
SPG One Report 2565  

S  : Spirit  ร�วมม�อ ร�วมใจ
P  : Passion ท��มเทก!บงานท&'ท(า
G  : Generate สร*างสรรค,ส -'งด&งาม

รายงานประจ(าป& 2565
(แบบ 56 - 1 One Report)

บร-ษ!ท สยามภ!ณฑ,กร�;ป จ(าก!ด (มหาชน)



SPG One Report 2565  

 สารบ!ญ

•   ว-ส !ยท!ศน,
•   พ!นธก-จ  
•   เป*าหมายในการด(าเน-นธ�รก-จ
•   กลย�ทธ,ในการด(าเน-นธ�รก-จ
•   ผลการด(าเน-นงาน
•   ข*อมFลท&'ส(าค!ญทางการเง-น
•   สารจากคณะกรรมการ
•   คณะกรรมการบร-ษ!ท

1
1
2
3
3
4
5
6

•   ส�วนท&' 1   การประกอบธ�รก-จและผลการด(าเน-นงาน
1. โครงสรางและการด�าเน�นงานของกล��มบร�ษ�ท
2. การบร�หารจ�ดการความเส$%ยง
3. การข�บเคล'%อนธ�รก�จเพ'%อความย�%งย'น
4. การว�เคราะห*และค�าอธ�บายของฝ�ายจ�ดการ (MD&A)
5. ขอม3ลท�%วไปและขอม3ลส�าค�ญอ'%น

7
7
15
18
31
37

•   ส�วนท&' 2  การก(าก!บดFแลก-จการ
6. นโยบายการก�าก�บด3แลก�จการ
7. โครงสรางการก�าก�บด3แลก�จการ และขอม3ลส�าค�ญเก$%ยวก�บคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการช�ดย�อย ผ3บร�หาร พน�กงานและอ'%น ๆ
8. รายงานผลการด�าเน�นงานส�าค�ญดานการก�าก�บด3แลก�จการ
9. การควบค�มภายในและรายการระหว�างก�น

 

38
42

55
62

•   ส�วนท&' 3  งบการเง-น
           รายงานความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเง�น
           รายงานผ3สอบบ�ญช$ร�บอน�ญาต
           งบการเง�น
           หมายเหต�ประกอบงบการเง�น

64
64
64
64

•   ส�วนท&' 4 การร!บรองความถFกต*องของข*อมFล 65

•   เอกสารแนบ
          เอกสารแนบ 1 : รายละเอ$ยดเก$%ยวก�บกรรมการ ผ3บร�หาร ผ3ม$อ�านาจควบค�ม    
                                และเลขาน�การบร�ษ�ท
          เอกสารแนบ 2 : รายละเอ$ยดเก$%ยวก�บกรรมการของบร�ษ�ทย�อย
          เอกสารแนบ 3 : รายละเอ$ยดเก$%ยวก�บห�วหนางานตรวจสอบภายใน
          เอกสารแนบ 4 : รายละเอ$ยดเก$%ยวก�บรายการประเม�นทร�พย*ส �น
          เอกสารแนบ 5 : รายงานผ3สอบบ�ญช$ งบการเง�น หมายเหต�ประกอบงบการเง�น

66
66
67
68
71

2



SPG One Report 2565  

•   ว-ส !ยท!ศน, (Vision)

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป ค'อ หนE%งในธ�รก�จผ3ผล�ต น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ แบตเตอร$% ผล�ตภ�ณฑ*
ประกอบอ'%นๆ และใหบร�การโลจ�สต�กส* ดวยค�ณภาพมาตรฐานสากล และม$ความร�บผ�ดชอบต�อผ3ม$
ส�วนไดเส$ยท�กภาคส�วน

•   พ!นธก-จ (Mission)

1. ม$ผลตอบแทนท$%ด$ต�อผ3ถ'อห�น และม$ความส�มพ�นธ*ท$%ด$ก�บพ�นธม�ตรทางธ�รก�จ
2. ผล�ตส�นคาท$%ด$ ม$ค�ณภาพ และม$การควบค�มตนท�นการผล�ตอย�างม$ประส �ทธ�ภาพ
3. พ�ฒนาเทคโนโลย$ใหม�ๆ เพ'%อตอบสนองความตองการตลาดท�Fงในและต�างประเทศ
4. มองหาตลาดและช�องทางโอกาสเพ'%อขยายธ�รก�จใหท�นก�บการเปล$%ยนแปลง การแข�งข�น และ
    น�าส3�ความย�%งย'น
5. ม$ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมและส�%งแวดลอม องค*กรม$ส�งคมท$%ด$
6. พน�กงานม$ส�ขภาพกายและใจท$%สมบ3รณ*แขKงแรง ส�งเสร�มใหพน�กงานม$ความร3 ความสามารถ 
    ปร�บต�วใหท�นต�อการเปล$%ยนแปลง
7. ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ขอบ�งค�บ ของหน�วยงานราชการอย�างเคร�งคร�ด
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•   เป*าหมายในการด(าเน-นธ�รก-จ

เปาหมายหล�ก
- ความเช'%อม�%นของน�กลงท�น
- การเต�บโตอย�างย�%งย'น
- ปฏ�บ�ต�ตามหล�กบรรษ�ทภ�บาลท$%ด$
- ด3แลส�%งแวดลอมและส�งคม
- ร3ค�ณค�าของทร�พยากร

     เปาหมายทางธ�รก�จ
- พ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ*ใหม�ๆ และขยายช�องทางการจ�ดจ�าหน�าย เพ'%อร�กษาระด�บส�วนแบ�ง
  การตลาดใหม�%นคงและเพ�%มขEFน ท�Fงตลาดในประเทศและต�างประเทศ
- พ�ฒนาการบร�หารจ�ดการอย�างต�อเน'%องเพ'%อเพ�%มความสามารถในการแข�งข�นท�Fงการ  

            ผล�ต และ การตลาด
- ปร�บปร�งกระบวนการผล�ตท�กข�Fนตอนโดยม��งเนนการเปKนโรงงานส$เข$ยวเปKนม�ตรต�อ  
  ส�%งแวดลอม 
- เป�ดเผยขอม3ลส�าค�ญดวยความโปร�งใส รวดเรKว ครบถวน ถ3กตองตามกฎหมายขอ  

            บ�งค�บท$%เก$%ยวของ และตรวจสอบได เพ'%อใหเก�ดผลประโยชน*ส3งส�ดต�อผ3ถ'อห�นและ
            ผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บ 

เปาหมายทางส�%งแวดลอมและส�งคม
- ด3แลใหม$การปล�อยกDาซคาร*บอนไดออกไซด*ส�ทธ�ใหนอยท$%ส�ด
- พ�ฒนาองค*กรร�วมไปก�บส�งคมช�มชน 
- บร�หารจ�ดการสภาพแวดลอมท�Fงภายในบร�ษ�ทและช�มชนรอบบร�ษ�ทอย�างสม�%าเสมอ
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•   กลย�ทธ,ในการด(าเน-นธ�รก-จ

- ขายส�นคาด$ม$ค�ณภาพ ร�กษาความส�มพ�นธ*ก�บล3กคา และสรางผลตอบแทนท$%ด$แบบย�%งย'น 
- สรางความเช'%อม�%นใหน�กลงท�น โดยน�าเสนอขอม3ลท$%ส�าค�ญเก$%ยวก�บนโยบายดานบรรษ�ทภ�บาล ซE%งเปKน  
  แนวทางในการปฏ�บ�ต�งานท$ด$อย�างสม�%าเสมอและตลอดเวลา 
- ปฏ�บ�ต�ตามขอก�าหนดใหสอดคลองก�บมาตรฐานการรายงานทางการ เง�นของไทย (TFRS) น�าเสนองบ  
  การเง�นอย�างเปKนร3ปธรรมและซ'%อตรง ม��งม�%นท$%จะใหขอม3ลทางการเง�นท$%โปร�งใส รวดเรKว ครบถวน ม$สาระ  
  ส�าค�ญ และแม�นย�า

 - สรางความม�%นคงใหองค*กร ม$การว�เคราะห*และบร�หารความเส$%ยง โดยคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง
        - พ�ฒนาธ�รก�จไม�ใหหย�ดน�%ง  สรางผล�ตภ�ณฑ*เกรดใหม�ๆ รวมถEงปร�บเปล$%ยนภาพล�กษณ*ภายนอกต�วส �นคา  

  ใหท�นสม�ยก�บย�คป�จจ�บ�นตลอดเวลา 

•   ผลการด(าเน-นงาน 5  ป& ท&'ผ�านมา
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•   ข*อมFลท&'ส(าค!ญทางการเง-น

งบการเง-นรวม 2565 2564 2563

งบก�าไรขาดท�น (ลานบาท)
รายไดจากการขาย 2,881.15 2,923.54 2,600.71
รายไดจากเง�นลงท�น 12.06 14.32 27.44
รายไดรวม 2,909.32 2,953.04 2,637.12
ก�าไรข�Fนตน 870.95 1,005.30 887.71
ก�าไรส�วนท$%เปKนของผ3ถ'อห�น 344.09 460.03 372.86

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลานบาท)
ส�นทร�พย*รวม 6,068.57 5,998.25 5,749.52
หน$Fส �นรวม 494.74 600.35 492.88
ส�วนของผ3ถ'อห�น 5,573.84 5,397.90 5,256.64
ท�นเร'อนห�น 345.00 345.00 345.00
     ท�นจดทะเบ$ยนและช�าระเตKมม3ลค�าแลว 345.00 345.00 345.00

อ�ตราส�วนทางการเง�น
อ�ตราก�าไรส�วนท$%เปKนของผ3ถ'อห�นต�อรายไดจากการขาย 11.94% 15.74% 14.34%
EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) 17.37% 22.69% 21.09%
อ�ตราผลตอบแทนต�อส�นทร�พย*ถาวร 28.03% 34.71% 28.36%
อ�ตราหน$Fส �นต�อส�วนของผ3ถ'อห�น 8.88% 11.16% 9.43%

ผลการด�าเน�นงาน (บาทต�อห�น)
ก�าไรส�ทธ� ต�อห�น 1.00 1.33 1.08
ม3ลค�าตามบ�ญช$ ต�อห�น 16.15 15.59 15.14
เง�นป�นผล 0.80* 0.90 0.45

       *รอท$%ประช�มผ3ถ'อห�นอน�ม�ต�
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•   สารจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการขอขอบค�ณ ท�านผ3ถ'อห�น ล3กคา  ค3�คา และสถาบ�นต�างๆ ท$%ใหความสน�บสน�นบร�ษ�ทฯ
ดวยด$มาโดยตลอด รวมถEงพน�กงานท�กท�านท$%ม��งม�%นและท��มเทก�าล�งกายก�าล�งใจในการท�างาน

ป$ 2565  เปKน 1 ใน 3 ป$ต�อเน'%อง ท$%ท�%วโลกประสบก�บภาวะการแพร�ระบาดของไวร�สโคโรน�า 2019  ท�า
ใหเศรษฐก�จโลกซบเซามายาวนาน  แต�เม'%อม$แนวทางปองก�นและม$ว�คซ$นมากขEFน การแพร�ระบาด และ อาการ
จากการต�ดเช'FอจEงม$ความร�นแรงลดลงจนระบบเศรษฐก�จสามารถกล�บมาด�าเน�นธ�รก�จไดปกต�ในช�วงตนป$ 2565
แต�กKตองมาประสบก�บผลของ สงครามร�สเซ$ย-ย3เครน ท$%เก�ดในเด'อนก�มภาพ�นธ*2565 ท�าใหเก�ดว�กฤตดานพล�ง
งานและอาหาร กลายเปKนแรงกดด�นต�อการฟ'Fนต�วทางเศรษฐก�จท�%วโลก จEงส�งผลใหเศรษฐก�จไทยชะลอต�วและ
เต�บโตช าลง ราคาเช'Fอเพล�ง ป�nยเคม$ ค�าขนส�ง ค�าสาธารณ3ปโภค อาหาร และส�นคาอ'%นๆปร�บต�วส3งขEFน 30-40%
แมร�ฐบาลจะม$มาตรการช�วยบรรเทาหลายๆร3ปแบบ แต�ก�าล�งซ'Fอของผ3บร�โภคกล�บลดลง ส�งผลใหผล�ตภ�ณฑ*ของ
บร�ษ�ทค'อ น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และ แบตเตอร$% ม$การแข�งข�นส3งขEFน รายไดจากการขายรวมของบร�ษ�ทฯจEงทรงต�ว
เม'%อเท$ยบก�บป$2564 ท$%ผ�านมา แต�อ�ตราการท�าก�าไรลดลงมาก เน'%องเพราะตนท�นการผล�ตส �นคาส3งขEFนจากราคา
ว�ตถ�ด�บหล�กค'อน�Fาม�นพ'Fนฐานท$%ปร�บราคาส3งขEFนมาก  

การท$%บร�ษ�ทฯม$สภาพคล�องท$%ด$  ม$คณะกรรมการบร�หารจ�ดการและด3แลการใช งบประมาณดานต�างๆได
อย�างม$ประส�ทธ�ภาพ  ว�กฤตต�างๆท$%เก�ดขEFนจEงไม�ส�งผลกระทบท$%เปKนสาระส�าค�ญต�อการด�าเน�นธ�รก�จของกล��มบร�ษ�ท
อย�างไรกKด$ธ�รก�จของกล��มบร�ษ�ทฯ ม$การแข�งข�นค�อนขางส3งท�Fงดานค�ณภาพและราคา  คณะกรรมการจEงขอแสดง
ความม��งม�%นท$%จะ  พ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ*เกรดใหม�ๆท$%ท�นสม�ย   ร�กษาระด�บค�ณภาพท$%ด$    พ�ฒนากลย�ทธช�องทางการ
จ�าหน�ายใหท�นก�บส�งคมย�คป�จจ�บ�น และ ทบทวนแผนธ�รก�จ ระเบ$ยบปฏ�บ�ต�งาน ใหม$ความพรอมร�บก�บท�กสถาน
การณ* อย�างสม�%าเสมอและตลอดไป

คณะกรรมการ ผ3บร�หาร พน�กงานท�กคน ยEดม�%นใน S : Spirit ความร�วมม'อร�วมใจ P : Passion ท��มเทก�บ
งานท$%ท�า และ G : Generate การสรางสรรค*ส�%งด$งาม เพ'%อใหองค*กรกาวส3�ความส�าเรKจ เต�บโต ม�%นคง และ ย�%งย'น
ภายใตหล�กธรรมาภ�บาลและความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมท�กภาคส�วน จEงหว�งเปKนอย�างย�%งว�าบร�ษ�ทจะไดร�บการสน�บ
สน�นและความอน�เคราะห*เปKนอย�างด$จากท�านผ3ถ'อห�น ล3กคา  ค3�คา และสถาบ�นต�างๆ ต�อไป

             
 นายม�ข โรจตระการ 

 ประธานกรรมการ

5



SPG One Report 2565  

•   คณะกรรมการบร-ษ!ท ม& 10 ท�าน ด!งน& N

1. นายม�ข โรจตระการ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

2. นายอด-ศร โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการผ3จ�ดการ
- ด3แลดานการขายและการตลาดต�างประเทศ
ผล�ตภ�ณฑ*แบตเตอร$%
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

 

3. นางอรศร& ท-พยบ�ญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- ด3แลดานบ�ญช$และการเง�น (CFO)
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

4. นายไพบFลย, จ-ตต-วาณ-ชย,

- กรรมการบร�ษ�ท
- กรรมการบร�หาร
- ท$%ปรEกษาดานการบร�หารความเส$%ยง และ
สารสนเทศ
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.อ'%น
- ด�ารงต�าแหน�งในบจ.อ'%น 1 แห�งค'อ
   - กรรมการบร�หารโรงพยาบาลว�ช�ยย�ทธ

5. นางสาวด�ษฎ& โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- ด3แลดานการขายและการตลาดในประเทศ 
และประเทศแถบชายแดน
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

6. นางสาวปรางศ -ร- ท-พยบ�ญทอง

- กรรมการบร�ษ�ท
- กรรมการบร�หาร
- ด3แลดานการขายและการตลาดต�างประเทศ 
ผล�ตภ�ณฑ*น�Fาม�นและจาระบ$
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

7. นายอ(าพล โหตระก-ตย,

- กรรมการอ�สระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ม$ความร3และประสบการณ*ในการสอบทาน
งบการเง�น
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

8. นายไพร-นทร, วงษ,ว!นทน&ย,

- กรรมการอ�สระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ม$ความร3และประสบการณ*ในการสอบทาน 
งบการเง�น
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

9. นายสม-ต หรรษา

- กรรมการอ�สระ
- กรรมการตรวจสอบ
-  ม$ ความร3 และปร ะสบกา รณ* เ ก$% ย วก� บ
ผล�ตภ�ณฑ*น�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น

10. นายช !ยว!ฒน, ด(ารงค,มงคลก�ล

- กรรมการอ�สระ
- ประธานกรรมการบร�หารความเส$%ยง
- ม$ความร3และประสบการณ*เก$%ยวก�บผล�ตภ�ณฑ*
น�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$ 
- ไม�ไดด�ารงต�าแหน�งในบมจ.และบจ.อ'%น
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 ส�วนท&' 1 : การประกอบธ�รก-จและผลการด(าเน-นงาน 

 1. โครงสร*างและการด(าเน-นงานของกล��มบร-ษ!ท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธ�รก-จ

บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด (มหาชน) (บร�ษ�ทฯ) ด�าเน�นธ�รก�จผล�ตและจ�าหน�ายผล�ตภ�ณฑ*น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และ
แบตเตอร$% ท$%ม$ค�ณภาพส3งภายใตเคร'%องหมายการคาของบร�ษ�ท ค'อ  “ TRANE ”  “ CROCODILE ”  “ BOLIDEN ” บร�ษ�ทฯ ด�าเน�น
งานตามแนว ร�วมม'อ ร�วมใจ ท��มเท และสรางสรรค* ต�Fงแต�การค�ดสรรว�ตถ�ด�บ ท$มพน�กงานท$%ม$ความสามารถ และการใช กระบวนการ
ผล�ตท$%ม$ประส�ทธ�ภาพ  เพ'%อใหไดผล�ตภ�ณฑ*ท$%ม$ค�ณภาพ ปลอดภ�ย ม$การว�จ�ยและพ�ฒนาค�ดคนผล�ตภ�ณฑ*ใหม$ความท�นสม�ย ควบค3�ไป
ก�บการศEกษาท�ศทางตลาด อย�างต�อเน'%อง เพ'%อตอบสนองต�อความตองการของผ3บร�โภคท�กระด�บ

1.1.1 การเปล$%ยนแปลงและพ�ฒนาการท$%ส�าค�ญ

          ป$ 2502 บร�ษ�ท เร�%มประกอบธ�รก�จเปKนต�วแทนจ�าหน�ายส�นคาน�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และแบตเตอร$%
ป$ 2540 เปล$%ยนแปลงเปKนบร�ษ�ทมหาชน และ จดทะเบ$ยนในตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทย ช'%อย�อ SPG
ป$ 2558 สรางโรงงานผล�ตภาชนะพลาสต�กแห�งใหม�ซ E%งม$เคร'%องจ�กรใหม�ท�นสม�ย ท$%อ.สามโคก จว.ปท�มธาน$
ป$ 2559 ซ'Fอท$%ด�น 71 ไร� 3 งาน 86 8 ส�วน 10 ตารางวา อ.พระสม�ทรเจด$ย* จว.สม�ทรปราการเปKนม3ลค�า 1,115 ลานบาท

เพ'%อสรางแทงค*เกKบว�ตถ�ด�บน�Fาม�น และ เพ'%อขยายธ�รก�จในอนาคต 
ป$ 2564 ผ3ถ'อห�นสาม�ญรายย�อย (Non-Strategic Shareholder) ม$ส�ดส�วนลดลงจากรอยละ 15 เปKน 8.79 

1.1.2 ขอม3ลบร�ษ�ท

ช'%อบร�ษ�ท บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด (มหาชน) (เร$ยกช'%อย�อ “SPG”)
เลขท$%ทะเบ$ยนบร�ษ�ท 0107539000111  จดทะเบ$ยนก�บตลาดหล�กทร�พย*ฯเม'%อ ม$นาคม 2540
ห�นท$%จ�าหน�ายแลว จ�านวนห�นสาม�ญจดทะเบ$ยน 345,000,000 ห�น ราคาพาร* 1.00 บาท 

ร�บช�าระแลว 100%
ท$%ต�Fงส�าน�กงานใหญ� 488 ถนนนครสวรรค* แขวงส$%แยกมหานาค เขตด�ส�ต กร�งเทพฯ 10300 โทรศ�พท* (02) 

280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ท$%ต�Fงคล�งส�นคา 101  หม3� 2  ถนนสามโคก-เสนา  ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จ�งหว�ดปท�มธาน$ 

12160 โทรศ�พท* (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธ�รก�จ ผล�ตและจ�าหน�าย ส�นคาอ�ตสาหกรรม หมวดยานยนต* ประเภทน�Fาม�นหล�อล'%น แบตเตอร$% 

และจาระบ$
Home Page http://www.siampangroup.com

https://www.facebook.com/tranelubricants
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด
(มหาชน)

ต�วแทนจ�าหน�าย 3 ผล�ตภ�ณฑ*
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1.2 ล!กษณะการประกอบธ�รก-จ

1.2.1 โครงสรางรายไดแยกตามสายผล�ตภ�ณฑ*/กล��มธ�รก�จ

   น(Nาม!นหล�อล�'น              จาระบ&                แบตเตอร&' 

รายไดรวม

จากงบการเง�นรวม 2565 2564 2563
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย
    น�Fาม�นหล�อล'%น
    จาระบ$
    แบตเตอร$%
    ว�ตถ�ด�บและอ'%นๆ

1,478.50
1,054.34

337.56
10.74

50.82
36.24
11.60
0.37

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

รวมรายไดจากการขาย 2,881.15 99.03 2,923.54 99.00 2,600.71 98.62
รายไดจากการลงท�น 12.06 0.41 14.32 0.48 27.44 1.04
รายไดอ'%นๆ 16.11 0.55 15.18 0.51 8.97 0.34

รวม 2,909.32 100.00 2,953.04 100.00 2,637.12 100.00
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บร�ษ�ท พร$เม$ย ล3บร�แคนท* 
จ�าก�ด ผ3ผล�ต

บร�ษ�ท สยามล3บร�แคนท*อ�นด�ส
ทร$% จ�าก�ด ผ3ผล�ต

บร�ษ�ท สยามแบตเตอร$%อ�นด�สทร$% 
จ�าก�ด ผ3ผล�ต

ขายในประเทศขายประเทศใน
แถบชายแดน

ขายต�างประเทศ
ผ�านสยามล�บ ฯ

ขายชายแดน
ผ�านพร#เม#ยฯ

ขายต�างประเทศ

35.16%

64.70%

80.88%

7.32%

54.56%

45.44%

86.28%13.72%

11.81%0.14%
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1.2.2 ขอม3ลเก$%ยวก�บผล�ตภ�ณฑ* 

(1) ล�กษณะของผล�ตภ�ณฑ*และบร�การและการพ�ฒนานว�ตกรรม

• น�Fาม�นหล�อล'%น : ประกอบดวย น�Fาม�นเคร'%องยนต* น�Fาม�นเก$ยร* น�Fาม�นไฮดรอล�ค น�Fาม�นเบรค และอ'%นๆ ภายใตแบรนด*  “ TRANE ” 
และ “ CROCODILE ”  ซE%งเปKนส�นคาท$%จ�าเปKนในการหล�อล'%นเคร'%องยนต*ส�าหร�บรถยนต*, รถต�ก, รถไถ, รถบรรท�ก, เคร'%องม'อ
การเกษตร และเคร'%องจ�กรท$%ใช ในอ�ตสาหกรรมท�กชน�ด เปKนของเหลวท$%แทรกต�วเปKนช�Fนบางๆระหว�างช�Fนส�วนโลหะ เพ'%อช�วยลด
ความฝ'ดของเคร'%อง ปองก�นการสEกหรอ ขจ�ดคราบสกปรก และระบายความรอน ของช�Fนส�วนท$%เปKนโลหะ ท�าใหม$อาย�การใช งาน
ไดนาน
 

• จาระบ$ : ประกอบดวย จาระบ$อเนกประสงค* จาระบ$ทนความรอนส3ง และ จาระบ$งานหน�ก ภายใตแบรนด*  “ TRANE ” และ “ 
CROCODILE ” เปKนสารหล�อล'%นกE%งแขKงกE%งเหลวไหลเทไดยากท�าใหม$ค�ณสมบ�ต�ในการจ�บต�ดช �Fนส�วนไดด$ขEFน ทนต�อความช'Fน
ความรอนและแรงกระแทก เหมาะก�บการใช งานในช�Fนส�วนของเคร'%องท$%ไม�สามารถป�ดผนEกใหม�ดช�ดหร'อตองม$การเส$ยดส$มาก

• แบตเตอร$% : ภายใตแบรนด*  “ BOLIDEN ” และ “ TRANE ” เปKนอ�ปกรณ*เกKบส�ารองพล�งงานไฟฟา สามารถน�าไปใช ไดท�นท$ 
เน'%องจากเปKนไฟฟากระแสตรง จEงเปKนส�วนประกอบส�าค�ญส�าหร�บรถยนต* และยานยนต* โดยเปKนอ�ปกรณ*ท$%จ�ายกระแสไฟฟา
ส�าหร�บจ�ดสตาร*ทเคร'%องยนต* และเปKนแหล�งพล�งงานใหก�บอ�ปกรณ*ส�องสว�างและอ�ปกรณ*อ'%นๆ

• การส�งเสร�มการลงท�น : บร�ษ�ทฯ ไม�ไดเปKนบร�ษ�ทท$%ขอร�บการส�งเสร�มการลงท�น

• นโยบายการว�จ�ยและการพ�ฒนา : พ�ฒนาธ�รก�จไม�ใหหย�ดน�%ง สรางผล�ตภ�ณฑ*เกรดใหม�ๆ รวมถEงปร�บเปล$%ยนภาพล�กษณ*
ภายนอกต�วส�นคา ใหท�นสม�ยตามตลาดป�จจ�บ�นตลอดเวลา 
     ในป$2565 บร�ษ�ทพ�ฒนาเกรดน�Fาม�นเคร'%องยนต*เบนซ�นถEง API : SP และน�Fาม�นเคร'%องยนต*ด$เเซลถEง API : CK-4 รวมถEงปร�บ
เปล$%ยนร3ปล�กษณ*ของบรรจ�ภ�ณฑ*ใหท�นสม�ยขEFน

(2) การตลาดและการแข�งข�น

   (ก) การท�าการตลาดของผล�ตภ�ณฑ*และบร�การ
• นโยบายการตลาด : เนนการร�กษาล3กคาเก�าและหาล3กคาใหม�  ม$แผนส�งเสร�มการขายเนนความพEงพอใจของล3กคาเปKนหล�ก 

และม$การจ�ดท�าขอม3ลว�เคราะห*ผลงานในอด$ต การตลาด ค3�แข�ง เพ'%อใช ในการบร�หารอนาคต ส�าหร�บป$ 2565 ม$เปาหมายในการ
บร�หารรายไดใหมากกว�า 3,000 ลานบาท 

• ภาพรวมตลาดและค3�แข�ง : น�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$ ม$ยอดขายในประเทศรอยละ 46.2 และ 44.5 ของรายไดจากการขายใน
ประเทศของกล��มบร�ษ�ท ตลาดในประเทศม$การแข�งข�นส3ง ประกอบก�บน�Fาม�นหล�อล'%นไดพ�ฒนาเกรดและค�ณภาพด$ขEFนตลอดเวลา
ท�าใหม$อาย�การใช งานในรถยนต*ไดยาวนานขEFน อ�ตราปร�มาณใช ส�าหร�บภาพรวมตลาดจEงส3งขEFนไม�มาก และบร�ษ�ทใหญ�เปKนผ3
ครองตลาดภายในประเทศ กล��มบร�ษ�ทม$ส�วนแบ�งการขายน�Fาม�นหล�อล'%นในตลาดในประเทศประมาณรอยละ 3 และม$ส�วนแบ�ง
การขายจาระบ$ในตลาดในประเทศประมาณรอยละ 30

• ล�กษณะล3กคาและความส�มพ�นธ* : บร�ษ�ทไม�ม$การแต�งต�Fงผ3จ�ดจ�าหน�ายแต�เพ$ยงผ3เด$ยว บร�ษ�ทใช โปรแกรมบร�หารงานขาย 
Customer Relation Management เพ'%อช�วยใหการต�ดต�องานขายและบร�การก�บล3กคาม$ประส�ทธ�ภาพและคล�องต�วมากขEFน

• กล��มล3กคาเปาหมาย : ผ3คาส�งและผ3คาปล$กท�%วไป ของตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพ'%อเปKนต�วแทนการ
ขายส3�ผ3ใช ตรงท$%เปKนไดท�Fงรถยนต*ส�วนบ�คคลและรถยนต*เพ'%อการพาณ�ชย*ต�อไป โดยบร�ษ�ทไดจ�ดท�าการโฆษณาผ�านส'%อท$ว$ ส'%อ
ว�ทย� และปายโฆษณา ท�Fงภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพ'%อสน�บสน�นใหผ3ใช ตรงไดร3จ�กผล�ตภ�ณฑ*ของบร�ษ�ท
อย�างท�%วถEงควบค3�ไปดวย

• การจ�าหน�ายและช�องทางการจ�าหน�าย : บร�ษ�ทแม�เปKนต�วแทนจ�าหน�ายใหแก�ล3กคาในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยม$
ท$มขายแยกเปKนส�วนขายกร�งเทพฯและส�วนขายต�างจ�งหว�ดท$%ครอบคล�มการขายต�างจ�งหว�ดท�%วประเทศและประเทศแถบ
ชายแดน ม$การขายระบบ Online Marketing & E-Commerce ผ�านทาง https://www.facebook.com/tranelubricants 
Lazada และ Big thailand เปKนตน ส�วนบร�ษ�ทย�อยท�Fง 3 แห�งเปKนผ3จ�าหน�ายใหก�บล3กคาชายแดนรายใหญ� และ ล3กคาต�าง
ประเทศโดยตรง โดยม$ฝ�ายการตลาดต�างประเทศต�ดต�อก�บล3กคา
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• ส�ดส�วนการจ�าหน�ายในประเทศและต�างประเทศ 
ส�ดส�วนการขายส�นคาภายในองค*กร   

- น�Fาม�นหล�อล'%น : จาระบ$ : แบตเตอร$%  เท�าก�บ  51 : 37 : 12 
- ขายในประเทศ : ขายต�างประเทศ   เท�าก�บ  59 : 41

ส�ดส�วนตลาดการขายส�นคาแต�ละชน�ดของกล��มบร�ษ�ท
- น�Fาม�นหล�อล'%น  ในประเทศ : ต�างประเทศ   เท�าก�บ 55 : 45
- จาระบ$          ในประเทศ : ต�างประเทศ    เท�าก�บ 70 : 30
- แบตเตอร$%      ในประเทศ : ต�างประเทศ    เท�าก�บ 44 : 56 

• ประเทศท$%จ�าหน�ายผล�ตภ�ณฑ* 
        - น�Fาม�นหล�อล'%น : เนนเจาะตลาดส�วนนอกสถาน$บร�การน�Fาม�นเช'Fอเพล�งโดยม��งแข�งข�นในดานค�ณภาพท$%ด$ราคาท$%เหมาะสม 

และการส�งเสร�มการขายท$%เขาถEงผ3ใช โดยตรงเปKนหล�ก กล��มล3กคาเปาหมาย ไดแก� รานคาปล$ก ผ3คาส�ง ศ3นย*บร�การรถยนต*
รานซ�อมรถยนต* รานคาส�ง ผ3บร�โภครายใหญ�ท$%ประกอบธ�รก�จโรงงานอ�ตสาหกรรม ก�จการขนส�ง ก�จการรถโดยสาร งานโยธา
การประมง การท�าเหม'องแร� และ ผ3คาส�งในประเทศแถบชายแดน พม�า ลาว ก�มพ3ชา
    - จาระบ$ : กล��มบร�ษ�ทเปKน 1 ใน 5 บร�ษ�ทผ3ผล�ตจาระบ$รายใหญ�ท$%ส�ดในประเทศ จาระบ$ของบร�ษ�ทเปKนท$%ยอมร�บในเร'%อง 
มาตรฐานและค�ณภาพท$%ด$ ช�องทางการจ�าหน�ายท$%ส�าค�ญค'อตลาดนอกสถาน$บร�การน�Fาม�นเช'Fอเพล�ง ผ3คาส�งในประเทศแถบ
ชายแดน พม�า ลาว ก�มพ3ชา และ ตลาดต�างประเทศในทว$ปเอเช$ย

     - แบตเตอร$% : ขายตลาดในประเทศ และตลาดต�างประเทศกล��มผ3คาส�งในทว$ป แอฟร�กา ตะว�นออกกลาง โอเช$ยนเน$ย และ
            เอเช$ย         
     - กล��มบร�ษ�ทไม�ม$รายไดจากล3กคารายหนE%งรายใดเก�น 30% ของรายไดรวมในรอบ 3 ป$ท$%ผ�านมา

   (ข) สถาพการแข�งข�น   

• สภาพการแข�งข�นภายในอ�ตสาหกรรมในป$2565  
     - ตลาดในประเทศม$การแข�งข�นส3ง และผลจากการเก�ดสงครามร�สเซ $ย-ย3เครน ท�าใหบร�ษ�ทตองปร�บราคาขายส3งขEFนมาก 
ล3กคาจEงชลอการซ'Fอ  น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และ แบตเตอร$% จEงม$ปร�มาณขายลดลงรอยละ 18 , 9 และ 22 จากป$2564
     - ตลาดประเทศในแถบชายแดน ค'อ พม�า ลาว และก�มพ3ชา ปร�มาณขาย น�Fาม�นลดลงรอยละ 15 จาระบ$ลดลงรอยละ 25 
เม'%อเท$ยบก�บป$2564 เน'%องจากในไตรมาสท$% 3 และ 4 ล3กคาประเทศพม�าส�%งซ'Fอส�นคาไดยากขEFนจากป�ญหาการเม'องภายใน
ประเทศพม�าท$%ร�นแรงขEFน
     - ตลาดต�างประเทศ ปร�มาณขายจาระบ$ลดลงรอยละ 12 และแบตเตอร$%ลดลงรอยละ 18  เปKนผลจากสงครามร�สเซ$ย-ย3เครน
ท�าใหก�าล�งซ'Fอจากล3กคาต�างประเทศลดลง 

• แนวโนมภาวะอ�ตสาหกรรมและสภาพการแข�งข�นในอนาคต
     - น�Fาม�นหล�อล'%น ท�ารายไดรอยละ 51 ของรายไดรวมของกล��มบร�ษ�ท คาดว�าตลาดจะหดต�วลง เพราะน�Fาม�นหล�อล'%นไดพ�ฒนา
ใหม$ค�ณภาพด$ขEFนเร'%อยๆจEงช�วยย'ดระยะเวลาการเปล$%ยนถ�ายไดนานขEFน อ$กท�Fงการพ�ฒนารถยนต*ไปเปKนรถยนต*ไฟฟาคงเปKน
อนาคตท$%ไม�ไกลมากน�ก สภาพการแข�งข�นในอนาคตกKจะย�%งส3งขEFน
     - จาระบ$ ท�ารายไดรอยละ 36 ของรายไดรวมของกล��มบร�ษ�ท แมไม�ไดร�บผลกระทบจากรถยนต*ไฟฟาแต�ตลาดภายใน
ประเทศโดยรวมจะไม�ขยายมากน�ก สภาพการแข�งข�นจEงส3งเปKนปกต�  ส�วนตลาดประเทศแถบชายแดนย�งม$โอกาสขยายต�วได
เพ�%มขEFนเพราะจาระบ$ของบร�ษ�ทฯม$ค�ณภาพด$เปKนท$%ยอมร�บของล3กคาชายแดน

 
• จ�านวน/ช'%อ ค3�แข�ง

     - น�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$ ม$บร�ษ�ทฯขนาดใหญ� 6 บร�ษ�ท เช�น เชลล* , ปตท., พ$.เอส.พ$. , เชฟรอน , บางจาก และ เอสโซ� 
ซE%งบางบร�ษ�ทม$สถานบร�การป�Fมน�Fาม�นเปKนของต�วเอง จEงครอบครองพ'Fนท$%ตลาดภายในประเทศและประเทศในแถบชายแดน 
     - แบตเตอร$% ตลาดในประเทศจะเปKนพ'Fนท$%ของผ3ผล�ตแบตเตอร$% 6-7 บร�ษ�ท ซE%งเปKนแบตเตอร$%ส�าหร�บรถยนต*ท$%ผล�ตจาก
ประเทศญ$%ป��นเปKนหล�ก เช�นแบรนด* GS , FB , YUASA , 3K และ PANASONIC เปKนตน  ส�วนแบตเตอร$%ของบร�ษ�ทจะเปKนแบรนด* 
BOLIDEN เนนเปKนรถยนต*ของประเทศในย�โรป 

• ขนาดของบร�ษ�ทเม'%อเท$ยบก�บค3�แข�ง
     - ถ'อว�าม$ขนาดเลKกเม'%อเปร$ยบเท$ยบก�บรายช'%อบร�ษ�ทท$%กล�าวขางตน

• สถานภาพและศ�กยภาพในการแข�งข�น
- ความพรอมดานการผล�ต : บร�ษ�ทย�อย 3 แห�งเปKนโรงงานผล�ตน�Fาม�นหล�อล'%น ,ผล�ตจาระบ$ ,ผล�ตแบตเตอร$% ,ผล�ตภาชนะบรรจ�
น�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$ และม$ฟาร*มแทงค*ขนาดใหญ�ท$%รองร�บการเกKบว�ตถ�ด�บหล�กไดอย�างม$ประส �ทธ�ภาพ ท�าใหบร�ษ�ทอย3�ใน
ฐานะท$%ม$ความพรอมส�าหร�บการแข�งข�นในดานค�ณภาพ , การควบค�มตนท�น  และ การก�าหนดกลย�ทธ*ราคา
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- ท$มงานขาย : เนนนโยบายเจาะลEกท�กตลาดในประเทศโดยม��งเนนการร�กษาความส�มพ�นธ*ท$%ด$ท�Fงการขายและการบร�การให ก�บ
ล3กคาโดยตรงแบบต�อเน'%องระยะยาว  รวมท�Fงท�าการขายในระบบ Online Marketing & E-Commerce ร�วมดวย
- การจ�ดเกKบและกระจายส�นคา : ม$คล�งส�นคา 2 อาคารใช ในการจ�ดเกKบส�นคาอย�างเพ$ยงพอดวยเคร'%องม'อท$%ท�นสม�ย และม$รถ 
บรรท�กเพ'%อการกระจายส�นคาไดรวดเรKวโดยส�งผ�าน ต�วแทนการจ�ดส�ง บร�ษ�ทขนส�ง หร'อส�งตรงถEงสถานท$%ของล3กคา
- ระบบบร�การงานขาย : ใช ระบบ SAP ซE%งเปKนระบบการจ�ดการฐานขอม3ลท$%เช '%อมโยงก�นท�Fงงานขาย งานจ�ดซ'Fองานผล�ต งาน 
สตDอคส�นคา การจ�ดส�ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย�างถ3กตองแม�นย�า รวดเรKว และม$ประส�ทธ�ภาพ

(3) การจ�ดหาผล�ตภ�ณฑ*และบร�การ

• ล�กษณะการจ�ดใหไดมาซE%งผล�ตภ�ณฑ*
- ผล�ตภ�ณฑ*ท�Fง 3 ชน�ด ค'อ น�Fาม�นหล�อล'%นท�กชน�ด จาระบ$ และ แบตเตอร$%  บร�ษ�ทย�อย 3 แห�งเปKนผ3ผล�ตโดยตรง ยกเวน น�Fาม�น
เบรก เปKนการซ'Fอจากผ3ผล�ตภายนอกแลวน�ามาบรรจ�

• การผล�ต  : บร�ษ�ทย�อย 3 โรงงานเปKนผ3ผล�ตผล�ตภ�ณฑ*เพ'%อจ�าหน�าย ด�งน$F

ผล�ตภ�ณฑ* บร�ษ�ทย�อยผ3ผล�ต
ก�าล�งการผล�ต / %ใช จร�ง ก�าล�งคน

2565 2564 2565 2564

น�Fาม�นหล�อล'%น บจก.พร$เม$ยฯ 30 ลานล�ตร 80% 30 ลานล�ตร 88% 228 239
จาระบ$ บจก.สยามล3บฯ 15 ลาน กก. 90% 15 ลาน กก. 100% 130 128
แบตเตอร$% บจก.สยามแบตฯ 120,000 ล3ก 95% 150,000 ล3ก 99% 103 149

• การจ�ดหาว�ตถ�ด�บ : 
- ว�ตถ�ด�บส�าค�ญท$%ใช ในการผล�ตค'อ น�Fาม�นพ'Fนฐาน สารเพ�%มค�ณภาพ และ ตะก�%ว กล��มบร�ษ�ทด�าเน�นธ�รก�จมา 64 ป$ไม�เคยประสบ
ป�ญหาในการจ�ดหาว�ตถ�ด�บแต�อย�างใด และไม�ม$การพE%งพ�งจากผ3ขายรายใดเก�นกว�า 30%ของยอดซ'Fอว�ตถ�ด�บรวม 
      แต�ในป$2565 ท$%ผ�านมา ผลจากสงครามร�สเซ$ย-ย3เครน ท�าใหราคาน�Fาม�นโลกปร�บต�วส3งขEFนมาก จEงท�าใหม$ยอดซ'Fอจากผ3
ขาย 1 รายถEง 34% แต�ไม�ไดม$ความเส$%ยงท$%เปKนสาระส�าค�ญในการจ�ดหาว�ตถ�ด�บแต�อย�างใด

• จ�านวนผ3จ�าหน�ายว�ตถ�ด�บ / ส�ดส�วนการซ'Fอว�ตถ�ด�บในประเทศและต�างประเทศ
ว�ตถ�ด�บและอ'%นๆ จ�านวน

ผ3จ�าหน�าย
ซ'Fอ (ลานบาท) ส�ดส�วนซ'Fอ

ในประเทศ ต�างประเทศ ในประเทศ ต�างประเทศ
น�Fาม�นพ'Fนฐาน 8 644.14 333.08 65.92 34.08
สารเพ�%มค�ณภาพ 10 10.32 199.81 4.91 95.09
ตะก�%ว 3 101.61 35.7 74.00 26.00
ว�ตถ�ด�บอ'%นๆ 20 143.78 48.3 74.85 25.15
บรรจ�ภ�ณฑ*และอ'%นๆ 45 287.67 1.49 99.49 0.51

รวม 109 1,187.52 618.38 65.76 34.24

(4) ทร�พย*ส�นท$%ใช ในการประกอบธ�รก�จ

• ทร�พย*ส�นถาวรหล�กท$%ส�าค�ญ  
ทร�พย*ส�นหล�กส�าค�ญ

ของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย
ล�กษณะส�าค�ญ

กรรมส�ทธ�
ม3ลค�าตามบ�ญช$
(ลานบาท)

ภาระผ3กพ�น
(ลานบาท)

ท$%ด�นท$%ใช ประกอบธ�รก�จ เปKนเจาของ 1,104.88 1.73
อาคารและส�%งปล3กสราง เปKนเจาของ 217.35 158.14
เคร'%องจ�กร อ�ปกรณ* และอ'%นๆ เปKนเจาของ 138.40 ไม�ม$
ส�นทร�พย*ส�ทธ�การใช ท$%ด�น ส�ญญาเช�าระยะยาว 66.11 ไม�ม$
ยานพาหนะและอ'%นๆ เปKนเจาของ 10.95 ไม�ม$
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• ภาระผ3กพ�นของทร�พย*ส�น 
บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อยไดจดจ�านองท$%ด�นและส �%งปล3กสรางเพ'%อเปKนหล�กประก�นวงเง�นส �นเช'%อจากสถาบ�นการเง�นเปKนจ�านวน 
159.9 ลานบาทและใหบร�ษ�ทย�อยร�วมค�Fาประก�นเตKมวงเง�น แต�วงเง�นส �นเช'%อด�งกล�าวบร�ษ�ทไม�ม$ความจ�าเปKตองใช เน'%องดวย
บร�ษ�ทม$สภาพคล�องทางการเง�นส3ง  ณ ว�นท$% 31 ธ�นวาคม 2565 บร�ษ�ทไม�ม$หน$Fส �นท$%ม$ภาระดอกเบ$Fยคงคาง ในขณะท$%ม$เง�นสด 
รายการเท$ยบเท�าเง�นสด และเง�นลงท�นช�%วคราวไม�เก�น 1 ป$ รวม 3,005.58 ลานบาท

• สาระส�าค�ญของส�ญญาเช�าระยะยาว 
กล��มบร�ษ�ทเช�าท$%ด�นหลายแห�ง โดยม$ส �ทธ�ต�ออาย�ส�ญญาเช�าเม'%อส�Fนส�ดอาย�ส�ญญา และม$ส �ทธ�เล'อกในการขยายอาย�ส�ญญา
เช�าภายใน 1 ป$ก�อนส�Fนส�ดระยะเวลาเช�า ซE%งกล��มบร�ษ�ทจะประเม�นต�Fงแต�ว�นท$%ส�ญญาเช�าเร�%มม$ผลว�าม$ความแน�นอนอย�างสม
เหต�สมผลท$%จะใช ส�ทธ�ในการขยายอาย�ส�ญญาเช�าหร'อไม� และจะทบทวนการประเม�นอย�างสม�%าเสมอ

• ม3ลค�าส�นทร�พย*ตามงบการเง�นรวม และราคาประเม�น 
ทร�พย*ส�น ณ 31 ธ�นวาคม 2565 2564 2563

(หน�วย : ลานบาท) ก�อนห�ก
ค�าเส'%อมฯ

หล�งห�ก
ค�าเส'%อมฯ

ก�อนห�ก
ค�าเส'%อมฯ

หล�งห�ก
ค�าเส'%อมฯ

ก�อนห�ก
ค�าเส'%อมฯ

หล�งห�ก
ค�าเส'%อมฯ

ราคา *
ประเม�น

ท$%ด�น 1,104.88 1,104.88 1,105.88 1,104.88 1,105.42 1,105.42 1,431.81
อาคารและส�%งปล3กสราง 677.06 217.35 676.47 242.93 676.47 267.95 512.87
เคร'%องจ�กรและอ�ปกรณ* 1,630.07 136.63 1,609.84 164.03 1610.29 181.05

389.92
เคร'%องตกแต�ง เคร'%องใช ส�าน�กงาน 58.05 1.96 57.39 2.02 57.38 2.40
ยานพาหนะ รถบรรท�ก 66.31 8.99 86.07 16.33 86.07 22.62 47.80

รวมตามงบการเง�น 3,536.37 1,469.80 3,535.64 1,530.20 3,535.64 1,579.43 2,382.40
              * ราคาประเม�น ตามเอกสารแนบ 4 

• ทร�พย*ส�นเพ'%อการลงท�น
บร�ษ�ทม$อส�งหาร�มทร�พย*เพ'%อการลงท�นราคาท�นเท�าก�บ 3.06 ลานบาท เปKนท$%ด�นเปล�า 80 แปลง รวม 27 ไร� 3 งาน 
72.2 ตารางวา ม$ม3ลค�าประเม�นตามราคาตลาดตามเกณฑ*ของส�นทร�พย*ท$%ใช งานอย3�ในป�จจ�บ�นม$ม3ลค�าย�ต�ธรรมเท�าก�บ 802.40 
ลานบาท ตามเอกสารจากผ3ประเม�นราคาอ�สระรายการท$% 4 ตามแนบขางทาย

• การต�Fงส�ารองค�าเผ'%อการดอยค�าของส�นทร�พย* 
บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อยม$นโยบายร�บร3ขาดท�นจากการดอยค�าเม'%อม3ลค�าท$%คาดว�าจะไดร�บค'นต�%ากว�าม3ลค�าตามบ�ญช$ของ
ส�นทร�พย*   ณ 31 ธ�นวาคม 2565 ไดต�Fงส�ารองค�าเผ'%อการดอยค�าของ ส�นคาคงเหล'อ 8.83 ลานบาท และส�นทร�พย*อ'%น    
7.33 ลานบาท

• นโยบายการลงท�นในบร�ษ�ทย�อย
บร�ษ�ทฯ ม$นโยบายลงท�นในบร�ษ�ทย�อยใหสอดคลองก�บว�ส�ยท�ศน* พ�นธก�จ ว�ตถ�ประสงค* เปาหมาย และ กลย�ทธ* ท$%จะท�าให
กล��มบร�ษ�ทฯ ม$ผลประกอบการและผลก�าไรเพ�%มขEFน ม$นโยบายการด�าเน�นงานใหเปKนไปตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$  
ปฏ�บ�ต�งานถ3กตองตามมาตรฐานการท�างานท$%ด$ท�Fงดานทร�พยากรท$%ใช  บ�คลากร ทร�พย*ส �น เพ'%อร�กษาผลประโยชน*ในเง�น
ลงท�น  รวมถEงตองปฎ�บ�ต�ใหถ3กตองตามกฎหมายและกฎระเบ$ยบท$%เก$%ยวของอย�างเคร�งคร�ด 

• โครงการในอนาคต
- โครงการท�าเร'อ และคล�งส�นคา บนท$%ด�นต�ดแม�น�Fาเจาพระยา ท$%ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสม�ทรเจด$ย* จ�งหว�ด
สม�ทรปราการ (ราคาท�นท$%ด�น 1,098.7 ลานบาท) ว�ตถ�ประสงค*ของโครงการเพ'%อเกKบว�ตถ�ด�บท$%ใช ในการผล�ต ใหเช�า และการ
ใหบร�การดานโลจ�สต�กส*  
- โครงการพ�ฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : https://www.facebook.com/tranelubricants/

    - โครงการปร�บปร�งบ�คลากรจ�ดท�า Succession Plan

 (5) งานท$%ย�งไม�ไดส�งมอบ

เปKนไปตามธ�รก�จปกต�ของบร�ษ�ท ไม�ม$รายการท$%เปKนน�ยส�าค�ญแต�อย�างใด
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1.3 โครงสร*างการถ�อห�*นของกล��มบร-ษ!ท

1.3.1 โครงสรางการถ'อห�นของกล��มบร�ษ�ท

บร�ษ�ท 
และ

บร�ษ�ทย�อย

ท$%ต�Fง สนญ. ประเภทธ�รก�จ
ท�นจด

ทะเบ$ยน
เร$ยกช�าระ

แลว
(ลานบาท)

บมจ.สยาม
ภ�ณฑ*ฯ 

ม$
ส�ดส�วน

การถ'อห�น
และออกเส$ยง

บมจ. สยามภ�ณฑ*กร�Dป
ม$สนญ. ต�Fงอย3�ท$%เด$ยวก�น :
488 ถนนนครสวรรค* 
แขวงส$%แยกมหานาค 
เขตด�ส�ต กร�งเทพฯ 10300 
โทรศ�พท* (02)280 0202
โทรสาร (02) 280 6305

ต�วแทนจ�าหน�ายน�Fาม�น จาระบ$ 
และแบตเตอร$%

345

บจก. สยามล3บร�แคนท*อ�นด�สทร$% ผล�ตจาระบ$
ย$%หอ “เทรน”,“จระเข”

50 99.99%

บจก. สยามแบตเตอร$%อ�นด�สทร$% ผล�ตแบตเตอร$%รถยนต*
ย$%หอ“โบล$เดน”,“เทรน”

60 99.83%

บจก. พร$เม$ย ล3บร�แคนท* ผล�ตน�Fาม�นหล�อล'%นเคร'%องยนต* 
ย$%หอ“เทรน”,“จระเข” 

70 99.99%

         นโยบายการแบ�งการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทในกล��ม :
     บร�ษ�ทเปKนบร�ษ�ทแม�  : เปKนต�วแทนจ�าหน�าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
    บร�ษ�ทย�อยท�Fง 3        : เปKนผ3ผล�ตส�นคาส�งใหบร�ษ�ทแม� และจ�าหน�ายส�นคาเองโดยตรงใหก�บล3กคาต�างประเทศ

1.3.2 ผ3ถ'อห�น

(1) รายช'%อผ3ถ'อห�นใหญ�
     (ก) กล��มผ3ถ'อห�นส3งส�ด 10 รายแรก

รายช'%อผ3ถ'อห�น จ�านวนห�น ณ 
24 ม$นาคม 2565

รอยละของ
ท�นท$%ช�าระ

แลว

เปล$%ยนแปลงจากป$ก�อน 
       จ�านวน            รอยละ

1. นายม�ข โรจตระการ
2. นายอด�ศร โรจตระการ
3. นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง
4. นางพรท�พย* โรจตระการ
5. นางร�ชน$ โรจตระการ
6. นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ
7. กองมรดกนางแฉลม โรจตระการ
8. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง

       9. นางสาวสายท�พย* โรจตระการ
     10. นายส'บสก�ล โรจตระการ

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

32.81
5.14
6.40
5.03
4.35
6.44
12.50
1.00
0.64
0.64

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

รวมกล��มโรจตระการ 258,592,890 74.95 - -
     11. กองมรดกนายเล�ศ จ�ตต�วาณ�ชย*
           รวมผ3เก$%ยวของ 56,080,000 16.26 - -

     (ข) กล��มโรจตระการเปKนคณะกรรมการ และผ3บร�หาร ของกล��มบร�ษ�ท

1.4 จ(านวนท�นจดทะเบ&ยนและท�นช(าระแล*ว

       ท�นจดทะเบ$ยน/ท�นช�าระแลว/จ�านวนห�น
        บร�ษ�ทฯ จดทะเบ$ยนก�บตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทยเม'%อเด'อนม$นาคม 2540 ม$ท�นจดทะเบ$ยน 345 ลานบาท เร$ยกช�าระ

แลวเตKม 345 ลานบาท เปKนห�นสาม�ญ 345,000,000 ห�น ม3ลค�าท$%ตราไวห�นละ 1 บาท
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          1.5 การออกหล!กทร!พย,อ�'น
       
       บร�ษ�ทไม�ม$การออกห�นประเภทอ'%นนอกเหน'อจากห�นสาม�ญ

1.6 นโยบายการจ�ายป!นผล 

- บร�ษ�ท : ม$นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลใหแก�ผ3ถ'อห�นในอ�ตราท$%คาดว�าจะจ�ายประมาณไม�ต�%ากว�ารอยละ 40 ของก�าไร
ส�าหร�บป$ส�วนท$%เปKนของผ3ถ'อห�นของบร�ษ�ทจากงบการเง�นรวมในแต�ละป$ โดยจ�ายในป$ถ�ดไปหากไม�ม$เหต�จ�าเปKนอ'%นใด 
และการจ�ายเง�นป�นผลน�Fนจะไม�ม$ผลกระทบต�อการด�าเน�นงานปกต�ของบร�ษ�ทฯ อย�างม$สาระส�าค�ญ ด�งม$ประว�ต�การจ�าย
เง�นป�นผล ด�งน$F 

ป$ด�าเน�นงาน 2565 * 2564 2563 2562 2561
เง�นป�นผล บาท/ห�น 0.80 0.90 0.45 0.70 0.70
ก�าไรส�ทธ� บาท/ห�น 1.00 1.33 1.08 0.89 1.10
อ�ตราต�อก�าไรส�ทธ� 80.00% 67.67% 41.67% 78.65% 63.64%

                               *รอท$%ประช�มผ3ถ'อห�นอน�ม�ต�

- บร�ษ�ทย�อย : ม$นโยบายการจ�ายเง�นป�นผลใหแก�บร�ษ�ทและผ3ถ'อห�นท$%ไม�ม$อ�านาจควบค�มในอ�ตราท$%คาดว�าจะจ�ายประมาณ
ไม�ต�%ากว�ารอยละ 20 ของก�าไรส�ทธ�หล�งห�กภาษ$แลวในแต�ละป$ โดยจ�ายในป$ถ�ดไป เม'%อการจ�ายเง�นป�นผลน�Fนจะไม�ม$
ผลกระทบต�อการด�าเน�นงานปกต�ของบร�ษ�ทฯ และการช�าระค'นเง�นก3ย'มจากสถาบ�นการเง�นต�างๆ

เง�นป�นผล บาท/ห�น
ป$ด�าเน�นงาน บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามล3บฯ บจ.พร$เม$ยฯ

2564 1.75 3.00 6.00
2563 1.75 3.00 6.00
2562 - 3.00 6.00
2561 0.10 5.00 6.00
2560 1.00 3.00 8.00
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 2. การบร-หารจ!ดการความเส &'ยง   

2.1 นโยบายและแผนการบร-หารความเส&'ยง

บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด (มหาชน)ไดเลKงเหKนความส�าค�ญของการบร�หารความเส$%ยงองค*กรซE%งจะช�วยใหบร�ษ�ทสามารถ
ด�าเน�นธ�รก�จใหบรรล�ว�ตถ�ประสงค*หร'อเปาหมาย และม$การก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ตลอดถEงการเจร�ญเต�บโตอย�างม�%นคงและย�%งย'น บร�ษ�ท
จEงก�าหนดนโยบายการบร�หารความเส$%ยง เพ'%อใช เปKนแนวทางและกรอบในการด�าเน�นงานท�กหน�วยงานของบร�ษ�ท ด�งน$F

2.1.1 บทบาทหนาท$%และความร�บผ�ดชอบ

การบร�หารความเส$%ยง ถ'อเปKนหนาท$%ของบ�คลากรของบร�ษ�ทท�กระด�บท�กคนรวมท�Fงผ3ท�าหนาท$%ท$%ปรEกษา ผ3กระท�าการแทน
หร'อผ3ไดร�บมอบหมายใหกระท�าหนาท$%ในนามบร�ษ�ทโดยม$บทบาทหนาท$%ความร�บผ�ดชอบ ด�งน$F

1) คณะกรรมการบร�ษ�ท ม$หนาท$%ความร�บผ�ดชอบโดยตรงในการก�าก�บด3แลการบร�หารความเส$%ยง ม$ความเขาใจถEงความเส$%ยง
ท$%อาจม$ผลกระทบท$%ร�นแรงต�อบร�ษ�ท และท�าใหม�%นใจว�าบร�ษ�ทไดม$การด�าเน�นการจ�ดการความเส$%ยงท$%อาจจะเก�ดขEFนอย�างเหมาะสม

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ม$หนาท$%ก�าก�บด3แลและต�ดตามการบร�หารความเส$%ยงอย�างม$ความเปKนอ�สระ และท�าใหม�%นใจว�า
บร�ษ�ทม$การควบค�มภายในเพ'%อจ�ดการความเส$%ยงท�%วท�Fงบร�ษ�ทอย�างเหมาะสม

3) คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง ม$หนาท$%ต�ดตามการพ�ฒนาแนวทางและกรอบการบร�หารความเส$%ยง ต�ดตามและประเม�น
กระบวนการบร�หารความเส$%ยง พ�จารณาอน�ม�ต�กรอบและแผนการจ�ดการความเส$%ยง รายงานต�อคณะกรรมการบร�ษ�ทเก$%ยวก�บความ
เส$%ยงและการจ�ดการความเส$%ยง และส'%อสารประสานงานก�บคณะกรรมการตรวจสอบเก$%ยวก�บความเส$%ยงท$%ส�าค�ญ

4) คณะท�างานบร�หารความเส$%ยง ม$หนาท$%จ�ดท�ากรอบและกระบวนการในการบร�หารความเส$%ยงใหก�บหน�วยงานและเสนอ
คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยงพ�จารณาอน�ม�ต�  ควบค�มด3แลการปฏ�บ�ต�ของหน�วยงานใหเปKนไปตามกระบวนการบร�หารความเส$%ยง
ของหน�วยงานต�างๆ  ศEกษาและใหความร3เก$%ยวก�บความเส$%ยงป�จจ�ยเส$%ยง การปฏ�บ�ต�งานเพ'%อควบค�มด3แลความเส$%ยงใหแก�พน�กงาน
และ ปฏ�บ�ต�งานสน�บสน�นคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง
 5) ผ3บร�หารระด�บส3ง ม$หนาท$%ควบค�มด3แลและต�ดตามความเส$%ยงท$%ส�าค�ญท�Fงบร�ษ�ท ใหความม�%นใจว�าบร�ษ�ทม$แผนการจ�ดการ
ความเส$%ยงและการควบค�มด3แลท$%เหมาะสม  ส�งเสร�มและสน�บสน�นการปฏ�บ�ต�ตามนโยบายการบร�หารความเส$%ยง และใหความม�%นใจว�า
บร�ษ�ทม$กระบวนด�าเน�นการจ�ดการความเส$%ยงท$%เหมาะสม

6) ห�วหนางานและพน�กงาน ม$หนาท$% ระบ�และรายงานความเส$%ยงท$%เก$%ยวของก�บการปฏ�บ�ต�งานเสนอผ3บ�งค�บบ�ญชา และร�วม
จ�ดท�าแผนจ�ดการความเส$%ยงและน�าแผนไปปฏ�บ�ต�

7) ผ3ตรวจสอบภายใน ม$หนาท$%สอบทานการปฏ�บ�ต�งานเก$%ยวก�บบร�หารความเส$%ยง ส'%อสาร ประสานงานก�บคณะท�างานงาน
บร�หารความเส$%ยง คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง และผ3บร�หารเพ'%อน�าขอม3ลมาใช วางแผนการตรวจสอบตามความเส$%ยง (Risk Base 
Auditing) และท�าใหม�%นใจว�าบร�ษ�ทม$การควบค�มภายในท$%เหมาะสม การจ�ดการและควบค�มความเส$%ยงไดร�บการปฏ�บ�ต�ตามนโยบาย
และแนวทางของบร�ษ�ท

8) บ�คคลท$%เก$%ยวของอ'%น ม$หนาท$%ใหความร�วมม'อในการบร�หารความเส$%ยง
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2.1.2 แผนการบร�หารความเส$%ยง

1) จ�ดใหม$กระบวนการบร�หารความเส$%ยงองค*กรท$%สอดคลองก�บแนวปฏ�บ�ต�ท$%คณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย*และ
ตลาดหล�กทร�พย* และตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทยใช เปKนแนวทาง เพ'%อใหการบร�หารจ�ดการความเส$%ยงของบร�ษ�ทม$ประส�ทธ�ผล
ม$การพ�ฒนาและปฏ�บ�ต�งานดานการบร�หารความเส$%ยงมาเปKนส�วนหนE%งในการต�ดส�นใจ การวางแผนกลย�ทธ* แผนงาน และการด�าเน�น
งานของบร�ษ�ท เพ'%อสรางความเปKนเช'%อม�%นใหก�บผ3ม$ส�วนไดเส$ย

2) จ�ดใหม$การก�าหนดแนวทางปองก�น หล$กเล$%ยงความเส$ยหาย หร'อลดความส3ญเส$ยท$%อาจเก�ดขEFนจากการด�าเน�นงานของ
บร�ษ�ท รวมถEงจ�ดใหม$การต�ดตามและประเม�นผลการบร�หารความเส$%ยงอย�างสม�%าเสมอ

3) จ�ดใหม$การน�าระบบเทคโนโลย$สารสนเทศท$%ท�นสม�ยมาใช ในกระบวนการบร�หารเส$%ยงของบร�ษ�ท และสน�บสน�นให
บ�คลากรท�กระด�บสามารถเขาถEงแหล�งขอม3ลข�าวสารการบร�หารความเส$%ยงอย�างท�%วถEง ตลอดถEงการจ�ดระบบการรายงานการบร�หาร
ความเส$%ยงใหผ3บร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง และผ3ท$%เก$%ยวของไดอย�างม$ประส�ทธ�ภาพ

2.2 ป!จจ!ยความเส&'ยงต�อการด(าเน-นธ�รก-จของบร-ษ!ท 

2.2.1 ความเส$%ยงต�อการด�าเน�นธ�รก�จของกล��มบร�ษ�ท

• ความเส$%ยงภายนอกองค*กร อาท�ความไม�แน�นอนของเศรษฐก�จโลกและเศรษฐก�จภายในประเทศ ความกาวหนาของ
เทคโนโลย$ เช�นรถไฟฟาและระบบการขนส�งมวลชน (Mass Transportation) การเปล$%ยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market Place 
การขยายต�วอย�างต�อเน'%องของ Social Media รวมถEงแนวทางพ�ท�กษ*ร�กษ*โลกลดมลภาวะ เหล�าน$F จะส�งผลใหความตองการผล�ตภ�ณฑ*
น�Fาม�นหล�อล'%นและแบตเตอร$%ท$%ใช ก�บรถยนต*ลดลง ตลาดท�Fงในและต�างประเทศจะม$การแข�งข�นในระด�บท$%ส3งขEFนเร'%อยๆ ซ E%งคาดว�าใน
อนาคตกล��มบร�ษ�ทจะไดร�บผลกระทบโดยตรง

 ส�าหร�บป$ 2565 ม$ความเส$%ยงจาก : 
     - การแพร�ระบาดของโรค COVID-19 ไดผ�อนคลายลงมาก คณะกรรมการบร�หารม$มาตรการรองร�บความเส$%ยง โดยใหผล�ต

ส�นคาอย�างสม�%าเสมอเพ'%อร�กษาระด�บสตDอคส�นคาเพ'%อขายไวท$% 150% ของการขาย 1 เด'อน เน'%องจากย�งคงม$ความไม�แน�นอนของการ
แพร�ระบาดท$%จะส�งผลต�อบ�คคลากรของบร�ษ�ท
                - ผลของสงครามร�สเซ$ย-ย3เครน ท$%เก�ดว�นท$%  24 ก.พ.2565 เปKนตนมา ส�งผลกระทบต�อเศรษฐก�จ ตลาดพล�งงานและ
อาหารท�%วโลก คณะกรรมการบร�หารม$มาตรการรองร�บความเส$%ยง โดยการบร�หาร วางแผนการจ�ดซ'Fอว�ตถ�ด�บหล�กท$%ใช ในการผล�ตน�Fาม�น
หล�อล'%นและจาระบ$ ซE%งราคาตลาดโลกปร�บต�วส3งขEFนมาก เพ'%อใหเก�ดประส�ทธ�ภาพส3งส�ดในการร�กษาท�Fงระด�บตนท�น และ ระด�บสตDอค

• ความเส$%ยงภายในองค*กร คณะกรรมการบร�หารความเส$ยงและคณะท�างาน ม$มาตรการรองร�บความเส$%ยงท$%จ�ดท�าต�อเน'%องมาถEง  
ป$ 2565 : โดยไดด�าเน�นการประเม�นความเส$%ยง ต�ดตามผล ปร�บปร�งใหด$ขEFน และไม�ม$การท�จร�ตคอร�ปช�%น ในห�วขอด�งต�อไปน$F 

1.  การขยายธ�รก�จดานโลจ�สต�กส* โครงการท�าเร'อและคล�งน�Fาม�น ท$%สม�ทรปราการ
2.  การขายและใหบร�การผ�านระบบ Online Marketing
3.  Security ของระบบไอท$เพ'%อปองก�นไวร�สคอมพ�วเตอร* และการใช ซอฟท*แวร*ผ�ดกฎหมาย
4.  การขายส�นคาตามเปาหมาย ม$การปร�บปร�งเง'%อนไขทางการคาท$%จ3งใจล3กคา  
5.  การเพ�%มประส�ทธ�ภาพในการจ�ดส�งส�นคาใหม$ความรวดเรKว และลดความเส$ยหายจากการขนส�ง
6.  การผล�ตส�นคาใหม$ตนท�นท$%สามารถแข�งข�นได ม$ค�ณภาพตามมาตรฐาน จ�ดหาว�ตถ�ด�บท$%ด$และเหมาะสม จ�ดหาเคร'%องท��นแรง
     เพ�%มขEFน ด3แลสภาพแวดลอมในการท�างานใหม$ความปลอดภ�ย และถ3กส�ขอนาม�ย
7.  การบร�หารงานบ�คคล ม$แผนจ�ดท�า Succession Plan และ Job Rotation อย�างสม�%าเสมอ , ลดอ�ตรา Turnover , จ�ดหา
     เทคโนโลย$%ดานไอท$มาใช ในการต�ดต�อประสานงานเพ�%มขEFนเพ'%อความรวดเรKวและลดกระดาษ
8.  การร�กษาระด�บสภาพคล�องใหเพ$ยงพอส�าหร�บการลงท�นโครงการใหม�
9.  บร�หารความเส$%ยงจากอ�ตราแลกเปล$%ยนเง�นตราท$%ผ�นผวน ม$การปองก�นความเส$%ยงโดยการ fix อ�ตราก�บธนาคาร อย�าง  
     เหมาะสมท�Fงการซ'Fอว�ตถ�ด�บและการขายส�นคา
10. ทบทวนการจ�ดการความเส$%ยงทางดานการเง�น เช�น ทบทวนค�ณสมบ�ต�ของล3กคาในประเทศและต�างประเทศท�Fงรายเก�า 
      และล3กคาใหม� ทบทวนว�ธ$ปฏ�บ�ต�ในการต�ดตามหน$Fท$%ผ�ดน�ดช�าระ

2.2.2 ความเส$%ยงต�อการลงท�นของผ3ถ'อหล�กทร�พย*

          • การลงท�นในหล�กทร�พย*ของบร�ษ�ท : ผ3ลงท�นควรศEกษาพ�จารณาอย�างรอบคอบตามขอม3ลในการประกอบธ�รก�จของบร�ษ�ท 
ป�จจ�ยความเส$%ยงท$%ระบ� และขอม3ลความเส$%ยงอ'%นๆท$%บร�ษ�ทย�งไม�ทราบผลกระทบในป�จจ�บ�น โดยศEกษาจากแหล�งขอม3ลอ'%นเช�น สภาวะ
เศรษฐก�จโลกและภายในประเทศ นโยบายของร�ฐบาล เปKนตน 

• การถ3กควบค�มเส$ยงของท$%ประช�มผ3ถ'อห�น : กล��มโรจตระการถ'อห�นรวม 74.95% ซE%งเปKนคณะกรรมการและผ3บร�หารของ
กล��มบร�ษ�ท จEงเปKนกล��มท$%ควบค�มคะแนนเส$ยงในการลงมต�ท$%ส�าค�ญ
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            มาตรการรองร�บความเส$%ยงท$%จ�ดท�า : บร�ษ�ทจ�ดใหม$โครงสรางคณะกรรมการอย�างเหมาะสมค'อ 10 ท�าน ประกอบดวย
กรรมการบร�หาร 6 ท�านค�ดเปKนรอยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอ�สระ 4 ท�านค�ดเปKนรอยละ 40 จEงเปKนส�ดส�วนท$%เหมาะ
ส�าหร�บการถ�วงด�ลและสอบทานรายละเอ$ยดของวาระท$%จะน�าเสนอพ�จารณาในการประช�มผ3ถ'อห�นท$%ผ�านมา

• การไดร�บผลตอบแทนจากการลงท�น : 
   มาตรการรองร�บความเส$%ยงท$%จ�ดท�า : บร�ษ�ทก�าหนดนโยบายจ�ายเง�นป�นผลไม�ต�%ากว�ารอยละ 40 ของก�าไรส�ทธ� และ

สามารถจ�ายไดส3งกว�ารอยละ 40 อย�างสม�%าเสมอท�กป$ตลอดมา  

2.2.3 การว�เคราะห*ความเส$%ยงในอนาคต 

การเตร$ยมพรอมก�บความเส$%ยงท$%ไม�เคยเก�ดขEFน : ผ3บร�หารตระหน�กด$ว�านอกเหน'อจากความเส$%ยงขางตนแลว การคนหาและ
ระบ�ป�จจ�ยความเส$%ยงดานธ�รก�จท$%ส�าค�ญท$%ไม�เคยเก�ดขEFนมาก�อนในอด$ตจะท�าใหก�จการสามารถตอบโตก�บความเส$%ยงไดอย�างท�นท�วงท$ 

มาตรการรองร�บความเส$%ยงท$%จ�ดท�า : ใหกรรมการและพน�กงานเพ�%มความร3จากการส�มมนา ศEกษาหาขอม3ลท$%เก$%ยวของ เช�น
ความกาวหนาของยานยนต*ไฟฟาไทยและสถาน$ชาร*จ  การอน�ร�กษ*พล�งงาน สมาร*ทซ �ต$F การอน�ร�กษ*ส �%งแวดลอมเปKนโลกอนาคตท$%
สะอาด และรวมถEงนโยบายของร�ฐบาลท$%ออกมาช�วยสน�บสน�นต�างๆ คณะกรรมการบร�หารคาดการณ*ว�าไม�เก�น 15 ป$ขางหนา รถยนต*
ไฟฟาจะมาแทนท$%รถยนต*ร��นใช น�Fาม�นในป�จจ�บ�น และกล��มบร�ษ�ทจะตองสามารถบร�หารจ�ดการเพ'%อร�บม'อใหไดต�อไป
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3. การข!บเคล�'อนธ�รก-จเพ�'อความย!'งย�น   

3.1 นโยบายและเป*าหมายการจ!ดการด*านความย!'งย�น

3.1.1 นโยบายการจ�ดการความย�%งย'นระด�บองค*กร
บร�ษ�ทฯด�าเน�นธ�รก�จโดยม$เปาหมายท$%สอดคลองก�บว�ส�ยท�ศน*ขององค*กร ค'อ “ เปKนหนE%งในธ�รก�จผ3ผล�ต น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$  

แบตเตอร$% ผล�ตภ�ณฑ*ประกอบอ'%นๆ และใหบร�การโลจ�สต�กส* ดวยค�ณภาพมาตรฐานสากล และม$ความร�บผ�ดชอบต�อผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�ก
ภาคส�วน” ม$แนวทางการพ�ฒนาอย�างย�%งย'นโดยยEดม�%นปฏ�บ�ต�ตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ สรางความเช '%อม�%นใหก�บผ3ม$ส�วนไดเส$ย 
โปร�งใส และตรวจสอบได ม$การบร�หารจ�ดการภายใตมาตฐานสากล ม$จร�ยธรรมในการด�าเน�นธ�รก�จ เคารพส �ทธ�มน�ษยชน ปราศจาก
การท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น ม$การบร�หารว�เคราะห*ความเส$%ยงในประเดKนความย�%งย'นจากผ3ม$ส�วนไดเส$ยและเล'อกประเดKนท$%ส�าค�ญมาปร�บปร�ง
การด�าเน�นงานอย�างต�อเน'%อง เพ'%อตอบสนองต�อความคาดหว�งของผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บ

นโยบายการพ!ฒนาอย�างย!'งย�น

สร�ปไดด�งน$F
1. ปฏ�บ�ต�ตามหล�กสากลของการพ�ฒนาอย�างย�%งย'น กฎหมาย และขอก�าหนดท$%เก$%ยวของ
2. สรางความเช'%อม�%นพEงพอใจใหผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บ โดยปฏ�บ�ต�ใหครอบคล�มท�Fงดานเศรษฐก�จ ส�งคม ส�%งแวดลอม 
3. สรางความตระหน�กร3เก$%ยวก�บนโยบายการพ�ฒนาอย�างย�%งย'นใหแก�พน�กงาน ค3�คา และล3กคา
4. สน�บสน�นการยกระด�บค�ณภาพช$ว�ตของส�งคมอ�นจะน�าไปส3�ความย�%งย'นของส�วนรวม
5. เป�ดเผยนโยบาย แนวทางการบร�หารจ�ดการ และผลการด�าเน�นงานอย�างโปร�งใส ซ E%งเปKนพ'Fนฐานในการน�าไปส3�ความย�%งย'น 
6. กรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงานของบร�ษ�ทฯ ท�กคน ม$หนาท$%สน�บสน�น ผล�กด�น และปฏ�บ�ต�ใหสอดคลองก�บนโยบายการ  
    พ�ฒนาอย�างย�%งย'นท$%ก�าหนด
7. นโยบายตองครอบคล�ม
     7.1 ดานเศรษฐก�จ

- พ�ฒนาการใหบร�การล3กคาเพ'%อใหไดร�บความพEงพอใจส3งส�ด
- บร�หารจ�ดการความเส$%ยงดานความย�%งย'นอย�างสม�%าเสมอและต�อเน'%อง
- สรางความส�มพ�นธ*ก�บพ�นธม�ตรทางธ�รก�จใหม�%นคง

     7.2 ดานช�มชน
- การม$ส�วนร�วมก�บช�มชน เพ�%มการส'%อสารก�บช�มชน ผ3น�าช�มชน และหน�วยงานภาคร�ฐท$%เก$%ยวของ
- การม$ส�วนร�วมในก�จกรรมว�ฒนธรรม ประเพณ$ และก�จกรรมต�างๆ ของช�มชน
- สน�บสน�นการพ�ฒนาและส�งเสร�มความเขมแขKงของช�มชน

     7.3 ดานส�งคมและพน�กงาน
- ด3แลใหม$ความปลอดภ�ยและความม�%นคง
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- การปฏ�บ�ต�ต�อแรงงานอย�างเปKนธรรม โดยค�านEงถEงหล�กส�ทธ�มน�ษยชน
- การพ�ฒนาภายในองค*กรใหเปKน ส�งคมท$%ม$ความส�ข ม$การเร$ยนร3และการพ�ฒนา

     7.4 ดานส�%งแวดลอม
- การบร�หารจ�ดการท$%ไม�ก�อใหเก�ดผลกระทบต�อส�%งแวดลอม ต�Fงแต�การจ�ดหาว�ตถ�ด�บ การใช  และ

    การด3แลจ�ดการของเส$ย
- การบร�หารจ�ดการเพ'%อใช ทร�พยากรอย�างประหย�ดและย�%งย'น

8. ก�าหนดแนวทางปฏ�บ�ต� การต�ดตาม และการว�ดผล ใหเปKนไปตามนโยบายการพ�ฒนาอย�างย�%งย'น โดยยEดม�%นในหล�กการ  
    บร�หารจ�ดการท$%ม$ระบบและกระบวนการตามนโยบายการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ แนวทางการประเม�นประกอบดวย
     8.1 ปฏ�บ�ต�ตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ครบถวน
     8.2 ความพEงพอใจของล3กคา
     8.3 ส�ขภาวะท$%ด$ในการท�างาน
     8.4 การตรวจมลภาวะดานส�%งแวดลอม 
    8.5 ความผ3กพ�นในองคกรของพน�กงาน
     8.6 อ�ตราการเก�ดอ�บ�ต�เหต�
     8.7 ขอรองเร$ยนจากช�มชน

3.1.2 เปาหมายการจ�ดการดานความย�%งย'นระด�บองค*กร
- การเต�บโตอย�างย�%งย'น ตามว�ส�ยท�ศน* และพ�นธก�จของบร�ษ�ทฯ
- ม$ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม และส�%งแวดลอม เพ'%อน�ามาซE%งการยอมร�บเช'%อม�%นจากช�มชน
- ใส�ใจผ3ม$ส�วนไดเส$ย โดยยEดหล�กการด�าเน�นธ�รก�จอย�างโปร�งใส เปKนธรรม และเท�าเท$ยม
- เปาหมายท�าผลตอบแทนท$%ด$ใหก�บองค*กร และความพEงพอใจของผ3ม$ส�วนไดเส$ย
   ม$การก�าหนดต�วช$Fว�ดเพ'%อประเม�นประส�ทธ�ภาพในการด�าเน�นการ และหาแนวทางปร�บปร�ง

3.1.3  การทบทวนเปาหมายการจ�ดการดานความย�%งย'นในรอบป$ 2565 

E การสรางค�ณค�าส�%งแวดลอม S การสรางค�ณค�าส�งคม G การก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
-  ด3แลใหม$การใช ทร�พยากรอย�างม$
ประส�ทธ�ภาพ ลดการเก�ดของเส$ยหาย

-  ด3แลบร�หารจ�ดการ การใช น�Fา การใช 
พล�งงาน ใหเก�ดประโยชน*ส3งส�ด และใส�ใจ
ป�ญหาการเก�ดกDาซเร'อนกระจก พรอม
ว�เคราะห*แหล�งก�าเน�ดและการปองก�น

-  ด3แลการจ�ดการของเส$ยและส�%งปนเป'Fอน 
ตองแจงขอท�าลายของเส$ยใหถ3กตองตาม
ระเบ$ยบและกฎหมายท$%เก$%ยวของ

-  ความร�บผ�ดชอบต�อผล�ตภ�ณฑ*ของบร�ษ�ท 
ท�Fงต�วผล�ตภ�ณฑ* และ ภาชนะบรรจ� 
กระบวนการต�างๆ ค'อ การผล�ต การขนยาย 
การจ�ดเกKบ การจ�ดส�ง การท�าลาย ตองไม�ก�อ
ใหเก�ดผลกระทบต�อส�%งแวดลอม

-  ปร�บเปล$%ยนและน�าเทคโนโลย$ใหม�มาใช 
งาน ท�Fงดานการขาย การจ�ดส�ง การผล�ต และ
งานในส�าน�กงาน ใหท�นสม�ย

-  ด3แลจ�ดการสภาพแวดลอมและความ
ปลอดภ�ยในการท�างาน โดยท�าเปKนประจ�า
และสม�%าเสมอ

-  ใหความร�วมม'อในการพ�ฒนาช�มชน ท�ก
คร�Fงท$%ม$โอกาส 

-  จ�ดอบรมและพ�ฒนาบ�คลากรอย�างสม�า
เสมอ โดยม$เปาหมายพน�กงานท�กคนตอง
ไดร�บการอบรมอย�างนอยป$ละ 1 หล�กส3ตร

-  ประเม�นผลงานบ�คลากรอย�างสม�%าเสมอ
ท�กไตรมาส รวมถEงการสรางแรงจ3งใจเพ'%อ
ร�กษาผ3ม$ความสามารถใหไดท�างานร�วมก�บ
องค*กรไดนาน

-  ใส�ใจด3แล และบร�หารจ�ดการงานล3กคา
ส�มพ�นธ*อย�างสม�%าเสมอ

-  การด3แลบร�หารจ�ดการธ�รก�จใหม$ความ
ต�อเน'%อง โดยกรรมการบร�หารจะให
นโยบายและทบทวนตลอดเวลา

-  การปฏ�บ�ต�ต�อแรงงานดวยความเปKน
ธรรมและยEดหล�กส�ทธ�มน�ษยชน 
สม�%าเสมอ

-  การจ�ดการความเส$%ยง ว�เคราะห*และ
ปองก�นโอกาสท$%จะเก�ด โดยม$คณะ
กรรมการบร�หารความเส$%ยงคอยก�าก�บ
ด3แล

-  ด3แลองค*กรใหม$การด�าเน�นธ�รก�จตาม
หล�กจรรยาบรรณท$%ด$ ต�อผ3ม$ส�วนไดเส$ย
แต�ละกล��มใหไดร�บการค�มครองและ
ปฏ�บ�ต�ดวยความเสมอภาคและเปKนธรรม

-   ด3แลทบทวนกระบวนการห�วงโซ�
ค�ณค�า ต�Fงแต� การจ�ดหาว�ตถ�ด�บท$%ด$ม$
ค�ณภาพ การขนส�งและน�าเขาส3�
กระบวนการผล�ต การผล�ตท$%เนนหล�ก
ค�ณภาพ  การจ�ดเกKบ การจ�ดจ�าหน�าย 
การจ�ดส�งท$%รวดเรKว  และการบร�การ
ต�ดตามหล�งการขายท$%ด$  
  

19



SPG One Report 2565  

3.1.4 ขอม3ลสาระส�าค�ญเพ'%อความย�%งย'น ส�าหร�บป$ 2565

เร'%องท$%จ�ดท�า KPI ผลงาน
1) ความร�บผ�ดชอบต�อต�วส�นคา บร�การ และผ3บร�โภค
    • ขอรองเร$ยนท$%กระทบการด�าเน�นธ�รก�จอย�างม$สาระส�าค�ญ 0 เร'%อง 0 เร'%อง
2)ความร�บผ�ดชอบต�อหน�วยราชการ ตลาดหล�กทร�พย* กลต. และอ'%นๆท$%เก$%ยวของ
    • การท�าความผ�ด/ขอรองเร$ยน 0 เร'%อง 0 เร'%อง
3) ความร�บผ�ดชอบต�อพน�กงาน รวม 4 บร�ษ�ท  655 คน
    • นโยบายลดอ�บ�ต�เหต� - การเก�ดอ�บ�ต�เหต� 0 คน 5 คน
    • ใหการฝEกอบรม อย�างนอย 2 เร'%องต�อคน 1,310 คน 1,017 คน = 77.63 %
    • ไดร�บการตรวจส�ขภาพ ส�าหร�บบร�ษ�ทในเคร'อ 3 โรงงาน 463 คน 441 คน = 95.25% 
    • ขอเร$ยกรอง ขอรองเร$ยน ท$%ม$สาระส�าค�ญต�อการผล�ต 0 คร�Fง 0 คร�Fง
4) การจางงานแรงงานในช�มชน
    • ร�บแรงงานจากช�มชนเขาท�างานเพ�%ม 32 คน
5) การบร�จาคเพ'%อช�มชน
    -2564 บร�ษ�ทโอนกรรมส�ทธ�� ท$%ด�น 2 โฉนด รวม 7 ไร� 81 ตารางวา ซE%งเปKนถนนในซอยพ�ฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขต
พระโขนง กร�งเทพฯ ใหก�บ กร�งเทพมหานคร เพ'%อเปKนสาธารณประโยชน*แก�บ�คคลท�%วไป

3.1.5 ผลการด�าเน�นงานและผลตอบแทนต�อผ3ถ'อห�นท$%ผ�านมา

งบการเง�นรวม (ลานบาท) 2565 2564 2563 2562 2561
รายได*

รายไดจากการขาย 2,881.15 2,923.54 2,600.71 2,977.46 3,248.72
รายไดจากเง�นลงท�น 12.06 14.32 27.44 33.22 21.84

ค�าใช*จ�าย
ตนท�นขาย 1,897.43 1,791.27 1,597.54 2,040.69 2,226.96
ภาษ$สรรพสาม�ต 112.76 126.97 115.20 110.22 119.42
ค�าใช จ�ายในการขายและบร�หาร 466.02 456.66 457.38 494.37 467.44
ภาษ$เง�นไดน�ต�บ�คคล 86.30 114.25 91.93 78.78 93.73

ก(าไร
ก�าไรจากการด�าเน�นงานปกต�ส�ทธ�ภาษ$ 344.70 461.69 372.88 306.69 379.26
ก�าไรของผ3ถ'อห�น บาทต�อห�น 1.00 1.33 1.08 0.89 1.10

ผลตอบแทน
เง�นป�นผล บาทต�อห�น 0.80* 0.90 0.45 0.70 0.70
อ�ตราเง�นป�นผล 80.00%* 67.67% 41.67% 78.65% 63.70%

มFลค�าตามบ!ญช& บาทต�อห�*น 16.15 15.59 15.14 14.76 14.57
*รอท$%ประช�มผ3ถ'อห�นอน�ม�ต�
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3.1.6 การด�าเน�นการดานบ�คลากรและผลตอบแทน ป$ 2565

ระด�บ เพศ อาย� (ป$)
ชาย หญ�ง รวมคน 18 - 30 30 - 50 50 ขEFนไป รวมคน

1. ส�วนผล�ตส�นคา 256 205 461 70.38% 64 259 138 461
2. ส�วนคล�งส�นคา 37 12 49 7.48% 9 32 8 49
3. ส�วนส�าน�กงาน 26 41 67 10.23% 8 35 24 67
4. พน�กงานขาย 60 0 60 9.16% 9 25 26 60
5. ผ3บร�หารระด�บส3ง 5 13 18 2.75% 0 4 14 18

รวมท�Fงองค*กร 384 271 655 100.00% 90 355 210 655
ส�ดส�วน 58.63% 41.37% 100.00% 13.74% 54.20% 32.06% 100.00%

                                                              ผลตอบแทนท$%เปKนต�วเง�น 411.60 ลานบาท
                                                              ค�าสว�สด�การ ค�าฝEกอบรม ฯลฯ 10.89 ลานบาท
                                                              ส�ารองเง�นผลประโยชน*พน�กงาน 90.96 ลานบาท

3.2 การจ!ดการผลกระทบต�อผF*ม&ส�วนได*เส&ยในห�วงโซ�ค�ณค�าของธ�รก-จ (Value Chain)

3.2.1 ห�วงโซ�ค�ณค�าของธ�รก�จ

     ความส�มพ�นธ*ของผ3ม$ส�วนไดเส$ยท$%ส�าค�ญในก�จกรรมด�าเน�นงานต�Fงแต�ตนน�FาถEงปลายน�Fา ป$2565 คณะกรรมการบร�ษ�ททบทวน
นโยบายท$%เก$%ยวของเพ'%อใหผ3ม$ส�วนไดเส$ยแต�ละกล��มไดร�บการค�มครองและปฏ�บ�ต�ดวยความเสมอภาคและเปKนธรรม ด�งน$F
1. ผ3ถ'อห�น - บร�ษ�ทม��งม�%นด�าเน�นธ�รก�จใหม$ผลการด�าเน�นงานท$%ด$ เต�บโตอย�างม�%นคง ม$ความสามารถในการแข�งข�น 

เพ'%อใหผลตอบแทนท$%ด$แก�ผ3ถ'อห�นในระยะยาว
- เป�ดเผยขอม3ลใหทราบอย�างเหมาะสม โปร�งใส เปKนธรรม และท�นเวลา
- บร�ษ�ทส�งเสร�มและอ�านวยความสะดวกใหผ3ถ'อห�นท�กราย รวมถEงผ3ถ'อห�นประเภทน�กลงท�นสถาบ�นเขา
ร�วมประช�มอย�างเท�าเท$ยมก�น

2. พน�กงาน บร�ษ�ทตระหน�กว�าพน�กงานเปKนทร�พยากรท$%ม$ค�ณค�า
- ประกาศเปาหมายของก�จการใหทราบอย�างช�ดเจน
- ม$นโยบายค�าตอบแทนพน�กงาน 3 ข�Fนตอนค'อ 
     ข�Fนท$%1 : อ�ตราการจางพน�กงานใหม�ตองดEงด3ดใหผ3สม�ครอยากท�างานก�บบร�ษ�ท 
     ข�Fนท$%2 : เปร$ยบเท$ยบอ�ตราการจ�ายค�าตอบแทนก�บตลาดว�าอ�ตราท$%ใช ย�งสามารถร�กษาพน�กงานไวได
     ข�Fนท$%3 : จ3งใจใหพน�กงานเพ�%มประส�ทธ�ภาพการท�างานใหด$ขEFนโดยว�ดจากผลงานท$%ด$จะไดปร�บค�า
ตอบแทนมากกว�าไม�ไดเนนท$%อาย�งานนานเปKนหล�ก
- ปร�บปร�งนโยบายสว�สด�การ ส�ขอนาม�ย และอ'%นๆ ใหเปKนป�จจ�บ�นเท$ยบก�บบร�ษ�ทในระด�บเด$ยวก�นท�กป$ 
- ท�กๆป$ฝ�ายบ�คคลจะท�าแผนโครงการฝEกอบรมภายในท$%เหมาะก�บพน�กงานแต�ละระด�บใหไดพ�ฒนาความ
ร3และความสามารถอย�างต�อเน'%อง
- ส�งเสร�มสน�บสน�นก�จกรรมของคณะกรรมการสว�สด�การล3กจาง คณะกรรมการความปลอดภ�ยอาช$ว
อนาม�ยและส�%งแวดลอม รวมถEงปร�บปร�งระบบปองก�นภ�ยภายในสถานท$%ท�างานใหท�นสม�ย
- ร�บฟ�งความค�ดเหKนและเป�ดโอกาสใหพน�กงานแจงหร'อสอบถามต�อฝ�ายบร�หารในเร'%องต�างๆไดอย�างเป�ด
เผยโดยช�องทางผ�านต�วแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการล3กจาง, กล�องร�บขอม3ล และหร'อโทร
แจงฝ�ายบ�คคลโดยตรง
- ม$ก�จกรรมท$%จ�ดใหเปKนประจ�าท�กๆป$ การจ�ดงานเล$Fยงป$ใหม� การแข�งก$ฬา การตรวจส�ขภาพ เปKนตน
- ด3แลพน�กงานงานอย�างเสมอภาคท�Fงคนไทยและคนต�างดาว ไม�เล'อกปฏ�บ�ต� และไม�ไดกระท�าการใดๆ 
ท$%ละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชนของพน�กงาน และใหความร3เร'%องส�ทธ�มน�ษยชนแก�พน�กงาน 

 3. ล3กคา - บร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ต�อล3กคาโดยเนนใหไดร�บความพEงพอใจส3งส�ดเสมอมา 
- ขายส�นคาท$%ม$ค�ณภาพไดมาตรฐาน เอาใจใส�ใหบร�การท$%ด$ท�Fงก�อนและหล�งการขาย 
- ร�บผ�ดชอบป�ญหาขอรองเร$ยนและชดเชยแกไขโดยเรKวท$%ส�ด 
- ใหความส�าค�ญในการร�กษาความล�บของล3กคา รวมถEงเป�ดโอกาสใหล3กคาไดแสดงความค�ดเหKนและร�บ
ฟ�งดวย
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4. ค3�คา - บร�ษ�ทยEดหล�กการซ'Fอส�นคาและบร�การเปKนไปตามเง'%อนไขทางการคา
- ปฏ�บ�ต�ต�วตรงตามส�ญญาขอตกลง
- หล$กเล$%ยงว�ธ$การไม�ส�จร�ต รวมถEงการเล'อกค3�คาท$%ม$ความม�%นคง น�าเช '%อถ'อ ม$ค�ณธรรม และช�วยเหล'อ
เก'Fอก3ลก�น

5. เจาหน$F - บร�ษ�ทร�กษาค�าม�%นส�ญญาและปฏ�บ�ต�ตามเง'%อนไขขอก�าหนดของส�ญญาอย�างเคร�งคร�ด
- ปฏ�บ�ต�ต�อเจาหน$Fอย�างเสมอภาค เปKนธรรม โปร�งใส ท�Fงเจาหน$Fทางธ�รก�จ เจาหน$Fสถาบ�นการเง�น
- ไม�ใช ว�ธ$การท$%ไม�ส�จร�ต ปกป�ดขอม3ลหร'อขอเทKจจร�งอ�นจะท�าใหเจาหน$Fเก�ดความเส$ยหาย 
-  บร�ษ�ทย�นด$เขาร�วมก�จกรรม/โครงการต�างๆของเจาหน$Fเพ'%อสรางความส�มพ�นธ*ท$%ด$
-  หล$กเล$%ยงสถานการณ*ท$%อาจก�อใหเก�ดความข�ดแยงทางผลประโยชน*

6. ค3�แข�ง - บร�ษ�ทถ'อหล�กค�ณธรรมท$%ด$ในการแข�งข�น ไม�กล�%นแกลงท�าลาย ไม�ละเม�ดทร�พย*ส �นทางป�ญญา
- ไม�แสวงหาความล�บหร'อใหรายค3�แข�งดวยว�ธ$การไม�ส�จร�ต

7. ส�งคมและส�วนรวม - บร�ษ�ทด�าเน�นธ�รก�จอย�างม$ค�ณธรรมต�อผ3ม$ส�วนเก$%ยวของท�กฝ�าย
- สน�บสน�นก�จกรรมเสร�มสรางประโยชน*ส�ขแก�ส�งคมส�วนรวมและส�%งแวดลอม ท�Fงในสถานประกอบการ 
ช�มชน และบร�เวณใกลเค$ยง
- ด3แลใหกระบวนการผล�ตส�นคาม$มาตรฐานปลอดภ�ยจากมลพ�ษ
- ใหความร�วมม'อก�บหน�วยงานหร'อช�มชนในการบรรเทาอ�ทกภ�ยและสาธารณภ�ยตามความเหมาะสม
- ส�งเสร�มอบรมแนะน�าใหพน�กงานม$ส�วนร�วมในการปฏ�บ�ต�ตนเปKนพลเม'องด$ท�าประโยชน*ใหก�บช�มชนและ
ส�งคม

8. ส�%งแวดลอม - บร�ษ�ทใหความร�วมม'อในเร'%องความเปKนม�ตรก�บส �%งแวดลอม ม$คณะกรรมการส�%งแวดลอมท�าหนาท$%ร�บผ�ด
ชอบด3แลสภาพแวดลอมท�Fงภายในและช�มชนภายนอกองค*กร
- ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ$ยบท$%เก$%ยวของก�บส�งคมและส�%งแวดลอมเปKนอย�างด$และสม�%าเสมอท�กป$ เช�น จ�ดจาง
หน�วยงานภายนอกท�าการตรวจว�ดอากาศ, ตรวจค�ณภาพส�%งแวดลอม, ตรวจค�ณภาพระบบบ�าบ�ดอากาศ, 
ก�าจ�ดของเส$ยว�สด�เหล'อใช ในการผล�ตอย�างถ3กว�ธ$ , และท$%ตรวจว�ดเองอย�างสม�%าเสมอค'อ การตรวจสอบน�Fา
ท�Fง,ปร�บปร�งสถานท$%ผ�งโรงงานระบบระบายน�Fา สารเคม$ ระบบบ�าบ�ดน�Fาเส$ย ใหม$ประส�ทธ�ภาพ และว�เคราะห*
แกป�ญหาถาม$แหล�งก�าเน�ดมลพ�ษ และเพ�%มเต�มการว�เคราะห*แหล�งก�าเน�ดกDาซเร'อนกระจก และแนวทางใน
การลดจ�านวน
- บร�ษ�ทช$Fแจงอบรมใหท�กหน�วยงานตระหน�กถEงความส�าค�ญของการใช ทร�พยากรอย�างม$ประส�ทธ�ภาพ 
ควบค3�ไปก�บการผล�ตส�นคาท$%ตองร�กษาค�ณภาพใหไดมาตรฐานอย3�เสมอ

9. ผ3สอบบ�ญช$ - บร�ษ�ทเป�ดเผยขอม3ลท$%โปร�งใส ช�ดเจน และถ3กตอง อ�านวยความสะดวกเพ'%อการตรวจสอบท$%รวดเรKวและ
ม$ประส�ทธ�ภาพ
- ร�บฟ�งขอเสนอแนะและปฏ�บ�ต�ตามใหถ3กตองตามหล�กการบ�ญช$
- ด3แลเร'%องการก�าหนดค�าตอบแทนท$%เหมาะสมเปKนธรรม

3.2.2 การว�เคราะห*ผ3ม$ส�วนไดเส$ยในห�วงโซ�ค�ณค�าของธ�รก�จ

บร�ษ�ทฯม$เปาหมายพ�ฒนาการด�าเน�นงานดานการบร�การใหก�บล3กคา การบร�หารจ�ดการความเส$%ยง การสรางความ
ส�มพ�นธ*ก�บพ�นธม�ตรทางธ�รก�จ และพ�ฒนาการด�าเน�นงานดานความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมและส�%งแวดลอม โดยไดก�าหนดแนวทางปฏ�บ�ต�
ของ บร�ษ�ทฯ เพ'%อตอบสนองต�อความคาดหว�งของผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�Fงภายในและภายนอกองค*กร จ�ดใหม$การส'%อสาร การท�างานร�วมก�น 
การสรางความส�มพ�นธ*ท$%ด$ และการม$ส�วนร�วมก�บผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กกล��ม ท�Fงล3กคา พ�นธม�ตรทางธ�รก�จ ช�มชน ภาคส�งคม ตลอดจน
พน�กงานภายในองค*กร และท�กๆป$จะน�าขอม3ลความตองการ ขอเสนอแนะ และความค�ดเหKนของแต�ละกล��มผ3ม$ส �วนไดเส$ย มาสร�ป
ประเดKนท$%ม$น�ยส�าค�ญดานความย�%งย'น และปร�บปร�งการด�าเน�นงานใหสอดคลองอย�างสม�%าเสมอ 

ผF*ม&ส�วนได*เส&ย การส�'อสาร การว-เคราะห, การด(าเน-นงาน
1. ผ3ถ'อห�น -การประช�มผ3ถ'อห�น

-เป�ดเผยขอม3ลใหทราบอย�าง
เหมาะสม โปร�งใส เปKนธรรม 
และท�นเวลา เช�นการรายงานผล
การด�าเน�นงานท�กไตรมาส

-การก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
-ผลด�าเน�นงานเต�บโต
-ผลตอบแทนท$%ด$
-ความย�%งย'นในการด�าเน�นธ�รก�จ

-เป�ดเผยขอม3ลอย�างเพ$ยงพอ
-ด�าเน�นการตามหล�กการก�าก�บด3แล
ก�จการท$%ด$
-จ�ายเง�นป�นผลอย�างเหมาะสม
-การบร�หารจ�ดการความเส$%ยง
-ม$แนวทางการบร�หารจ�ดการอย�างย�%งย'น

2. พน�กงาน -ก�จกรรม MD พบพน�กงาน
-คณะกรรมการสว�สด�การ
-กล�องร�บความค�ดเหKน

-ความปลอดภ�ย
-สว�สด�การ
-ความกาวหนา

-แผนงานดานความปลอดภ�ยและอาช$ว
อนาม�ยในการท�างาน โดยม$คณะท�างาน
ท$%เล'อกต�Fงมาจากพน�กงาน
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-บอร*ดประชาส�มพ�นธ*
-ระบบ MsgPopup & E-mail

-ใหพน�กงานม$ส�วนร�วมในการหาห�วขอ
ส�าหร�บแผนการจ�ดอบรมประจ�าป$

3. ล3กคา -การเขาพบล3กคา
-การส�ารวจความพEงพอใจ
-การท�าก�จกรรมร�วมก�น
-การพาล3กคาเขาชมบร�ษ�ท
-ร�บขอรองเร$ยน (ถาม$)

-ส�นคาด$ม$มาตรฐาน ส�งของตรง
เวลา
-บร�การก�อนและหล�งขายม$
ค�ณภาพ
-ราคาส�นคาเหมาะสม
-ม$ความผ3กพ�นย�%งย'น

-การบร�หารดวยระบบ ISO
-การจ�ดการป�ญหาขอรองเร$ยนจาก
ล3กคาดวยความรวดเรKว
-การบร�หารล3กคาส�มพ�นธ*

4. ค3�คา -การต�ดต�อเจรจาทางธ�รก�จ
-การเขาเย$%ยมชมก�จการ
-การประช�มร�วมก�น

-ราคาท$%เปKนธรรมและโปร�งใส
-ปฏ�บ�ต�ตามส�ญญาหร'อขอ
ตกลง
-สามารถสน�บสน�นในการ
ด�าเน�นธ�รก�จ
-ต�ดต�อธ�รก�จแบบย�%งย'น

-นโยบายการต�อตานท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น
-ระเบ$ยบปฏ�บ�ต�ในการจ�ดซ'Fอท$%ด$
-การประเม�นความเช'%อม�นโดย
ก�าหนด KPI ต�างๆ

5. เจาหน$F -การพบปะตามวาระโอกาส
-การเขาเย$%ยมชมบร�ษ�ท
-แสดงผลการด�าเน�นงานท$%ด$

-ช�าระหน$Fตรงเวลา
-ความสามารถในการท�าก�าไร

-แผนงานทางการเง�นท$%ด$
-ประเม�นและบร�หารความเส$%ยงท$%ด$

6. ส�งคมและส�วนรวม - สน�บสน�นก�จกรรมท$%ช�มชนขอ
ความร�วมม'อ
- ร�บขอรองเร$ยน (ถาม$)
- อบรมพน�กงานในการปฏ�บ�ต�ตน
เปKนพลเม'องด$ท�าประโยชน*ให
ก�บช�มชนและส�งคม
-ม$เวKบไซต*ขอม3ลของบร�ษ�ท

-ส�นคาม$ค�ณภาพ
-ไม�ก�อใหเก�ดมลพ�ษ
-ม$ส�วนร�วมและช�วยเหล'อ
ก�จกรรม
-เขาถEงขอม3ลท�%วไปของบร�ษ�ท
ได

-การบร�หารจ�ดการ ก�าจ�ด ของเส$ยท$%ด$ ม$
มาตรฐาน
-จ�ดใหม$การตรวจว�ดค�ณภาพส�%ง
แวดลอมอย�างสม�%าเสมอ
-ร�วมก�จกรรมช�มชนส�มพ�นธ*
-เป�ดเผยขอม3ลของ บร�ษ�ทฯ
ผล�ตภ�ณฑ* น�กลงท�นส�มพ�นธ* ในช�อง
ทาง เวKบไซต* และ FB ของบร�ษ�ท

7. ภาคร�ฐและเอกชน -เขาร�วมโครงการภาคร�ฐ
-ส�งรายงานต�างๆตรงตามเวลา
-ใหความร�วมม'อส�งขอม3ลสถ�ต�
ต�างๆท$%ตองการ

-ด�าเน�นธ�รก�จเปKนธรรมและ
โปร�งใส
-ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ระเบ$ยบ 
และขอบ�งค�บต�างๆท$%ก�าหนดไว
-ใช ทร�พยากรอย�างม$
ประส�ทธ�ภาพ

-จ�ดส�งรายงานครบถวน ถ3กตอง และ
ตรงเวลา
-สอบทานความครบถวนของขอบ�งค�บ
ต�างๆท�Fงเก�าและใหม�ท$%ม$เพ�%มเต�ม ท�ก
ไตรมาส
-ม$นโยบายการท�างานการผล�ตส�นคาท$%
รองร�บการใช ทร�พยากรอย�างม$
ประส�ทธ�ภาพ

3.3 การจ!ดการด*านความย!'งย�นในม-ต-ส -'งแวดล*อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ดานส�%งแวดลอม

บร�ษ�ทฯ ทบทวนนโยบายแนวปฏ�บ�ต�ดานส�%งแวดลอมอย�าสม�%าเสมอท�กป$ โดยค�านEงถEง
- การใหความส�าค�ญต�อระบบบร�หารส�%งแวดลอม โดยถ'อเปKนส�วนหนE%งท$%จะช�วยเสร�มสรางค�ณค�าแก�องค*กร ผ3บร�หาร และ

พน�กงาน ตองยEดถ'อปฏ�บ�ต�ใหเปKนไปตามกฎหมาย ระเบ$ยบ และขอบ�งค�บ ท$%เก$%ยวของก�บธ�รก�จของกล��มบร�ษ�ทฯอย�างเคร�งคร�ด
- ตระหน�กถEงการควบค�มและปองก�นไม�ใหเก�ดผลกระทบต�อส �%งแวดลอม อ�นเก�ดจากการปฏ�บ�ต�งานไม�ถ3กว�ธ$ และความผ�ด

พลาดต�างๆ ภายในองค*กร
- ม��งม�%นท$%จะร�กษาสภาพแวดลอมในการท�างานท$%ปลอดภ�ยต�อ พน�กงาน ส�งคม ช�มชน ท$%เก$%ยวของ โดยถ'อเปKนหนาท$%ร�บผ�ด

ชอบของผ3บร�หารและพน�กงานท�กคน
- จ�ดใหม$แผนว�เคราะห* ควบค�ม ปองก�น และต�ดตาม รายงานเก$%ยวก�บส �%งแวดลอม ท�กๆเด'อนอย�างสม�%าเสมอ เพ'%อเตร$ยม

พรอมหากเก�ดเหต�ฉ�กเฉ�น เช�น การหกลนหร'อร�%วไหลของน�Fาม�น กDาซ สารเคม$ หร'อ ของเส$ย
- จ�ดใหม$การอบรมประชาส�มพ�นธ*เพ'%อสรางความร3ความเขาใจและเผยแพร�ขอม3ลแก�พน�กงาน และผ3ท$%เก$%ยวของ เพ'%อใหทราบ

และเขาใจในนโยบาย กฎระเบ$ยบ ข�Fนตอนว�ธ$ปฏ�บ�ต�และขอควรระว�งต�างๆ เพ'%อน�าไปยEดถ'อปฏ�บ�ต� โดยไม�ก�อใหเก�ดผลกระทบต�อส �%ง
แวดลอม

- ใหความร�วมม'อส�งเสร�มก�จกรรมในการร�กษาส�%งแวดลอมร�วมก�บคนในช�มชน เพ'%อช�วยพ�ฒนาค�ณภาพช$ว�ตในช�มชน ตาม
หล�กการพ�ฒนาอย�างย�%งย'น
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นโยบายและแนวปฏ-บ!ต-ด*านส-'งแวดล*อม

บร�ษ�ทฯและบร�ษ�ทย�อย ประกอบก�จการผล�ตและจ�าหน�ายส�นคา น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และแบตเตอร$%รถยนต*  ไดใหความ
ส�าค�ญและม��งม�%นท$%จะด�าเน�นนโยบายการจ�ดการส�%งแวดลอม ความส�าค�ญในการอน�ร�กษ*พล�งงาน โดยการส�งเสร�มการใช พล�งงานให
เก�ดประส�ทธ�ภาพและเก�ดประโยชน*ส3งส�ด รวมท�Fงความส�าค�ญในการท�างานดานความปลอดภ�ยอาช$วอนาม�ยและสภาพแวดลอมใน
การท�างานควบค3�ก�บการพ�ฒนาธ�รก�จอย�างต�อเน'%อง  รวมท�Fงเผยแพร�นโยบายดานส �%งแวดลอมใหก�บพน�กงาน ท�กคน เผยแพร�ผ�านส'%อ
สาธารณะ  และพรอมท$%จะด�าเน�นการและม��งม�%นใหเปKนระบบ ด�งน$F

1.  ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายขอบ�งค�บและขอก�าหนดอ'%นๆ ดานส�%งแวดลอม ท$%บร�ษ�ทฯเก$%ยวของอย�างเคร�งคร�ดเพ'%อควบค�มผลกระ  
     ทบต�อส�%งแวดลอม

 2.  ปกปองค�มครองส�%งแวดลอมและปองก�นการเก�ดอ�บ�ต�เหต�และอ�บ�ต�ภ�ยต�าง ๆ ตามมาตราฐานความปลอดภ�ยอาช $วอนาม�ย  
     และสภาพแวดลอมในการท�างาน  จากการด�าเน�นก�จการ  ซ E%งอาจจะส�งผลกระทบต�อส�%งแวดลอม

 3.  ด�าเน�นการปร�บปร�งการบร�หารจ�ดการและทบทวนแผนการท�างานต�าง ๆ ดานส�%งแวดลอมเปKนประจ�าท�กป$ เพ'%อพ�ฒนา  
     ระบบการจ�ดการดานส�%งแวดลอมอย�างต�อเน'%อง
4.  ลดการใช พล�งงานไฟฟา , กDาซ  และการใช น�Fา  โดยใช อย�างประหย�ดค�มค�าและม$ประส�ทธ�ภาพมากท$%ส�ด

 5.  ลดการเก�ดของเส$ยจากกระบวนการผล�ต 
6.  ปองก�นการเก�ดมลพ�ษ และฟ'Fนฟ3สภาพแวดลอม
7.  จ�ดใหม$คณะท�างานอ�ตสาหกรรมส$เข$ยว เพ'%อด�าเน�นงานดานการจ�ดการส�%งแวดลอมใหเปKนไปอย�างม$ประส�ทธ�ภาพและม$  
     การพ�ฒนาอย�างต�อเน'%อง โดยก�าหนดบทบาทและหนาท$%ความร�บผ�ดชอบ ด�งน$F

1. ประกาศนโยบายดานส�%งแวดลอม และก�าหนดเปาหมายต�วช$Fว�ดดานส�%งแวดลอมใหสอดคลองก�บนโยบาย
        ของบร�ษ�ทฯ

2. ด�าเน�นการส'%อสารนโยบายส�%งแวดลอม แผนงานและประส�ทธ�ผลของการด�าเน�นงานดานการจ�ดการส�%งแวดลอม  
        ขององค*กร ใหพน�กงานและผ3ม$ส�วนไดเส$ยท$%เก$%ยวของร�บทราบ

3. ก�าหนดแผนงานและด�าเน�นก�จกรรมขององค*กรดานส�%งแวดลอมท$%เก$%ยวของก�บการลดผลกระทบดานส�%งแวดลอม
               หร'อการปองก�นมลพ�ษ  การใช ทร�พยากรอย�างย�%งย'น  การลดผลกระทบต�อการเปล$%ยนแปลงสภาพภ3ม�อากาศ

    รวมท�Fงการปกปองและฟ'Fนฟ3ธรรมชาต�
4. จ�ดท�างบประมาณและก�าหนดทร�พยากรท$%จ�าเปKนในการจ�ดการดานส�%งแวดลอมขององค*กร
5. จ�ดอบรมถ�ายทอดความร3ดานการจ�ดการส�%งแวดลอม ความร3ท$%จ�าเปKน และจ�ดก�จกรรมการสรางความตระหน�ก 

               ดานส�%งแวดลอมใหก�บพน�กงานในองค*กร
6. จ�ดท�าทะเบ$ยนกฎหมายและขอก�าหนดท$%เก$%ยวของ รวมท�Fงประเม�นความสอดคลองในการปฏ�บ�ต�และทบทวน
    ใหเปKนป�จจ�บ�น
7. ก�าหนดและประกาศใช กฎเกณฑ* กฎระเบ$ยบ ค�าส�%ง และประกาศดานส�%งแวดลอมขององค*กร
8. ประเม�น ตรวจสอบ และต�ดตามผลการด�าเน�นงาน ตลอดจนรายงานผลการด�าเน�นงาน พรอมท�Fงทบทวน
    แผนงาน ประส�ทธ�ผลของการด�าเน�นงานและงบประมาณใหม$ประส�ทธ�ภาพอย3�เสมอ
9. เขาร�วมประช�มและต�ดตามความกาวหนาการด�าเน�นงานของคณะท�างานฯ

8.   จ�ดใหม$นโยบายอน�ร�กษ*พล�งงาน คณะท�างานดานการจ�ดการพล�งงาน  คณะท�างานผ3ตรวจประเม�นการจ�ดการพล�งงาน
       และรายงานการจ�ดการพล�งงานอย�างต�อเน'%อง

นโยบายอน�ร!กษ,พล!งงาน

บร�ษ�ทฯ และ บร�ษ�ทย�อย  ไดด�าเน�นการผล�ตน�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และ แบตเตอร$% เพ'%อจ�าหน�วยท�Fงภายในประเทศ 
และต�างประเทศ เน'%องจากในภาวะป�จจ�บ�นประเทศชาต�ก�าล�งประสบป�ญหาดานพล�งงาน  ซ E%งเปKนป�ญหาท$%ม$ความ
ส�าค�ญและม$ผลกระทบต�อการด�ารงช$ว�ตของพน�กงานและเศรษฐก�จของชาต�เปKนอย�างมาก  ด�งน�Fนบร�ษ�ทฯ จEงด�าเน�น
การน�าระบบการจ�ดการพล�งงานมาประย�กต*ใช ภายในบร�ษ�ทฯ ท�Fงน$Fบร�ษ�ทฯ เลKงเหKนว�าการอน�ร�กษ*พล�งงานเปKนส�%ง
ส�าค�ญและเปKนหนาท$%ของพน�กงานท�กคนท$%ตองร�วมม'อก�นด�าเน�นการจ�ดการพล�งงานอย�างต�อเน'%อง และใหคงอย3�ต�อ
ไป ด�งต�อไปน$F

1.บร�ษ�ทฯ จะด�าเน�นการและพ�ฒนาระบบการจ�ดการพล�งงานอย�างเหมาะสม  โดยก�าหนดใหการอน�ร�กษ*
พล�งงาน เปKนส�วนหนE%งของการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทฯ  สอดคลองก�บกฎหมายและขอก�าหนดอ'%น ๆ ท$%เก$%ยวของ

2.บร�ษ�ทฯ จะด�าเน�นการปร�บปร�งประส�ทธ�ภาพการใช ทร�พยากรพล�งงานขององค*กรอย�างต�อเน'%อง  และ
เหมาะสมก�บธ�รก�จเทคโนโยล$ท$%ใช   และแนวทางการปฏ�บ�ต�งานท$%ด$

3.บร�ษ�ทฯ จะก�าหนดแผนและเปาหมายการอน�ร�กษ*พล�งงานในแต�ละป$  และส'%อสารใหพน�กงานท�กคน
เขาใจและปฏ�บ�ต�ไดอย�างถ3กตอง

4.บร�ษ�ทฯ ถ'อว�าการอน�ร�กษ*พล�งงาน  เปKนหนาท$%ความร�บผ�ดชอบของ เจาของ  ผ3บร�หาร  และพน�กงาน
ของ บร�ษ�ทฯ ท�กระด�บ  ท$%จะใหความร�วมม'อในการปฏ�บ�ต�ตามมาตรการท$%ก�าหนด  ต�ดตามตรวจสอบ  และรายงาน
ต�อคณะท�างานดานการจ�ดการพล�งงาน
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5.บร�ษ�ทฯ จะใหการสน�บสน�นท$%จ�าเปKน  รวมถEงทร�พยากรดานบ�คคลากร  ดานงบประมาณ  เวลาในการ
ท�างาน  การฝEกอบรม  และการม$ส�วนร�วม  ในการน�าเสนอขอค�ดเหKน  เพ'%อพ�ฒนาดานพล�งงาน

6.ผ3บร�หารและคณะท�างานดานการจ�ดการพล�งงาน  จะทบทวนและปร�บปร�ง  นโยบาย  เปาหมาย  และ
แผนการด�าเน�นงานดานพล�งงานท�กป$

3.3.2 ผลการด�าเน�นงานดานส�%งแวดลอม
ผลการด�าเน�นงานและผลล�พธ*ท$%เก$%ยวก�บการจ�ดการดานส�%งแวดลอมในประเดKนท$%ส�าค�ญ ส�าหร�บป$ 2565 ท$%ผ�านมา

เร'%องท$%จ�ดท�า KPI ผลงาน
ความร�บผ�ดชอบต�อช�มชนทองถ�%น อาช$วอนาม�ย ความปลอดภ�ย และส�%งแวดลอม
• ขอรองเร$ยนส�%งแวดลอมจากภายนอกองค*กร 0 เร'%อง 0 เร'%อง
• ต�ดตามตรวจสอบ มลพ�ษ/มลอากาศ
 -ว�เคราะห*น�Fาท�Fงและแกป�ญหา-โรงงานอ.เม'อง ปท�มธาน$ 24 คร�Fง 24 คร�Fง 
 -ว�เคราะห*น�Fาท�Fงและแกป�ญหา-โรงงานอ.สามโคก ปท�มธาน$ 12 คร�Fง 12 คร�Fง
 -ก�าจ�ดกากอ�ตสาหกรรมท$%ถ3กตองตามมาตรฐาน รวม 4 บร�ษ�ท 6 คร�Fง 5 คร�Fง
 -ตรวจว�ดปร�มาณฝ��น ผ�านค�า Std. กย.65
 -ตรวจว�ดปร�มาณตะก�%ว และกรดซ�ลฟ3ร�ค ผ�านค�า Std. พค.65
 -ตรวจว�ดระด�บ เส$ยง แสง และความรอน ผ�านค�า Std. กย.65
• การจ�ดการเพ'%อลดการปล�อยกDาซเร'อนกระจก
          สร�ปแหล�งก�าเน�ดจากภายในองค*กร จากค3�คา ล3กคา ผ3มาต�ดต�อ ต�Fงแต�การจ�ดหาว�ตถ�ด�บ การใช พล�งงาน การผล�ตแปรร3ป 
การขนส�งส�นคา เปKนด�งน$F

         โดยสร�ปบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อยเปKนก�จกรรมเก$%ยวก�บการผล�ตทางอ�ตสาหกรรมเปKนหล�ก จEงไม�ม$การปล�อยกDาซเร'อนกระจก
อย�างม$น�ยส�าค�ญแต�อย�างใด

25



SPG One Report 2565  

3.4 การจ!ดการความย!'งย�นในม-ต-ส !งคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ดานส�งคม

       บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย ด�าเน�นธ�รก�จผล�ตและจ�าหน�ายส �นคาอ�ตสาหกรรมหมวดยานยนต* ประเภทน�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และ
แบตเตอร$% ม$ว�ตถ�ด�บท$%ใช ในการผล�ตท$%จะม$ผลกระทบต�อส�งคมและส�%งแวดลอม จEงม$ความจ�าเปKนอย�างย�%งท$%ในกระบวนการด�าเน�นงานจะ
ตองม$นโยบายความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม เพ'%อสรางความเช'%อม�%น และความไววางใจใหก�บผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บ โดยม$เปาหมายให
องค*กรเต�บโตและย�%งย'น บร�ษ�ทด�าเน�นการตามหล�กการเพ'%อความย�%งย'นขององค*กร ด�งน$F

1. หล�กค�ณค�าหล�ก (Core Value) ขององค*กร S : Spirit หมายถEงร�วมม'อร�วมใจ  P : Passion หมายถEง  ท��มเทก�บงานท$%ท�า   
 และ G : Generate หมายถEงสรางสรรค*ส�%งด$งาม

2. หล�กว�ส�ยท�ศน* (Vision) ขององค*กร ค'อเปKนหนE%งในธ�รก�จผ3ผล�ต น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ แบตเตอร$% ผล�ตภ�ณฑ*ประกอบอ'%นๆ  
 และใหบร�การโลจ�สต�กส* ดวยค�ณภาพมาตรฐานสากลและม$ความร�บผ�ดชอบต�อผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กภาคส�วน

3. หล�กพ�นธก�จ (Mission) ขององค*กร
1. ม$ผลตอบแทนท$%ด$ต�อผ3ถ'อห�น และม$ความส�มพ�นธ*ท$%ด$ก�บพ�นธม�ตรทางธ�รก�จ
2. ผล�ตส�นคาท$%ด$ ม$ค�ณภาพ และม$การควบค�มตนท�นการผล�ตอย�างม$ประส �ทธ�ภาพ
3. พ�ฒนาเทคโนโลย$ใหม�ๆ เพ'%อตอบสนองความตองการตลาดท�Fงในและต�างประเทศ
4. มองหาตลาดและช�องทางโอกาสเพ'%อขยายธ�รก�จใหท�นก�บการเปล$%ยนแปลง การแข�งข�น และน�าส3 �ความย�%งย'น
5. ม$ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคมและส�%งแวดลอม องค*กรม$ส�งคมท$%ด$
6. พน�กงานม$ส�ขภาพกายและใจท$%สมบ3รณ*แขKงแรง ส�งเสร�มใหพน�กงานม$ความร3 ความสามารถ ปร�บต�วใหท�นต�อการ      

         เปล$%ยนแปลง
7. ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ขอบ�งค�บ ของหน�วยงานราชการอย�างเคร�งคร�ด
    - ใหความร�วมม'อในการต�อตานการท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น บร�ษ�ทไดเผยแพร�นโยบายไวแลวบนเวKบไซต*ของบร�ษ�ท 
    - การด3แลเร'%องการใช ขอม3ลภายใน ด�งท$%บร�ษ�ทไดเผยแพร�นโยบายไวแลวบนเวKบไซต*ของบร�ษ�ท
    - การม$จร�ยธรรมในการด�าเน�นธ�รก�จ ด�งท$%บร�ษ�ทไดเผยแพร�นโยบายไวแลวบนเวKบไซต*ของบร�ษ�ท

4. ม$ความร�บผ�ดชอบต�อพน�กงาน
  1. ด3แลพน�กงานของบร�ษ�ทท�Fงชายหร'อหญ�ง คนไทยหร'อคนต�างดาว อย�างเท�าเท$ยมก�น

             2. ด3แลไม�ใหม$การล�วงละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชนและใหเสร$ภาพในการจ�ดต�Fงสมาคมต�างๆภายในองค*กร
            3. ด3แลความเหมาะสมโดยเล'อกคนใหเหมาะสมก�บหนาท$%งานท$%ท�า

  4. ม$กระบวนการผล�ตท$%ด$ม$ประส�ทธ�ภาพม$ระบบปองก�นอ�นตรายต�อพน�กงานท�กเช'Fอชาต� ท�กเพศ ท�กว�ย 
  5. ม$แผนการฝEกอบรบพ�ฒนาความร3พน�กงานท�กระด�บช�Fนใหรอบร3ในงานและเร'%องอ'%นๆเท�าเท$ยมก�น 
  6. ม$นโยบายก�าหนดค�าตอบแทนท$%ย�ต�ธรรม
  7. บร�ษ�ทร�บฟ�งขอรองเร$ยน ขอค�ดเหKน จากพน�กงานอย�างเสมอภาค
  8. ใหความปลอดภ�ยในการท�างาน ม$แผนงานและรายงานผลการด�าเน�นงานของเจาหนาท$%ความปลอดภ�ย
  9. จ�ดใหม$คณะกรรมการความปลอดภ�ย และคณะกรรมการสว�สด�การ

        นโยบายความปลอดภ!ย อาช&วอนาม!ย และสภาพแวดล*อมในการท(างาน

บร�ษ�ทฯตระหน�กถEงความส�าค�ญของความปลอดภ�ย อาช$วอนาม�ย และสภาพแวดลอม  ในการท�างานของพน�กงาน  
บร�ษ�ทจEงก�าหนดนโยบายเพ'%อเปKนแนวทางในการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทฯ และเปKนหล�กปฏ�บ�ต�ของพน�กงานท�กคน
ท�กระด�บ ด�งน$F

1.บร�ษ�ทฯ ถ'อว�าความปลอดภ�ยในการท�างาน  เปKนหนาท$%ของพน�กงานท�กคนท�กระด�บท$%จะตองร�วมม'อ
ปฏ�บ�ต�เพ'%อใหเก�ดความปลอดภ�ยท�Fงของตนเองและผ3อ'%น  ตลอดจนทร�พย*ส �นของบร�ษ�ท  เปKนส�าค�ญตลอดเวลา
ปฏ�บ�ต�งาน

2.บร�ษ�ทฯ ก�าหนดใหผ3บ�งค�บบ�ญชาและผ3ควบค�มงานท�กคน  ม$หนาท$%ก�าก�บด3แลและร�บผ�ดชอบ ฝEกอบรม  
ฝEกสอน  แนะน�า  และกระท�าตนใหเปKนต�วอย�างในการปฏ�บ�ต�ตามกฎเกณฑ*ความปลอดภ�ยในการท�างาน ใหแก�ผ3ใต
บ�งค�บบ�ญชาใหเปKนไปตามกฎระเบ$ยบความปลอดภ�ยท$%บร�ษ�ทฯ  ก�าหนดโดยเคร�งคร�ด

3.บร�ษ�ทฯ ม$ระบบการจ�ดการดานความปลอดภ�ย อาช$วอนาม�ย และสภาพแวดลอมในการท�างาน  ใหเปKน
ไปตามมาตรฐาน   ม$ประส�ทธ�ภาพอย�างต�อเน'%อง  สอดคลองก�บกฎหมายดานความปลอดภ�ยฯ  รวมถEงมาตรฐาน
สากล และขอก�าหนดอ'%นๆ  ท$%บร�ษ�ทฯ น�ามาประย�กต*ใช 

4.บร�ษ�ทฯ ส�งเสร�มใหพน�กงานปฏ�บ�ต�งานดวยความปลอดภ�ย โดยสน�บสน�นใหม$การพ�ฒนาและปร�บปร�ง
สภาพแวดลอม  ในการท�างาน เพ'%อใหเก�ดความปลอดภ�ยในการท�างาน  พรอมท�Fงจ�ดหาเคร'%องม'ออ�ปกรณ*ความ
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ปลอดภ�ย   ใหเพ$ยงพอก�บสภาพงาน และสน�บสน�นใหม$ก�จกรรมความปลอดภ�ยต�างๆ  ท$%ช �วยกระต�นจ�ตส�านEกดาน
ความปลอดภ�ยของพน�กงาน  เช�น  การอบรม   การจ3งใจ   การประชาส�มพ�นธ*  ดานความปลอดภ�ย  เปKนตน

5.บร�ษ�ทฯ ถ'อว�าพน�กงานท�กคนม$ส�วนร�วมในการปองก�นอ�บ�ต�เหต�และร�กษาส�%งแวดลอมในการท�างาน  
บร�ษ�ทฯ ย�นด$ร�บขอเสนอแนะ ขอค�ดเหKนต�างๆ ของพน�กงาน  โดยจะน�าไปพ�จารณา  ตลอดจนปร�บปร�งแกไขจ�ด
บกพร�องต�างๆ ตามความเหมาะสม   เพ'%อใหเก�ดความปลอดภ�ยแก�พน�กงานมากท$%ส�ด

6.ต�ดตาม  ปร�บปร�ง  และประเม�นผลการด�าเน�นงานดานความปลอดภ�ย  อาช$วอนาม�ย  และสภาพแวดลอม  
ในการท�างานอย�างต�อเน'%อง   เพ'%อควบค�มด3แลใหม$การปฏ�บ�ต�อย�างจร�งจร�งจ�งและเก�ดประส �ทธ�ภาพส3งส�ด

5. ม$ความร�บผ�ดชอบต�อผ3บร�โภค บร�ษ�ทปร�บปร�งผล�ตภ�ณฑ*และภาชนะบรรจ�ห$บห�ออย�างเหมาะสมสม�%าเสมอโดยค�านEงถEงความ 
 สะดวก ปลอดภ�ย ใส�ใจก�าล�งซ'Fอของคนในส�งคมโดยใหความร�วมม'อก�บกรมการคาภายในในการก�าหนดราคาส�นคาอย�าง  
 ย�ต�ธรรม

6. ม$ความร�บผ�ดชอบต�อส�%งแวดลอม บร�ษ�ทใหความร�วมม'อในเร'%องความเปKนม�ตรก�บส�%งแวดลอม ม$คณะกรรมการส�%งแวดลอมท�า  
หนาท$%ร�บผ�ดชอบด3แลสภาพแวดลอมท�Fงภายในและช�มชนภายนอกองค*กร ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ$ยบท$%เก$%ยวของก�บส �งคมและ 
ส�%งแวดลอมเปKนอย�างด$ ม$การตรวจสอบและท�ารายงานไวอย�างสม�%าเสมอและต�อเน'%อง

6.1 การตรวจสอบค�ณภาพน�Fา และ การควบค�มการปนเป'Fอนในด�นและน�Fาใตด�น
6.2 สารเคม$อ�นตราย และ ว�ตถ�อ�นตราย
6.3 การว�ดค�าความรอน แสง เส$ยง ฝ��น ไอระเหย
6.4 การท�างานระบบบ�าบ�ดน�Fาเส$ย
6.5 การเก�ดส�%งปฏ�ก3ลหร'อว�สด�ท$%ไม�ใช แลว และการใช บร�การจากผ3ใหบร�การก�าจ�ด
6.6 การตรวจสอบถ�งเกKบ LPG และถ�งเกKบน�Fาม�นโซล�า
6.7 การเก�ดกDาซเร'อนกระจก

7. ใหการร�วมม'อพ�ฒนาช�มชมและส�งคม การลงท�นเพ'%อส�งคมเปKนหนE%งในนโยบายของบร�ษ�ทเพ'%อน�าไปส3 �เปาหมายหล�กค'อ  
เต�บโตอย�างย�%งย'น บร�ษ�ทใหความร�วมม'อก�บส�งคมในเร'%อง  การสน�บสน�นแรงงานท$%ว�างงานในเขตช�มชนใกลๆบร�ษ�ทใหเขา 
มาร�วมท�างานตามความสามารถ ช�วยปร�บภ3ม�ท�ศน*ตามแนวร�FวดานนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหสะอาดและสะดวกขEFน 
รวมถEงก�จกรรมเท�ดท3นสถาบ�นพระมหากษ�ตร�ย*, การท�าน�บ�าร�งศาสนาร�วมสรางส�%งปล3กสรางใหว�ดในช�มชน และการช�วย 
บรรเทาสาธารณภ�ย เปKนตน

3.4.2 ผลการด�าเน�นงานดานส�งคม  ป$2565

รายการท$%เก$%ยวของก�บส�งคม KPI ผลงาน
1) ต�วส�นคา น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ และแบตเตอร$%
    • ขอรองเร$ยน 0 เร'%อง 0 เร'%อง
2) ส�%งแวดลอมท$%เก�ดจากโรงงานผล�ต 3 แห�ง
    • ขอรองเร$ยน 0 เร'%อง 0 เร'%อง
3) พน�กงานของบร�ษ�ท
    • การเก�ดอ�บ�ต�เหต� 0 คน 5 คน
    • การร�บฝEกอบรม 100% 98.26%
    • การตรวจส�ขภาพพน�กงานโรงงานผล�ต 100% 95.25%
    • ขอเร$ยกรอง ขอรองเร$ยน จากพน�กงาน 0 คร�Fง 0 คร�Fง
4) การจางงานแรงงานในช�มชน
    •  ร�บแรงงานจากช�มชนเขาท�างานเพ�%ม - 32 คน
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รายงานการด(าเน-นก-จกรรมท&'แสดงถ̂งความร!บผ-ดชอบต�อส !งคมและส-'งแวดล*อม
Corporate Social Responsibility    (   CSR   )   ป&   2565  

ม$นาคม 2565 - เมษายน 2565  แผนกบ�คคลบร�ษ�ทฯ ในเคร'อสยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด  ( มหาชน ) ไดจ�ดก�จกรรมช�วยเหล'อ
ทางส�งคมร�วมใจตานภ�ยโคว�ด 19   โดยน�า แอลกอฮอล* 70% ส�าหร�บท�าความสะอาด   แจกใหก�บ    โรงพยาบาลปท�มธาน$  , 
โรงพยาบาลส�งเสร�มส�ขภาพต�าบล  ประชาชนท�%วไป ,   และพน�กงานท�กคนในบร�ษ�ทฯ  ในช�วงสถานการณ*โคว�ต  ท$%ก�าล�งระบาด

สน�บสน�น แอลกอฮอล*  70% ใหโรงพยาบาลปท�มธาน$

สน�บสน�น แอลกอฮอล*  70% ใหโรงพยาบาลส�งเสร�มส�ขภาพต�าบลบางขะแยง
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สน�บสน�น แอลกอฮอล*  70% ให เทศบาลต�าบลบางขะแยง

สน�บสน�น แอลกอฮอล*  70% ให พน�กงานของบร�ษ�ท ท�กคน
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ม�ถ�นายน 2565 - กรกฎาคม 2565  แผนกบ�คคลบร�ษ�ทฯ ในเคร'อสยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด ( มหาชน ) จ�ดก�จกรรมช�วยเหล'อ
ทางส�งคม  สน�บสน�นแอลกอฮอล*  70% ส�าหร�บท�าความสะอาด  ,  สน�บสน�นน�Fาม�นพ'ช  ใหก�บหน�วยงานราชการ  เพ'%อน�าไปแจกจ�าย
ประชาชน
 

     
3.4.3 รายงานการพ�ฒนาอย�างย�%งย'น 2565

บร�ษ�ทฯ จ�ดท�ารายงานการพ�ฒนาอย�างย�%งย'น 2565 ด�งแสดงไวใน Website ของบร�ษ�ทท$% :
https://www.siampangroup.com/th/investor_relation
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  4. การว-เคราะห,และค(าอธ-บายของฝ�ายจ!ดการ   

4.1 ว-เคราะห,การด(าเน-นงานและฐานะการเง-น

4.1.1 ภาพรวมส�าหร�บงวดป$ 2565

 รายไดจากการขายตามสายผล�ตภ�ณฑ* 
โครงสรางรายได 2565 2564 +เพ�%มขEFน -ลดลง

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขาย
    น�Fาม�นหล�อล'%น
    จาระบ$
    แบตเตอร$%
    ว�ตถ�ด�บและอ'%นๆ

1,478.50
1,054.34

337.56
10.74

50.82
36.24
11.60
0.37

1,507.56
1,053.00

350.05
12.93

51.05
35.66
11.85
0.44

-29.06
1.34

-12.49
-2.19

-1.93
0.13

-3.57
-16.94

รวมรายไดจากการขาย 2,881.15 99.03 2,923.54 99.00 -42.39 -1.45
รายไดอ'%น
    รายไดจากการลงท�น
    รายไดอ'%น           

12.06
16.11

0.42
0.55

14.32
15.18

0.48
0.51

-2.26
0.93

-15.76
6.11

รวมรายไดอ'%น 28.17 0.97 29.50 1.00 -1.33 -4.50
รวมรายได 2,909.32 100.00 2,953.04 100.00 -43.72 -1.48

      สภาพเศรษฐก�จตนป$2565 ด$ขEFนจากการลดลงของการแพร�ระบาด COVID-19 ในช�วง 6 เด'อนแรก กล��มบร�ษ�ท
ท�ารายไดจากการขายส3งขEFนรอยละ 6.55 เม'%อเท$ยบก�บช�วงเด$ยวก�นของป$2564  แต�หล�งจากการเก�ดสงครามร�สเซ$ย-
ย3เครน ราคาน�Fาม�น พล�งงาน และส�นคาจ�าเปKนอ'%นๆปร�บต�วส3งขEFนมาก อ$กท�Fงม$ป�ญหาการเม'องในประเทศพม�าท$%ร�นแรง
ขEFน จEงท�าให ครE%งป$หล�งรายไดจากการขายของกล��มบร�ษ�ทปร�บต�วลดลงรอยละ 12.47 เม'%อเท$ยบก�บครE%งป$หล�งของ
ป$ 2564  ท�าใหรายไดจากการขายส�นคาน�Fาม�นหล�อล'%นท�Fงป$ลดลงจาก 1,508 ลานบาท เปKน 1,479 ลานบาทลดลง 
29.06 ลานบาทหร'อรอยละ 1.93  ส�วนส�นคาแบตเตอร$%ล3กคาต�างประเทศม$ก�าล�งการซ'Fอลดลงจากสาเหต�ของราคา
ขายท$%ปร�บส3งขEFนตามสภาวะเศรษฐก�จท�าใหยอดขายแบตเตอร$%ลดลง 12.49 ลานบาทหร'อรอยละ 3.57 จEงเปKนสาเหต�
หล�กท$%ท�าใหรายไดจากการขายรวมท�Fงป$ลดลง 42.39 ลานบาทหร'อรอยละ 1.45 เม'%อเท$ยบก�บป$ 2564
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4.1.2 ผลการด�าเน�นงานและความสามารถในการท�าก�าไร 
                     หน�วย : ลานบาท

การด�าเน�นงาน 2565 2564 +เพ�%ม -ลด %
รวมรายไดจากการขาย 2,881.15 2,923.54 -42.39 -1.45%
ห�ก ตนท�นขาย -2,010.19 -1,918.24 -91.96 4.79%

อ�ตราตนท�นขาย 69.77% 65.61% 4.16%
ก�าไรข�Fนตน 870.95 1,005.30 -134.35 -13.36%

อ�ตราก�าไรข�Fนตน 30.23% 34.39% -4.16%
บวก รายไดจากการลงท�น และอ'%นๆ 28.17 29.50 -1.33 -4.50%
ห�ก ค�าใช จ�ายในการขาย บร�หาร และอ'%นๆ -466.02 -456.66 9.36 2.05%

ก�าไรก�อนภาษ$ 430.99 575.94 -144.95 -25.17%
อ�ตราก�าไร 14.81% 19.50% -4.69%

ห�ก ภาษ$เง�นได -86.30 -114.25 -27.95 -24.46%
ก�าไรส�าหร�บป$ 344.70 461.69 -116.99 -25.34%

ก�าไรส�วนท$%เปKนของผ3ถ'อห�นของบร�ษ�ท 344.09 460.03 -115.94 -25.20%
อ�ตราก�าไร 11.83% 15.58% -3.75%

ก�าไร บาทต�อห�น 1.00 1.33 -0.33 -25.20%

1) สร�ปสาระส�าค�ญในการท�าตลาดในป$ 2565 
ท�Fงตลาดในประเทศ และ ตลาดต�างประเทศ ไดร�บผลกระทบจากเหต�การณ*สงครามร�สเซ $ย-ย3เครน ท$%เก�ดขEFนในเด'อน 
ก�มภาพ�นธ*2565 เปKนตนมา รวมถEงสถานการณ*การเม'องในประเทศพม�าม$ความร�นแรงขEFน  ส�งผลใหรายไดจากการขายรวม
ของกล��มบร�ษ�ทลดลง 42.39 ลานบาทหร'อรอยละ 1.45 ในขณะท$%ตนท�นว�ตถ�ด�บน�Fาม�นพ'Fนฐาน ไฟฟา พล�งงาน และอ'%นๆ 
ปร�บต�วส3งขEFนมากท�าใหตนท�นขายส3งขEFนจากอ�ตรารอยละ 65.61 เปKน 69.77  แต�จากสภาพการแข�งข�นในตลาดท$%ค�อนขาง
ส3งบร�ษ�ทจEงไม�สามารถปร�บราคาขายใหส3งตามตนท�นได จEงท�าใหก�าไรข�Fนตนลดลง จาก 1,005 ลานบาทเปKน 871 ลาน
บาท ลดลง 134 ลานบาทหร'อลดลง 13.36%  เม'%อเท$ยบก�บป$ 2564

    
2)  จากก�าไรข�Fนตนลดลง 134.35 ลานบาท จEงเปKนสาเหต�หล�กท$%ท�าใหก�าไรก�อนภาษ$ลดลง 144.95 ลานบาท หร'อลดลง 
     25.17%  และก�าไรหล�งห�กภาษ$ส�วนท$%เปKนของผ3ถ'อห�นบร�ษ�ทลดลง 115.94 ลานบาทหร'อลดลง 25.20%เม'%อเท$ยบก�บ 
     ป$ท$%ผ�านมา
     

4.1.3 ความสามารถในการบร�หารทร�พย*ส�น 

1) การบร�หารล3กหน$F กล��มบร�ษ�ท ม$ป�ญหาล3กหน$Fนอยมาก

ล3กหน$F ณ ว�นส�Fนป$ 2565 2564
  ล3กหน$Fคงเหล'อ ณ ว�นส�Fนป$ (ลานบาท) 23.96 46.13
  ค�ดเปKน % ต�อรายไดจากการขาย 0.83% 1.58%
  Collection Period  (ว�น) 4.34 5.02

คณะกรรมการบร�หารไดก�าหนดนโยบายในการว�เคราะห*ความน�าเช'%อถ'อของล3กคาแต�ละราย เพ'%อใช พ�จารณาวงเง�น       
     และระยะเวลาในการใหเครด�ต ยอดขายท$%เก�นกว�าวงเง�นด�งกล�าวตองไดร�บการอน�ม�ต�จากผ3บร�หาร โดยปกต�บร�ษ�ทฯก�าหนด
     ระยะเวลาการใหเครด�ตส3งส�ดท$% 3 เด'อน และม$การต�ดตามยอดคงคางของล3กหน$Fการคาอย�างสม�%าเสมอ 
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2) ส�นคาคงเหล'อม$ม3ลค�าเพ�%มขEFนจากป$2564  86.25 ลานบาทหร'อรอยละ 6.63 ม$สาระส�าค�ญสร�ปไดด�งน$F 
                                             (หน�วย : ลานบาท) 

รายการ 31/12/65 31/12/64 เพ�%มขEFน % สาเหต�หล�ก
1. ว�ตถ�ด�บน�Fาม�นหล�อล'%น 499.01 465.47 33.54 7.21% ราคาส3งขEFน 19.04%
2. ว�ตถ�ด�บจาระบ$ 234.04 237.38 -3.34 -1.41% ว�ตถ�ด�บตปท.บางรายการซ'Fอยากกว�า

ปกต� ท�าใหปร�มาณลดลง
3. ว�ตถ�ด�บแบตเตอร$% 145.35 101.46 43.90 43.27% ราคาส3งขEFน 17.98%

และม$ส�ญญาซ'Fอผ3กพ�นธ*ท�าใหม$
ปร�มาณเพ�%มขEFน

4. ส�นคากE%งส�าเรKจร3ป 173.36 198.55
70.96 17.62% ราคาส3งขEFนตามราคาว�ตถ�ด�บ

5. ส�นคาส�าเรKจร3ป 300.21 204.06
6. ส�นคาระหว�างทาง 35.88 94.68 -58.80  

รวม 1,387.85 1,301.60 86.25 6.63%
         บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อยม$นโยบายร�บร3ขาดท�นจากการดอยค�าเม'%อม3ลค�าท$%คาดว�าจะไดร�บค'นต�%ากว�าม3ลค�าตามบ�ญช$ของส�นทร�พย* 

ณ 31 ธ�นวาคม 2565 ไดต�Fงส�ารองค�าเผ'%อการดอยค�าของส�นคาคงเหล'อ 8.83 ลานบาทไวแลว 

4.1.4 สภาพคล�องและความเพ$ยงพอของเง�นท�น 
- กล��มบร�ษ�ทม$สภาพคล�องส3ง ม$ Current Ratio 13.23 และ Quick Ratio 8.96
- กล��มบร�ษ�ทม$ฐานะการเง�นท$%ม�%นคง พรอมเด�นหนาขยายโครงการท�าเร'อ คล�งเกKบว�ตถ�ด�บหล�ก หร'อโครงการอ'%นๆ
  ท$%จ�งหว�ดสม�ทรปราการ เพ'%อเปKนการสน�บสน�นใหธ�รก�จเต�บโตท�Fงตลาดในประเทศและต�างประเทศ

4.1.5  ภาระผ3กพ�นดานหน$Fส �นและการบร�หารจ�ดการภาระนอกงบด�ล 
– การจ�ายเง�นป�นผล จากผลด�าเน�นงานส�าหร�บป$ 2565 ซE%งจะน�าเสนออน�ม�ต�ในการประช�มสาม�ญผ3ถ'อห�นในว�นท$%

12 เมษายน 2566

4.2 ป!จจ!ยท&'ม&ผลต�อการด(าเน-นงานหร�อฐานะการเง-นในอนาคต

- ภาระผ3กพ�นและหน$Fส �นท$%อาจจะเก�ดขEFน : บร�ษ�ทฯและบร�ษ�ทย�อย ไม�ม$ภาระผ3กพ�นท$%เปKนสาระส�าค�ญต�อการด�าเน�น  
  งานแต�อย�างใด กล��มบร�ษ�ทม$หน$Fส �นนอยมาก และม$สภาพคล�องส3ง
- อนาคตของการพ�ฒนารถยนต*เปKนรถยนต*ไฟฟาจะส�งผลต�อการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ทฯโดยตรง คณะกรรมการบร�หาร  
  ความเส$%ยงใหความส�าค�ญและไดต�Fงท$มงานบร�หารจ�ดการต�ดตามขอม3ลอย�างต�อเน'%องสม�%าเสมอ 
- แนวทางการด�าเน�นงานในอนาคต

1)  ผล�ตภ�ณฑ*น�Fาม�นหล�อล'%น : บร�ษ�ทย�งคงใหความส�าค�ญต�อการพ�ฒนาระด�บเกรด API ใหส3งขEFนท�นตลาดโลกใน
ป�จจ�บ�น และร�กษาค�ณภาพใหม$มาตรฐานท$%ด$อย�างสม�%าเสมอ  เพ�%มกลย�ทธ*ในการขาย การบร�การ และการร�บประก�น
หล�งขาย  พ�ฒนาเล'อกใช ว�สด�ห$บห�อสะดวกและไม�ท�าลายส�%งแวดลอม เพ'%อเปKนทางเล'อกท$%ด$และปลอดภ�ยส�าหร�บผ3
บร�โภค

2) ผล�ตภ�ณฑ*จาระบ$ : บร�ษ�ทม$กลย�ทธ*เพ�%มล3กคาใหม�ๆในตลาดต�างประเทศ โดยกรรมการท$%ด3แลดานการตลาด
ต�างประเทศไดเพ�%มช�องทางต�ดต�อแบบ Online Trading เพ'%อความรวดเรKว อ$กท�Fงว�จ�ยพ�ฒนาส3ตรผล�ตอย�าง
สม�%าเสมอ เพ'%อใหม$ค�ณภาพและตนท�นท$%เหมาะต�อการแข�งข�น และเพ�%มเคร'%องจ�กรท$%ม$เทคโนโลย$%ใหม�ขEFนในการ
ผล�ตเน'Fอจาระบ$

3)  ผล�ตภ�ณฑ*แบตเตอร$% : เพ�%มกลย�ทธ*ส�งเสร�มการขายตลาดในประเทศ และร�กษาระด�บค�ณภาพแบตเตอร$%เกรดพร$เม$ยม 
ไวอย�างต�อเน'%อง 

4) ท�าเร'อคล�งส�นคาและบร�การโลจ�สต�กส* : บนท$%ด�น 71 ไร� ร�มแม�น�Fาเจาพระยาท$% ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสม�ทรเจด$ย* จว.สม�ทรปราการ อย3�ในข�Fนตอนรอการอน�ม�ต�จากทางราชการ แมจะล�าช าแต�ไม�ม$ผลต�อการ
ประกอบธ�รก�จในป�จจ�บ�นแต�อย�างใด

     5)   ท�ศทางเศรษฐก�จในป$2566 คาดว�าเศรษฐก�จในประเทศและต�างประเทศจะเต�บโตขEFน ตลาดส�งออกจะปร�บต�วด$ขEFน  
การท�องเท$%ยวภายในประเทศจะเต�บโตขEFนมาก ซE%งจะน�ามาซE%งก�าล�งซ'Fอภายในประเทศท$%เพ�%มมากขEFนตาม

      ส�าหร�บกล��มบร�ษ�ทม$ความพรอมท�กดานเพ'%อตอบสนองความตองการของล3กคาท�กตลาด ท�Fงดานเง�น ท�นหม�นเว$ยน 
ดานการผล�ต สถานท$%จ�ดเกKบ การขาย การบร�การ การประก�นค�ณภาพ การเพ�%มผล�ตภ�ณฑ*เกรดใหม�ๆ ออกส3 �ตลาดเพ'%อเพ�%ม
ทางเล'อกใหมากขEFนส�าหร�บผ3บร�โภค และเช'%อม�%นว�าจะสามารถน�ามาซE%งผลตอบแทนท$%เหมาะสมใหผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บ
เหม'อนท$%ผ�านมา
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4.3 ข*อมFลทางการเง-นท&'ส(าค!ญ

จากงบการเง-นรวม  (ล*านบาท) 2565 2564 2563
Current Ratio (เท�า) 13.23 9.76 12.35
Quick Ratio (เท�า) 8.96 6.69 9.36

เง�นสดและส�นทร�พย*ทางการเง�นหม�นเว$ยนอ'%น 3,005 2,929 3,065
ส�นคาคงเหล'อ 1,388 1,302 921
ท$%ด�น อาคารและอ�ปกรณ* 1,470 1,530 1,579
ส�นทร�พย*รวม 6,069 5,998 5,750

หน$Fส �นรวม 495 600 493

ท�นเร'อนห�น 345 345 345
ส�วนของผ3ถ'อห�นบร�ษ�ท 5,572 5,377 5,224

รายไดจากการขาย 2,881 2,924 2,601
รายไดรวม 2,909 2,953 2,637
ตนท�นขาย 2,010 1,918 1,713
ก�าไรข�Fนตน 871 1,005 888
อ�ตราก�าไรข�Fนตน 30.23% 34.39% 34.13%
ก�าไรส�วนท$%เปKนของผ3ถ'อห�นของบร�ษ�ท 344 460 373
อ�ตราก�าไรท$%เปKนของผ3ถ'อห�นของบร�ษ�ท 11.83% 15.58% 14.14%
ก�าไรเบKดเสรKจรวมส�าหร�บงวด 345 462 373

ก�าไรต�อห�นข�Fนพ'Fนฐาน (บาท) 1.00 1.33 1.08
ม3ลค�าตามบ�ญช$ (บาทต�อห�น) 16.15 15.59 15.14

          

   รายงานของผ3สอบบ�ญช$

ป& ผF*สอบบ!ญช& เลขทะเบ&ยน บร-ษ!ท ความเหdน
2565 นางสาวฐ�ต�มา พงศ*ไชยยง 10728 บจก. เคพ$เอKมจ$ ภ3ม�ไชย สอบบ�ญช$ ไม�ม$เง'%อนไข
2564 นางสาวฐ�ต�มา พงศ*ไชยยง 10728 บจก. เคพ$เอKมจ$ ภ3ม�ไชย สอบบ�ญช$ ไม�ม$เง'%อนไข
2563 นางสาวฐ�ต�มา พงศ*ไชยยง 10728 บจก. เคพ$เอKมจ$ ภ3ม�ไชย สอบบ�ญช$ ไม�ม$เง'%อนไข

 ค�าตอบแทนจากการสอบบ�ญช$ (audit fee)

ค�าตอบแทน งบการเง�นรวม (บาท) งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท (บาท)
การสอบบ�ญช$ 2565 2564 2563 2565 2564 2563

ค�าสอบบ�ญช$ 2,379,500 2,289,500 2,289,500 1,136,500 1,086,500 1,086,500

  ค�าบร�การอ'%น (non-audit fee)       -ไม�ม$ -
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สร�ปสาระส�าค�ญจากงบการเง�นรวม และ งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท 3 ป$ท$%ผ�านมา

หน�วย : พ�นบาท

งบการเง-นรวม งบการเง-นเฉพาะก-จการ
2565 2564 2563 2565 2564 2563

งบแสดงฐานะการเง-น
ส-นทร!พย,หม�นเว&ยน :
เง�นสด 412,572 618,432 960,689 151,490 233,011 282,996
ส�นทร�พย*ทางการเง�นอ'%น 2,593,007 2,310,660 2,069,138 1,039,688 982,529 870,012
ล3กหน$Fการคาและต��วเง�นร�บ 23,958 46,129 35,400 12,026 12,669 13,575
ส�นคาคงเหล'อ 1,387,846 1,301,600 920,943 217,756 142,338 81,258

รวมส-นทร!พย,หม�นเว&ยน 4,473,060 4,339,566 4,043,681 1,430,907 1,381,478 1,269,330
ส-นทร!พย,ไม�หม�นเว&ยน :
ส�นทร�พย*ทางการเง�นอ'%น 10,847 10,974 10,925 402 405 407
อส�งหาร�มทร�พย*เพ'%อการลงท�น 3,055 3,055 3,311 39,403 41,531 43,914
ท$%ด�นอาคารและอ�ปกรณ*ส�ทธ� 1,469,799 1,530,198 1,579,433 1,257,677 1,283,059 1,310,831
ส�นทร�พย*ส�ทธ�การใช  66,106 69,985 73,863 19,541 20,691 21,840

รวมส�นทร�พย*ไม�หม�นเว$ยน 1,595,512 1,658,684 1,705,843 1,551,686 1,567,121 1,584,324
รวมส-นทร!พย, 6,068,572 5,998,250 5,749,524 2,982,593 2,948,599 2,853,654

หน& Nส -นหม�นเว&ยน :
รวมหน$Fส �นหม�นเว$ยน 338,101 444,814 327,503 255,241 312,909 242,804

รวมหน$Fส �นไม�หม�นเว$ยน 156,635 155,539 165,374 122,313 123,524 129,300
รวมหน& Nส -น 494,736 600,353 492,876 377,554 436,433 372,104

ส�วนของผF*ถ�อห�*น :
ท�นจดทะเบ$ยนเร$ยกช�าระแลว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
ส�วนเก�นม3ลค�าห�น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
ก�าไรสะสมย�งไม�ไดจ�ดสรร 4,895,580 4,700,603 4,547,674 1,928,239 1,835,365 1,804,750

รวมส�วนของผF*ถ�อห�*น 5,573,836 5,397,897 5,256,647 2,605,039 2,512,165 2,481,550

งบก(าไรขาดท�นเบdดเสรdจ
รายได* :
รายไดจากการขาย 2,881,148 2,923,543 2,600,712 1,959,031 1,970,291 1,714,385
รายไดจากการลงท�น 12,064 14,317 27,442 4,841 5,995 11,164

รายได*รวม 2,909,319 2,953,038 2,637,121 2,140,386 2,148,177 1,887,415
ค�าใช*จ�าย :
ตนท�นขาย 2,010,195 1,918,236 1,712,747 1,457,822 1,363,649 1,191,773
ตนท�นในการจ�ดจ�าหน�าย 124,777 105,905 104,490 105,022 80,988 70,898
ค�าใช จ�ายในการบร�หาร 341,238 350,752 352,890 282,454 291,678 288,890

รวมค�าใช*จ�าย 2,478,325 2,377,098 2,172,312 1,847,086 1,738,178 1,553,391
ก�าไรก�อนภาษ$ 430,994 575,940 464,809 293,300 409,999 334,024

ก(าไรท&'เปdนของผF*ถ�อห�*น 344,090 460,034 372,858 247,522 340,502 277,802
ก(าไรต�อห�*น (บาท) 1.00 1.33 1.08 0.72 0.99 0.81

งบกระแสเง-นสด งบการเง-นรวม งบการเง-นเฉพาะก-จการ
2565 2564 2563 2565 2564 2563

เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมด�าเน�นงาน 251,194 233,069 563,300 75,071 312,141 250,304
เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมลงท�น (280,875) (249,406) (240,032) 16,669 (37,263) (60,185)
เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมจ�ดหาเง�น (174,335) (326,110) (246,426) (173,262) (324,862) (245,626)
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Ratio Analysis  งบการเง-นรวม งบการเง-นเฉพาะก-จการ
2565 2564 2563 2565 2564 2563

ACTIVITY RATIO
  RECEIVABLE TURNOVER  (TIMES)
  COLLECTION PERIOD  (DAYS)
  ACCOUNT PAYABLE TURNOVER (TIMES)
  PAYMENT PERIOD  (DAYS)
  INVENTORY TURNOVER  (TIMES)
  INVENTORY TURNOVER PERIOD  (DAYS)
  FIXED ASSETTURNOVER  (TIMES)
  CASH CYCLE  (DAYS)

83.02
4.34

17.60
20.46
1.49

240.82
1.94

224.70

71.72
5.02

18.55
19.40
1.73

208.56
1.88

194.17

59.99
6.00

17.70
20.34
1.79

201.56
1.62

187.23

158.66
2.27

12.43
28.97
8.10

44.46
1.54

17.76

150.15
2.40

12.54
28.71
12.20
29.51
1.52
3.20

135.42
2.66

11.98
30.05
14.64
24.59
1.30

-2.80
LIQUIDITY RATIO
  CURRENT RATIO  (TIMES)
  QUICK RATIO  (TIMES)

13.23
8.96

9.76
6.69

12.35
9.36

5.61
4.67

4.41
3.88

5.23
4.75

PROFITABILITY RATIO
  GROSS PROFIT MARGIN  (%)
  NET PROFIT MARGIN  (%)
  EBITDA  (%)
  RETURN ON EQUITY  (%)

30.23
11.83
17.37
6.27

34.39
15.58
22.69
8.64

34.14
14.14
21.09
7.18

25.58
11.56
12.24
9.67

30.79
15.85
17.84
13.64

30.48
14.72
16.56
11.28

EFFICIENCY RATIO
  RETURN ON TOTAL ASSET  (%)
  RETURN ON FIXED ASSET  (%)
  ASSET TURNOVER  (TIMES)

5.70
28.03
0.48

7.83
34.71
0.50

6.63
28.36
0.47

8.35
21.81
0.72

11.74
28.77
0.74

9.93
23.68
0.67

LEVERAGE RATIO
  TT LIABILITIES/TT EQUITY  (TIMES) 0.09 0.11 0.09 0.14 0.17 0.15
PER SHARE
  PAR VALUE  (BAHT)
  BOOK VALUE  (BAHT)
  EARNING PER SHARE  (BAHT)
  DIVIDEND PER SHARE  (BAHT)
                             * รอท$%ประช�มผ3ถ'อห�นอน�ม�ต�

1.00
16.15
1.00

0.80*

1.00
15.59
1.33
0.90

1.00
15.14
1.08
0.45

1.00
7.55
0.72

0.80*

1.00
7.28
0.99
0.90

1.00
7.19
0.81
0.45

GROWTH RATE
  TOTAL SALES (%)
  NET PROFIT (%)
  TOTAL ASSET (%)

-0.49
-25.20

1.17

12.41
23.38
4.33

-12.65
21.64
4.49

-0.57
-27.31

1.15

14.93
22.57
3.33

-0.57
21.72
4.10
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  5. ข*อมFลท!'วไปและข*อมFลส(าค!ญอ�'น   
5.1 ข*อมFลท!'วไป

ช'%อบร�ษ�ท บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด (มหาชน) (เร$ยกช'%อย�อ “SPG”)

เลขท$%ทะเบ$ยนบร�ษ�ท 0107539000111  จดทะเบ$ยนก�บตลาดหล�กทร�พย*ฯเม'%อ ม$นาคม 2540
ห�นท$%จ�าหน�ายแลว จ�านวนห�นสาม�ญจดทะเบ$ยน 345,000,000 ห�น ราคาพาร* 1.00 บาท 

ร�บช�าระแลว 100%
ท$%ต�Fงส�าน�กงานใหญ� 488 ถนนนครสวรรค* แขวงส$%แยกมหานาค เขตด�ส�ต กร�งเทพฯ 10300 

โทรศ�พท* (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ท$%ต�Fงคล�งส�นคา 101  หม3� 2  ถนนสามโคก-เสนา  ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จ�งหว�ด

ปท�มธาน$ 12160 โทรศ�พท* (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธ�รก�จ ผล�ตและจ�าหน�าย ส�นคาอ�ตสาหกรรม หมวดยานยนต* ประเภทน�Fาม�นหล�อล'%น 

แบตเตอร$% และจาระบ$
Home Page http://www.siampangroup.com

https://www.facebook.com/tranelubricants
เลขาน�การบร�ษ�ท นางส�ทธ�ร�ตน* วรรณร�ตน* 

488 ถนนนครสวรรค* แขวงส$%แยกมหานาค เขตด�ส�ต
กร�งเทพมหานคร โทรศ�พท* (02) 975 2780-8 ต�อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com 

ผ3สอบบ�ญช$ นางสาวฐ�ต�มา พงศ*ไชยยง 
ผ3สอบบ�ญช$ร�บอน�ญาตเลขทะเบ$ยน 10728
บร�ษ�ท เคพ$เอKมจ$ ภ3ม�ไชย สอบบ�ญช$ จ�าก�ด 
โทรศ�พท* (02) 677 2000 

5.2 ข*อมFลส(าค!ญอ�'น
      เร�%ม ป$2564 บร�ษ�ทม$ส�ดส�วนของผ3ถ'อห�นสาม�ญรายย�อย (Non-Strategic shareholder) เท�าก�บรอยละ 8.79                      
      ต�%ากว�าเกณฑ*ก�าหนดไวท$%รอยละ 15 

5.3 ข*อพ-พาททางกฎหมาย
      - ไม�ม$ -
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ส�วนท&' 2 : การก(าก!บดFแลก-จการ

  6. นโยบายการก(าก!บดFแลก-จการ   

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏ-บ!ต-การก(าก!บดFแลก-จการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ท$%เก$%ยวก�บคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษ�ทท�าหนาท$%พ�จารณาและใหความเหKนชอบในเร'%องท$%ส�าค�ญเก$%ยวก�บการด�าเน�นงานของบร�ษ�ท และ
ก�าก�บด3แลใหคณะกรรมการบร�หารด�าเน�นงานตามนโยบายและแผนท$%ก�าหนดไวอย�างม$ประส �ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล เปKนไปตาม 
กฎหมาย ว�ตถ�ประสงค*และขอบ�งค�บของบร�ษ�ท ตามมต�ของท$%ประช�มผ3ถ'อห�น ดวยความซ'%อส�ตย*ส�จร�ต และร�บผ�ดชอบต�องบการเง�น
ของบร�ษ�ทโดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาท$% สอบทานรายงานทางการเง�น ด3แลใหม$การจ�ดท�ารายงานทางการเง�น
อย�างม$ค�ณภาพ ถ3กตองตามมาตรฐานทางบ�ญช$ท$%เปKนท$%ยอมร�บโดยท�%วไป ม$การเป�ดเผยขอม3ลท$%ส�าค�ญของบร�ษ�ทอย�างโปร�งใสและ
เพ$ยงพอ ท�Fงในงบการเง�น รายงานประจ�าป$ และท$%เผยแพร�ต�อสาธารณชนท�%วไป สร�ปความร�บผ�ดชอบท$%ส�าค�ญม$ด�งต�อไปน$F

1. องค*ประกอบ ตองม$กรรมการไม�นอยกว�า 5 คน และตองม$กรรมการอ�สระอย�างนอย 1 ใน 3
2. ก�าหนดว�ส�ยท�ศน* นโยบาย กลย�ทธ* เปาหมาย แผนการด�าเน�นธ�รก�จ งบประมาณ โครงสรางการบร�หารงาน นโยบายก�าก�บ

ด3แลก�จการท$%ด$ จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธ�รก�จ ของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย เปKนลายล�กษณ*อ�กษร ม$การส'%อสารใหท�กคนในองค*กรร3
และเขาใจ เพ'%อส�งเสร�มใหท�กคนในองค*กรปฏ�บ�ต�ตามท$%ก�าหนด รวมถEงม$การทบทวนเปKนประจ�า

3. ควบค�มก�าก�บด3แล ใหเปKนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท$%ก�าหนดไวอย�างม$ประส �ทธ�ภาพ และด3แลใหบร�ษ�ทม$
การบร�หารจ�ดการตามนโยบายก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$

4. สรรหา แต�งต�Fง ถอดถอน และก�าหนดแบ�งแยกขอบเขตอ�านาจหนาท$%ของ คณะกรรมการบร�หาร กรรมการผ3จ�ดการ คณะ
อน�กรรมการต�างๆ โดยตองไม�ใหเก�ดรายการท$%อาจม$ความข�ดแยง ม$ส�วนไดเส$ย หร'อความข�ดแยงทางผลประโยชน*อ'%นใดก�บบร�ษ�ท
หร'อบร�ษ�ทย�อย 
 5. ประเม�นผลงานกรรมการบร�หาร และผ3บร�หารระด�บส3ง รวมถEงด3แลนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนอย�างเหมาะสม
 6. จ�ดใหม$ระบบการบ�ญช$ การรายงานทางการเง�น และการสอบบ�ญช$ท$%ม$ความน�าเช'%อถ'อได ม$ระบบการจ�ดเกKบเอกสารท$%
ท�าใหสามารถตรวจสอบความถ3กตองของขอม3ลไดในภายหล�ง
 7. ด3แลใหม$การท�างบการเง�นของบร�ษ�ทฯอย�างถ3กตอง แสดงฐานะการเง�นและผลการด�าเน�นงานตรงต�อความเปKนจร�ง ครบ
ถวน และถ3กตอง เปKนไปตามมาตรฐานการบ�ญช$ท$%ร�บรองโดยท�%วไป งบการเง�น ณ ว�นส�Fนส�ดรอบบ�ญช$ตองตรวจสอบโดยผ3สอบบ�ญช$
ของบร�ษ�ท ก�อนท$%จะน�าเสนอต�อท$%ประช�มผ3ถ'อห�น ตลอดจนรายงานความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษ�ท ในการจ�ดท�ารายงาน
ทางการเง�น โดยแสดงควบค3�ก�บรายงานของผ3สอบบ�ญช$ ในรายงานประจ�าป$ของบร�ษ�ท

8. ด3แลใหบร�ษ�ทม$ ระบบควบค�มภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบร�หารจ�ดการความเส$%ยงท$%ครอบคล�ม ม$กลไกในการร�บ
เร'%องรองเร$ยนและการด�าเน�นการต�อขอรองเร$ยน
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9. ด3แลการท�ารายการระหว�างก�นใหม$กระบวนการและการจ�ดการท$%ช�ดเจนและโปร�งใส รายการระหว�างบร�ษ�ทฯ ก�บบ�คคลท$%
เก$%ยวโยงก�น การไดมาหร'อจ�าหน�ายไปซE%งส�นทร�พย* การลงท�น การด�าเน�นการใดๆ ของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย เพ'%อปองก�นไม�ใหเก�ด
ความข�ดแยงทางผลประโยชน* ม$การเป�ดเผยขอม3ลอย�างถ3กตองเพ$ยงพอและม$การรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษ�ทอย�างสม�%าเสมอ

10. ด3แลใหม$การด�าเน�นธ�รก�จต�อเน'%องในระยะยาว ม$แผน พ�ฒนาพน�กงาน ความต�อเน'%องของผ3บร�หาร(Succession Plan) 
กระบวนการสรรหา และแผนการส'บทอดต�าแหน�งของกรรมการและผ3บร�หารระด�บส3งของบร�ษ�ท

11. ด3แลผลประโยชน*ของผ3ถ'อห�นท�Fงรายใหญ�และรายย�อยตามส�ทธ�อย�างเสมอภาคเท�าเท$ยมก�น ม$การรายงานขอม3ลการ
ด�าเน�นงานท$%ส�าค�ญ และรายงานทางการเง�นแก�ผ3ถ'อห�นและผ3ม$ส�วนไดเส$ยอย�างถ3กตองและเปKนไปตามท$%ขอกฎหมายก�าหนด โดย
กรรมการตองแจงใหบร�ษ�ททราบโดยไม�ช�กช าหากม$ส�วนไดเส$ยในส�ญญาหร'อขอตกลงใดท$%ท�าก�บบร�ษ�ท ม$การเปล$%ยนแปลงในการถ'อ
ห�นของบร�ษ�ทหร'อบร�ษ�ทย�อย
 12. การเคารพส�ทธ�มน�ษยชนและการปฏ�บ�ต�ต�อแรงงานอย�างเปKนธรรม

13. การไม�ล�วงละเม�ดทร�พย*ส �นทางป�ญญาหร'อล�ขส�ทธ��
14. สน�บสน�นและร�วมม'อในการต�อตานการท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น
15. การประช�มคณะกรรมการ จ�ดใหม$การก�าหนดตารางการประช�มของกรรมการแต�ละช�ดล�วงหนาเพ'%อใหกรรมการสามารถ

จ�ดสรรเวลาในการเขาร�วมประช�มไดเตKมประส�ทธ�ภาพ
16. คณะกรรมการตองพ�ฒนาความร3ความสามารถของต�วเองอย�างสม�%าเสมอ ท�นก�บการเปล$%ยนแปลงของโลกในป�จจ�บ�น

ตลอดเวลา

6.1.2 นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ท$%เก$%ยวก�บผ3ถ'อห�นและผ3ม$ส�วนไดเส$ย
บร�ษ�ทตระหน�กถEงส�ทธ�ของผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บท�Fงภายในและภายนอกบร�ษ�ท และม�นใจไดว�าส �ทธ�ด�งกล�าวจะไดร�บการ

ค�มครองและปฏ�บ�ต�อย�างเหมาะสม เพ'%อใหเก�ดความเขาใจอ�นด$และความร�วมม'อท$%ด$ระหว�างบร�ษ�ทก�บผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กฝ�าย ซE%งเปKน
ประโยชน*ต�อการด�าเน�นงาน ประโยชน*ต�อส�วนรวม และสรางความเช'%อม�%นใหแก�บร�ษ�ทและผ3ม$ส�วนไดเส$ยในระยะยาว โดยม$แนวปฏ�บ�ต�
สม�%าเสมอ ด�งน$F

1. ผ3ถ'อห�น - บร�ษ�ทม��งม�%นด�าเน�นธ�รก�จใหม$ผลการด�าเน�นงานท$%ด$ เต�บโตอย�างม�%นคง ม$ความสามารถในการแข�งข�น 
เพ'%อใหผลตอบแทนท$%ด$แก�ผ3ถ'อห�นในระยะยาว
- เป�ดเผยขอม3ลใหทราบอย�างเหมาะสม โปร�งใส เปKนธรรม และท�นเวลา
- บร�ษ�ทส�งเสร�มและอ�านวยความสะดวกใหผ3ถ'อห�นท�กราย รวมถEงผ3ถ'อห�นประเภทน�กลงท�นสถาบ�นเขา
ร�วมประช�มอย�างเท�าเท$ยมก�น

2. พน�กงาน บร�ษ�ทตระหน�กว�าพน�กงานเปKนทร�พยากรท$%ม$ค�ณค�า
- ประกาศเปาหมายของก�จการใหทราบอย�างช�ดเจน
- ม$นโยบายค�าตอบแทนพน�กงาน 3 ข�Fนตอนค'อ 
     ข�Fนท$%1 : อ�ตราการจางพน�กงานใหม�ตองดEงด3ดใหผ3สม�ครอยากท�างานก�บบร�ษ�ท 
     ข�Fนท$%2 : เปร$ยบเท$ยบอ�ตราการจ�ายค�าตอบแทนก�บตลาดว�าอ�ตราท$%ใช ย�งสามารถร�กษา  
                พน�กงานไวได
     ข�Fนท$%3 : จ3งใจใหพน�กงานเพ�%มประส�ทธ�ภาพการท�างานใหด$ขEFนโดยว�ดจากผลงานท$%ด$จะได
                ปร�บค�าตอบแทนมากกว�าไม�ไดเนนท$%อาย�งานนานเปKนหล�ก
- ปร�บปร�งนโยบายสว�สด�การ ส�ขอนาม�ย และอ'%นๆ ใหเปKนป�จจ�บ�นเท$ยบเค$ยงก�บบร�ษ�ทในระด�บ   
เด$ยวก�นท�กป$ 
- ท�กๆป$ฝ�ายบ�คคลจะท�าแผนโครงการฝEกอบรมภายในท$%เหมาะก�บพน�กงานแต�ละระด�บใหไดพ�ฒนา
ความร3และความสามารถอย�างต�อเน'%อง
- ส�งเสร�มสน�บสน�นก�จกรรมของคณะกรรมการสว�สด�การล3กจาง คณะกรรมการความปลอดภ�ยอาช$ว
อนาม�ยและส�%งแวดลอม รวมถEงปร�บปร�งระบบปองก�นภ�ยภายในสถานท$%ท�างานใหท�นสม�ย
- ร�บฟ�งความค�ดเหKนและเป�ดโอกาสใหพน�กงานแจงหร'อสอบถามต�อฝ�ายบร�หารในเร'%องต�างๆไดอย�าง
เป�ดเผยโดยช�องทางผ�านต�วแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการล3กจาง, กล�องร�บขอม3ล และหร'อ
โทรแจงฝ�ายบ�คคลโดยตรง
- ม$ก�จกรรมท$%จ�ดใหเปKนประจ�าท�กๆป$ การจ�ดงานเล$Fยงป$ใหม� การแข�งก$ฬา การตรวจส�ขภาพ เปKนตน
- ด3แลพน�กงานอย�างเสมอภาคท�Fงคนไทยและคนต�างดาว ไม�เล'อกปฏ�บ�ต� และไม�ไดกระท�าการใดๆ ท$%
ละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชนของพน�กงาน และใหความร3เร'%องส�ทธ�มน�ษยชนแก�พน�กงาน 

3. ล3กคา - บร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ต�อล3กคาโดยเนนใหไดร�บความพEงพอใจส3งส�ดเสมอมา 
- ขายส�นคาท$%ม$ค�ณภาพไดมาตรฐาน เอาใจใส�ใหบร�การท$%ด$ท�Fงก�อนและหล�งการขาย 
- ร�บผ�ดชอบป�ญหาขอรองเร$ยนและชดเชยแกไขโดยเรKวท$%ส�ด 
- ใหความส�าค�ญในการร�กษาความล�บของล3กคา รวมถEงเป�ดโอกาสใหล3กคาไดแสดงความค�ดเหKนและ
ร�บฟ�งดวย
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4. ค3�คา - บร�ษ�ทยEดหล�กการซ'Fอส�นคาและบร�การเปKนไปตามเง'%อนไขทางการคา
- ปฏ�บ�ต�ต�วตรงตามส�ญญาขอตกลง
- หล$กเล$%ยงว�ธ$การไม�ส�จร�ต รวมถEงการเล'อกค3�คาท$%ม$ความม�%นคง น�าเช '%อถ'อ ม$ค�ณธรรม และช�วยเหล'อ
เก'Fอก3ลก�น

5. ค3�แข�ง - บร�ษ�ทถ'อหล�กค�ณธรรมท$%ด$ในการแข�งข�น ไม�กล�%นแกลงท�าลาย ไม�ละเม�ดทร�พย*ส �นทางป�ญญา
- ไม�แสวงหาความล�บหร'อใหรายค3�แข�งดวยว�ธ$การไม�ส�จร�ต

6. เจาหน$F - บร�ษ�ทร�กษาค�าม�%นส�ญญาและปฏ�บ�ต�ตามเง'%อนไขขอก�าหนดของส�ญญาอย�างเคร�งคร�ด
- ปฏ�บ�ต�ต�อเจาหน$Fอย�างเสมอภาค เปKนธรรม โปร�งใส ท�Fงเจาหน$Fทางธ�รก�จ เจาหน$Fสถาบ�นการเง�น
- ไม�ใช ว�ธ$การท$%ไม�ส�จร�ต ปกป�ดขอม3ลหร'อขอเทKจจร�งอ�นจะท�าใหเจาหน$Fเก�ดความเส$ยหาย 
-  บร�ษ�ทย�นด$เขาร�วมก�จกรรม/โครงการต�างๆของเจาหน$Fเพ'%อสรางความส�มพ�นธ*ท$%ด$
-  หล$กเล$%ยงสถานการณ*ท$%อาจก�อใหเก�ดความข�ดแยงทางผลประโยชน*

7. ส�งคมและส�วน
รวม

- บร�ษ�ทด�าเน�นธ�รก�จอย�างม$ค�ณธรรมต�อผ3ม$ส�วนเก$%ยวของท�กฝ�าย
- สน�บสน�นก�จกรรมเสร�มสรางประโยชน*ส�ขแก�ส�งคมส�วนรวมและส�%งแวดลอม ท�Fงในสถานประกอบการ 
ช�มชน และบร�เวณใกลเค$ยง
- ด3แลใหกระบวนการผล�ตส�นคาม$มาตรฐานปลอดภ�ยจากมลพ�ษ
- ใหความร�วมม'อก�บหน�วยงานหร'อช�มชนในการบรรเทาอ�ทกภ�ยและสาธารณภ�ยตามความเหมาะสม
- ส�งเสร�มอบรมแนะน�าใหพน�กงานม$ส�วนร�วมในการปฏ�บ�ต�ตนเปKนพลเม'องด$ท�าประโยชน*ใหก�บช�มชนและ
ส�งคม

8. ส�%งแวดลอม - บร�ษ�ทใหความร�วมม'อในเร'%องความเปKนม�ตรก�บส �%งแวดลอม ม$คณะกรรมการส�%งแวดลอมท�าหนาท$%ร�บผ�ด
ชอบด3แลสภาพแวดลอมท�Fงภายในและช�มชนภายนอกองค*กร
- ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ$ยบท$%เก$%ยวของก�บส�งคมและส�%งแวดลอมเปKนอย�างด$และสม�%าเสมอท�กป$ เช�น จ�ดจาง
หน�วยงานภายนอกท�าการตรวจว�ดอากาศ, ตรวจค�ณภาพส�%งแวดลอม, ตรวจค�ณภาพระบบบ�าบ�ดอากาศ, 
ก�าจ�ดของเส$ยว�สด�เหล'อใช ในการผล�ตอย�างถ3กว�ธ$, และท$%ตรวจว�ดเองอย�างสม�%าเสมอค'อ การตรวจสอบ
น�Fาท�Fง,ปร�บปร�งสถานท$%ผ�งโรงงานระบบระบายน�Fา สารเคม$ ระบบบ�าบ�ดน�Fาเส $ย ใหม$ประส�ทธ�ภาพและ
ว�เคราะห*แกป�ญหาถาม$แหล�งก�าเน�ดมลพ�ษ
- บร�ษ�ทช$Fแจงอบรมใหท�กหน�วยงานตระหน�กถEงความส�าค�ญของการใช ทร�พยากรอย�างม$ประส�ทธ�ภาพ 
ควบค3�ไปก�บการผล�ตส�นคาท$%ตองร�กษาค�ณภาพใหไดมาตรฐานอย3�เสมอ

9. ผ3สอบบ�ญช$ - บร�ษ�ทเป�ดเผยขอม3ลท$%โปร�งใส ช�ดเจน และถ3กตอง อ�านวยความสะดวกเพ'%อการตรวจสอบท$%รวดเรKว
และม$ประส�ทธ�ภาพ
- ร�บฟ�งขอเสนอแนะและปฏ�บ�ต�ตามใหถ3กตองตามหล�กการบ�ญช$
- ด3แลเร'%องการก�าหนดค�าตอบแทนท$%เหมาะสมเปKนธรรม

6.2 จรรยาบรรณธ�รก-จ

- คณะกรรมการก�าหนดว�ส�ยท�ศน* (Vision) ใหบร�ษ�ทฯ ค'อหนE%งในธ�รก�จผ3ผล�ต น�Fาม�นหล�อล'%น จาระบ$ แบตเตอร$% ผล�ตภ�ณฑ*
ประกอบอ'%นๆ และใหบร�การโลจ�สต�กส* ดวยค�ณภาพมาตรฐานสากล และม$ความร�บผ�ดชอบต�อผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กภาคส�วน โดยส�งเสร�ม
ใหบร�ษ�ทฯ ม$การก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ ม$การบร�หารจ�ดการท$%ด$ และด�าเน�นธ�รก�จดวยความร�บผ�ดชอบอย�างม$จรรยาบรรณ เปKนธรรม 
โปร�งใส และตรวจสอบได 

- นโยบายการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ ม��งเนนใหกรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงานท�กคน ถ'อปฏ�บ�ต�เปKนสาระส�าค�ญในการท�างาน 
บร�ษ�ทฯม$คณะกรรมการช�ดย�อย 3 ช�ดไดแก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง

- คณะกรรมการตรวจสอบม$หนาท$%และความร�บผ�ดชอบในการด�าเน�นการเก$%ยวก�บการก�าก�บด3แลก�จการโดยช�วยตรวจทานงาน
ท$%ม$ความส�าค�ญ ว�าบร�ษ�ทฯปฏ�บ�ต�งานอย�างม$ค�ณธรรม ม$ความโปร�งใส และตรวจสอบได เพ'%อสรางประโยชน*ส3งส�ดใหแก�ผ3ถ'อห�นและ
ค�านEงถEงผ3ท$%ม$ส�วนไดส�วนเส$ยท�กระด�บ

- คณะกรรมการท�กช�ดจะตองประกอบดวยบ�คคลท$%ม$ค�ณสมบ�ต�และหนาท$%ร�บผ�ดชอบตามขอก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย*แห�ง
ประเทศไทย และม$การก�าหนดบทบาทภาระหนาท$%ความร�บผ�ดชอบเปKนลายล�กษณ*อ�กษรไวอย�างช�ดเจน

- คณะกรรมการจ�ดใหม$ค3�ม'อจรรยาบรรณธ�รก�จ ซE%งจะประกอบดวยห�วขอหล�กๆ ด�Fงน$

1. ความร�บผ�ดชอบต�อขอก�าหนดและกฎหมายท$%เก$%ยวของ
2. ความร�บผ�ดชอบต�อผ3ม$ส�วนไดเส$ย
3. ความร�บผ�ดชอบต�ออาช$วอนาม�ย และความปลอดภ�ย
4. ความร�บผ�ดชอบต�อแรงงาน และส�ทธ�มน�ษยชน
5. ความข�ดแยงทางผลประโยชน*
6. การปองก�นการท�จร�ตและคอร*ร�ปช�%น
7. การควบค�มภายในและการตรวจสอบภายใน

40



SPG One Report 2565  

8. การก�าก�บด3แลการปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณธ�รก�จ
9. การร�บขอรองเร$ยนจากการไม�ปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณธ�รก�จ
10. บทลงโทษ หากก�อใหเก�ดความเส$ยหายต�อผ3ม$ส�วนไดเส$ย

6.3 การเปล&'ยนแปลงและพ!ฒนาการท&'ส(าค!ญของนโยบายแนวปฏ-บ!ต-และระบบการก(าก!บดFแลก-จการในรอบป&ท&'ผ�านมา

6.3.1 การเปล$%ยนแปลงและพ�ฒนาการท$%ส�าค�ญเก$%ยวก�บการทบทวน นโยบาย แนวปฏ�บ�ต�และระบบการก�าก�บด3แลก�จการ หร'อ

        กฎบ�ตรคณะกรรมการในรอบป$ท$%ผ�านมา
     - ไม�ม$ -

6.3.2 การปฏ�บ�ต�ในเร'%องอ'%นๆ ตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
     - สถานการณ*การแพร�ระบาดของเช'Fอโรค COVID-19: บร�ษ�ทฯด3แล ใหความช�วยเหล'อท�กๆดาน แก�พน�กงานท�ก 

ระด�บ ท�กคน รวมถEงใหความร�วมม'อปฏ�บ�ต�ตามมาตรการต�างๆ ของภาคร�ฐ ภาคช�มชน และส�งคม เพ'%อใหผ�านพนไป
ดวยก�น

     - ส�%งแวดลอม : บร�ษ�ทฯ ปร�บปร�งกระบวนการผล�ต เคร'%องจ�กร เคร'%องม'อ ใหม$ประส�ทธ�ภาพลดการส3ญเส$ยพล�งงาน
โดยเปล�าประโยชน*  ของเส$ยท$%เก�ดจากกระบวนการผล�ตม$ระบบจ�ดการ Recycle ใหใช ประโยชน*ภายในโรงงานได 
ใหความส�าค�ญก�บการใช บรรจ�ภ�ณฑ*ท$%เปKนม�ตรต�อส�%งแวดลอมโดยใช ว�สด�ท$%สามารถร$ไซเค�ลได และว�เคราะห*ขอม3ล
เก$%ยวก�บปร�มาณกDาซเร'องกระจกภายในองค*กรอย�างต�อเน'%อง

     - การใช พล�งงานและไฟฟา : ส�งเสร�มใหใช พล�งงานอย�างค�มค�า ก�าหนดแผนเป�ดใช เคร'%องจ�กรใหสอดคลองก�บ
แผนการผล�ตท$%ก�าหนดไวล�วงหนา  จ�ดท�าแผนด3แลซnอมแซมเคร'%องจ�กรใหพรอมใช เพ'%อลดป�ญหาเคร'%องจ�กรเส$ย
ระหว�างการผล�ตตองหย�ดซ�อมท�าใหส3ญเส$ยพล�งงานระหว�างทดลองเคร'%องโดยเปล�าประโยชน*  ศ Eกษาขอม3ลการต�ด
ต�Fง Solar Roof Top เพ'%อผล�ตกระแสไฟจากพล�งงานแสงอาท�ตย*แทนการใช ไฟฟา  ซE%งจะช�วยลดการปล�อยกDาซ
เร'%อนกระจกและลดตนท�นผล�ต

     - ของเส$ย : เนนการค�ดแยกเปKน ของเส$ยท$%น�ากล�บไปใช ได  ของเส$ยท$%ขายได และของเส$ยท$%ตองท�าลาย อย�าง
ช�ดเจน  

     - ส�งคม : เนนเร'%องส�ทธ�มน�ษยชนในการท�าธ�รก�จ ใช แรงงานถ3กตองตามกฏหมายและเปKนธรรม บร�ษ�ทฯเป�ดโอกาสให
ม$ช�องทางแจงเบาะแสและขอรองเร$ยน รวมถEงด3แลพน�กงานของบร�ษ�ทฯ เร'%องการอบรมพ�ฒนาศ�กยภาพ ดานส�ข
อนาม�ย และความปลอดภ�ยในการท�างานอย�างสม�%าเสมอท�กป$
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7. โครงสร*างการก(าก!บดFแลก-จการ และข*อมFล
    ส(าค!ญเก&'ยวก!บ คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
    ช�ดย�อย  ผF*บร-หาร  พน!กงาน และอ�'นๆ

7.1 โครงสร*างการก(าก!บดFแลก-จการ 
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7.2 ข*อมFลเก&'ยวก!บคณะกรรมการ

7.2.1 องค*ประกอบของคณะกรรมการบร�ษ�ท

บร�ษ�ทตองม$จ�านวนกรรมการไม�นอยกว�า 5 คน และกรรมการไม�นอยกว�ากE%งหนE%งตองม$ท$%อย3�ในประเทศไทย และตองม$
กรรมการอ�สระอย�างนอยหนE%งในสามของจ�านวนกรรมการท�Fงหมดแต�ตองไม�นอยกว�า 3 คน 

คณะกรรมการ จ�านวนรวม ประกอบดวย
กรรมการ กรรมการอ�สระ

1. คณะกรรมการบร�ษ�ท 10 ท�าน 6 ท�าน
60%

4 ท�าน
40% มากกว�า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบร�หาร 6 ท�าน 6 ท�าน -
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท�าน - 3 ท�าน
4. คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง 4 ท�าน 3 ท�าน 1 ท�าน

7.2.2 ขอม3ลคณะกรรมการและผ3ม$อ�านาจควบค�มบร�ษ�ทรายบ�คคล

ช'%อ สก�ล ต�าแหน�ง จ�านวนป$
ด�ารง

ต�าแหน�ง

จ�านวนห�น
ณ 31 

ธ.ค.2565

จ�านวนห�น
ณ 31 

ธ.ค.2564

การ
เปล$%ยน
แปลง

1. นายม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการ
กรรมการบร�หาร

26 113,184,000 113,184,000 0

2. นายอด�ศร โรจตระการ รองประธานกรรมการ
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หารความเส$%ยง

26 17,745,980 17,745,980 0

3. นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง รองประธานกรรมการ
กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หารความเส$%ยง

26 22,095,170 22,095,170 0

4. นายไพบ3ลย* จ�ตต�วาณ�ชย* กรรมการบร�หาร 26 0 0 0
5. นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ รองประธานกรรมการ

กรรมการบร�หาร
กรรมการบร�หารความเส$%ยง

14 22,203,580 22,203,580 0

6. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการบร�หาร 19 3,454,000 3,454,000 0
7. นายอ�าพล โหตระก�ตย* กรรมการอ�สระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
23 0 0 0

8. นายไพร�นทร* วงษ*ว�นทน$ย* กรรมการอ�สระ
กรรมการตรวจสอบ

23 0 0 0

9. นายสม�ต หรรษา กรรมการอ�สระ
กรรมการตรวจสอบ

23 0 0 0

10.นายช�ยว�ฒน* ด�ารงค*มงคลก�ล กรรมการอ�สระ
ประธานกรรมการบร�หารความเส$ยง

9 0 0 0

   ค�ณสมบ�ต�ของกรรมการอ�สระและกรรมการตรวจสอบ
ม$ค�ณสมบ�ต�ครบถวนตามขอก�าหนดข�Fนต�%าของก.ล.ต.และตลาดหล�กทร�พย*แห�ง ประเทศไทยในเร'%องการถ'อห�นของบร�ษ�ทฯ
ค'อกรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯตองถ'อห�นในบร�ษ�ทฯไม�เก�นรอยละ 1 ของจ�านวนห�นท$%ม$ส �ทธ�ออกเส$ยงท�Fงหมด ม$ค�ณสมบ�ต�
ความเปKนอ�สระตามเกณฑ*ของคณะกรรมการก�าก�บตลาดท�น และตามหล�กการ ก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$

 
   กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนามผ3กพ�นบร�ษ�ท

นายอด�ศร โรจตระการ, นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง, นายไพบ3ลย* จ�ตต�วาณ�ชย*, นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ และ
นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายม'อช'%อร�วมก�นและประท�บตราส�าค�ญของบร�ษ�ท
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 การด�ารงต�าแหน�งในบร�ษ�ท บร�ษ�ทย�อย และ บร�ษ�ทท$%เก$%ยวของ

ประเภท บร�ษ�ท บร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทเก$%ยวของ
ช'%อกรรมการ    บมจ.สยามภ�ณฑ*ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามล3บฯ บจ.พร$เม$ยฯ โรจน*ไพศาล

นายม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ห�นส�วน
นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการผ3จ�ดการ ห�นส�วนผ3จ�ดการ
นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการผ3จ�ดการ กรรมการผ3จ�ดการ กรรมการผ3จ�ดการ กรรมการบร�หาร ห�นส�วน
นส.ด�ษฎ$ โรจตระการ กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร ห�นส�วน
นส.ปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร -
นายไพบ3ลย* จ�ตต�วาณ�ชย* กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร -

ขอม3ลประว�ต�กรรมการบร�หารบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย

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

รายช'%อ ต�าแหน�ง
ค�ณว�ฒ�ทาง

การ
ศEกษา

ส�ดส�วน
การ

ถ'อห�น
บร�ษ�ท

ความ
ส�มพ�นธ*
ระหว�าง

ก�น

ประสบการณ*ท�างานในระยะ 5 ป$ยอน
หล�ง

1. นายม�ข  
 โรจตระการ

- ประธานกรรมการ ประกาศน$ย
บ�ตรทางการคา

และบ�ญช$

32.81% 2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*
กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

2.  น า ย อ ด� ศ ร 
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผ3จ�ดการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการ
ขาย-การตลาดต�างประเทศ และการ
ผล�ต

ปร�ญญาโท
บร�หาร
Cornell 

University
USA.

5.14% บ�ตร
ของ

ล�าด�บท$%1

2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*
กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

3.  น า ง อ ร ศ ร$ 
ท�พยบ�ญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายบร�หาร
- ร�กษาการผ3จ�ดการฝ�ายบ�ญช $และ
การเง�น (CFO)
- ร�กษาการผจก.ฝ�ายจ�ดซ'Fอ , ฝ�าย
บ�คคลและธ�รการ

ปร�ญญาโท
บ�ญช$

San Francisco 
State University

USA.

6.40% บ�ตร
ของ

ล�าด�บท$%1

2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*
กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

4. น.ส.ด�ษฎ$
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการ
ขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน 
และการผล�ต

- MBA.ม.ศศ�นทร*
- BSC Honors 
Biochemistry, 
University of

British 
Columbia , 
Canada.

6.44% บ�ตร
ของ

ล�าด�บท$%1

2551  - 
ป�จจ�บ�น

2544  - 
2546

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*
กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

5. น.ส. ปรางศ�ร� 
ท�พยบ�ญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
-  ผ3 ช� ว ยผ3 จ� ด ก า ร ฝ� า ย ขา ย ต� า ง
ประเทศ น�Fาม�น/จาระบ$

ปร�ญญาโท
เศรษฐศาสตร*
University of 
Missouri USA.

1.00% บ�ตร
ของ

ล�าด�บท$%3

2546  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*
กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

6.นายไพบ3ลย* 
จ�ตต�วาณ�ชย*

- กรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ท$%ปรEกษาดานการบร�หารความ
เส$%ยงและสารสนเทศ

Doctor of 
Medicine
ม.มห�ดล

ปร�ญญาโท
บร�หาร

ม.ศศ�นทร*

- - 2539  - 
ป�จจ�บ�น

2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บร�หาร

ก ร ร ม ก า ร
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*
กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

โรงพยาบาลว�ช�ย
ย�ทธ
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7.2.3 บทบาทหนาท$%ของคณะกรรมการ

บทบาท อ�านาจหนาท$% ความร�บผ�ดชอบ ของประธานกรรมการบร�ษ�ท
1. เปKนประธานการประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท และ การประช�มผ3ถ'อห�น 
2. ควบค�มการประช�มใหม$ประส�ทธ�ภาพเปKนไปตามระเบ$ยบ ขอบ�งค�บบร�ษ�ท 
3. สน�บสน�นและเป�ดโอกาสใหกรรมการแสดงความเหKนอย�างเปKนอ�สระ
4. สน�บสน�นและส�งเสร�มใหคณะกรรมการบร�ษ�ทปฏ�บ�ต�หนาท$%อย�างเตKมความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหนาท$% 

                  ความร�บผ�ดชอบ และตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
5. ด3แล ต�ดตามการบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษ�ท และคณะกรรมการช�ดย�อยใหบรรล�ตามว�ตถ�ประสงค*
6. เปKนผ3ช$Fขาดในกรณ$ท$%ท$%ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ทม$การลงคะแนนเส$ยงและคะแนนเส$ยงท�Fงสองฝ�ายเท�าก�น

 
     ขอบเขตอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษ�ท
     คณะกรรมการบร�ษ�ท เปKนต�วแทนของผ3ถ'อห�นในการจ�ดการบร�ษ�ท ด�งต�อไปน$F

1.  ใหเปKนไปตามหล�กกฎหมาย ขอบ�งค�บของหน�วยงานราชการ และหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
 2.  ใหเปKนไปตามว�ตถ�ประสงค*ท$%ก�าหนดไวในหน�งส'อบร�คณห*สนธ�
 3.  ใหเปKนไปตามระเบ$ยบท$%ก�าหนดไวในขอบ�งค�บของบร�ษ�ท
 4.  ใหเปKนไปตามมต�ของท$%ประช�มผ3ถ'อห�น
 5.  แต�งต�Fง “กรรมการผ3จ�ดการ” เพ'%อบร�หารควบค�มด3แลก�จการท�Fงปวงของบร�ษ�ท
 6.  แต�งต�Fง “คณะกรรมการบร�หาร” เพ'%อท�าหนาท$%บร�หารก�จการร�วมก�บกรรมการผ3จ�ดการ
 7.  ก�าหนดอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
 8.  ก�าหนด ว�ส�ยท�ศน* พ�นธก�จ ค�ณค�าหล�ก ท�ศทาง เปาหมาย แผนงานธ�รก�จ และงบประมาณของบร�ษ�ทฯ
 9.  ก�าก�บด3แลใหคณะกรรมการบร�หารและฝ�ายจ�ดการด�าเน�นการใหเปKนไปตามท$%ก�าหนดอย�างม$ประส �ทธ�ภาพ

10. จ�ดหา “กรรมการอ�สระ” ท$%ม$ประสบการณ*ในธ�รก�จ อ�ตสาหกรรมหล�กท$%บร�ษ�ทด�าเน�นก�จการอย3� 
11. จ�ดใหม$ระบบการควบค�มภายใน การตรวจสอบภายใน การบร�หารความเส$%ยง การปองก�นการท�จร�ตคอร�ปช�%น  
      และม$ความร�บผ�ดชอบต�อส�งคม
12. จ�ดใหม$จรรยาบรรณธ�รก�จเปKนลายล�กษณ*อ�กษร เพ'%อใหกรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงาน เขาใจถEงมาตรฐาน  
      ดานจร�ยธรรมท$%บร�ษ�ทใช ในการด�าเน�นธ�รก�จ และต�ดตามใหม$การปฏ�บ�ต�อย�างจร�งจ�ง

 13. จ�ดใหม$การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการบร�ษ�ท และคณะกรรมการช�ดย�อยเปKนประจ�าท�กป$
14. รายงานความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษ�ทในการจ�ดท�ารายงานทางการเง�น โดยแสดงควบค3�ก�บรายงาน  
      ของผ3สอบบ�ญช$ไวในรายงานประจ�าป$
15. จ�ดเช�ญผ3ทรงค�ณว�ฒ�มาเปKนท$%ปรEกษาของคณะกรรมการ โดยผ3ร�บเช �ญไม�ม$ส �ทธ�ออกเส$ยงในท$%ประช�มคณะ  
      กรรมการ
16. สามารถแต�งต�Fงบ�คคลอ'%นใหด�าเน�นก�จการของบร�ษ�ทภายใตการควบค�มของคณะกรรมการหร'ออาจมอบอ�านาจ  
      เพ'%อใหบ�คคลด�งกล�าวม$อ�านาจภายในเวลาตามท$%คณะกรรมการเหKนสมควร
17. พ�จารณาอน�ม�ต� รายการท$%เก$%ยวโยงหร'อรายการท$%อาจม$ความข�ดแยงทางผลประโยชน*ก�บบร�ษ�ทหร'อบร�ษ�ทย�อย  
      เพ'%อใหม�นใจว�ารายการด�งกล�าวสมเหต�สมผลและเปKนประโยชน*ส3งส�ดต�อบร�ษ�ท

7.3 คณะกรรมการช�ดย�อย

7.3.1 โครงสรางกรรมการบร�ษ�ท
คณะกรรมการช�ดย�อย จ�านวนรวม ประกอบดวย

กรรมการ กรรมการอ�สระ
1. คณะกรรมการบร�หาร 6 ท�าน 6 ท�าน -
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท�าน - 3 ท�าน
3. คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง 4 ท�าน 3 ท�าน 1 ท�าน

7.3.2 คณะกรรมการช�ดย�อย

       1) คณะกรรมการบร�หาร 6 ท�าน
1. นายม�ข โรจตระการ  ประธานคณะกรรมการบร�หาร
2. นายอด�ศร โรจตระการ  รองประธานคณะกรรมการบร�หาร

 กรรมการผ3จ�ดการ
3. นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง  รองประธานคณะกรรมการบร�หาร

 กรรมการบร�หารดานบ�ญช$และการเง�น ฯลฯ

45



SPG One Report 2565  

4. นายไพบ3ลย* จ�ตต�วาณ�ชย*  กรรมการบร�หาร
5. นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ  รองประธานคณะกรรมการบร�หาร

 กรรมการบร�หารดานการตลาด และการผล�ต
6. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง  กรรมการบร�หารดานการตลาดต�างประเทศ

ขอบเขตอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบ
      คณะกรรมการบร�หาร
          1. ก�าหนดนโยบายของบร�ษ�ท โดยม��งเนนหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ 
          2. วางแผน และควบค�มการด�าเน�นงานใหเปKนไปตามนโยบายและม$จรรยาบรรณธ�รก�จ
          3. แต�งต�Fงผ3บร�หารระด�บส3ง
          4. ก�าหนดอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบของกรรมการผ3จ�ดการ 
          5. รายงานผลการด�าเน�นงานและฐานะการเง�นต�อคณะกรรมการอย�างนอยไตรมาสละ 1 คร�Fง
          6. จ�ดระบบงานใหม$การตรวจสอบและควบค�มซE%งก�นและก�นอย�างเปKนระบบ
          7. ประสานงานสน�บสน�นและช�วยเหล'อคณะกรรมการตรวจสอบในการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
          8. พ�จารณาป�จจ�ยเส$%ยงและบร�หารความเส$%ยงไม�ใหเก�ดผลกระทบต�อบร�ษ�ทอย�างม$น�ยส�าค�ญ
          9. ว�าจางท$%ปรEกษาหร'อผ3ช�านาญการทางว�ชาช$พเฉพาะเร'%องตามความจ�าเปKนและเหมาะสม 
         10.ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายท$%เก$%ยวของก�บงานของบร�ษ�ทฯ ปฏ�บ�ต�ตามส�ญญาขอผ3กพ�นท$%ม$ต�อผ3ม$ส�วนไดเส$ย
       กรรมการผ3จ�ดการ
          1. เสนอแนวทางการบร�หารใหแก�คณะกรรมการบร�หาร
           2. วางแผนและควบค�มการด�าเน�นงานใหเปKนไปตามนโยบายและจรรยาบรรณธ�รก�จท$%ก�าหนดโดยคณะกรรมการบร�หาร
           3. ก�าหนดอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบใหแก�ผ3บร�หารและพน�กงานในระด�บต�างๆ 
          4. สร�ปผลการด�าเน�นงานเพ'%อน�าเสนอคณะกรรมการบร�หาร 
       กรรมการบร�หารดานการตลาด
          1. วางแผนการพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ* 
          2. น�าเสนอนโยบายและกลย�ทธ*ดานการขาย-ตลาด ใหแก�กรรมการผ3จ�ดการ 
          3. ก�าหนดแนวทางในการว�ดผลประส�ทธ�ภาพในดานการขาย-ตลาด
          4. ประเม�นผลการขาย-ตลาด
 กรรมการบร�หารดานการผล�ต
          1. วางแผนการเล'อกซ'Fอว�ตถ�ด�บ 
 2. วางแผนการใช ทร�พยากร แรงงาน และเคร'%องจ�กร
          3. วางนโยบายค�ณภาพ 
          4. วางนโยบายตนท�นมาตรฐานและการว�ดผลประส�ทธ�ภาพ  
          5. ประเม�นผลจากภายในองค*และล3กคาผ3บร�โภค      

       2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท�าน
บร�ษ�ทตองม$จ�านวนกรรมการตรวจสอบไม�นอยกว�า 3 คน และม$หนาท$%ร�บผ�ดชอบในการสอบทาน รายการทางการ

เง�น ความเพ$ยงพอของระบบการควบค�มภายใน ระบบบร�หารความเส $%ยง การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย กฎเกณฑ* และระเบ$ยบท$%
เก$%ยวของ รวมถEงการจ�ดท�ารายงานหร'อใหความเหKนต�อคณะกรรมการบร�ษ�ท เพ'%อการอน�ม�ต�หร'อเพ'%อเสนอต�อท$%ประช�มผ3ถ'อ
ห�น คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอ�สระ จ�านวน  3 ท�าน ด�งน$F

1. นายอ�าพล โหตระก�ตย* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอ�สระ
ม$ความร3และประสบการณ*ในการสอบทานงบการเง�น ท�านเคยม$ต�าแหน�ง
หนาท$%เปKน ผ3จ�ดการฝ�ายการเง�นและบร�หาร บจก.พ$ค�วเคม�คอล ประเทศไทย 
ท�านสามารถท�าหนาท$%ในการสอบทานความน�าเช'%อถ'อของงบการเง�นได

2. นายไพร�นทร* วงษ*ว�นทน$ย* กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอ�สระ
ม$ความร3และประสบการณ*ในการสอบทานงบการเง�น ท�านเคยด�ารงต�าแหน�ง 
สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร 
ท�านสามารถท�าหนาท$%ในการสอบทานความน�าเช'%อถ'อของงบการเง�นได

3. นายสม�ต หรรษา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอ�สระ
ม$ความร3และประสบการณ*เก$%ยวก�บผล�ตภ�ณฑ*น�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$ ท�าน
เคยด�ารงต�าแหน�ง ฝ�ายบร�หาร บร�ษ�ท เอสโซ�แสตนดาร*ตประเทศไทย จ�าก�ด 

ค�ณสมบ�ต�ของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท�Fง 3 ท�านม$ค�ณสมบ�ต�ครบถวนตามขอก�าหนดข�Fนต�%าของก.ล.ต.และตลาดหล�กทร�พย*แห�ง 

ประเทศไทยในเร'%องการถ'อห�นของบร�ษ�ทฯค'อกรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯตองถ'อห�นในบร�ษ�ทฯไม�เก�นรอยละ 1 ของจ�านวน
ห�นท$%ม$ส �ทธ�ออกเส$ยงท�Fงหมด ม$ค�ณสมบ�ต�ความเปKนอ�สระตามเกณฑ*ของคณะกรรมการก�าก�บตลาดท�น และตามหล�กการ
ก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
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      วาระการด�ารงต�าแหน�ง
คณะกรรมการตรวจสอบม$วาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ 3 ป$ ในกรณ$ท$กรรมการตรวจสอบลาออกก�อนครบวาระ
การด�ารงต�าแหน�ง กรรมการท$ไดร�บการแต�งต�Fงแทนคงอย3�ในต�าแหน�งเท�าวาระท$%เหล'อของกรรมการท$%ลาออก

      ขอบเขตอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบ   
 1.  สอบทานใหบร�ษ�ทม$การรายงานทางการเง�นเปKนไปตามมาตรฐานบ�ญช$และเช'%อถ'อได
 2.  สอบทานใหบร�ษ�ทม$ระบบการควบค�มภายในและการตรวจสอบภายในท$%ม$ประส�ทธ�ผล ใหความเหKนชอบในการ 
                     พ�จารณาแต�งต�Fง เล�กจาง หน�วยงานตรวจสอบภายในและด3แลใหม$ความเปKนอ�สระในการท�างาน

3.  สอบทานการปฏ�บ�ต�ของบร�ษ�ทใหเปKนไปตามกฎหมายว�าดวยหล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* ขอก�าหนดของ
                     ตลาดหล�กทร�พย* กฎหมายท$%เก$%ยวของก�บธ�รก�จ และเปKนไปตามจรรยาบรรณธ�รก�จของบร�ษ�ท

4.  พ�จารณาเสนอแต�งต�Fง เล�กจาง ผ3สอบบ�ญช$โดยค�านEงถEงความน�าเช'%อถ'อ ปร�มาณงานตรวจสอบ รวมถEง  
     ประสบการณ*ของบ�คลากรท$%ไดร�บมอบหมายใหท�าการตรวจสอบบ�ญช$ รวมท�Fงเขาร�วมประช�มก�บผ3สอบบ�ญช$  

          โดยไม�ม$ฝ�ายจ�ดการเขาร�วมประช�มดวยอย�างนอยป$ละ 1 คร�Fง 
 5.  พ�จารณาการเป�ดเผยขอม3ลในกรณ$ท$%เก�ดรายการเก$%ยวโยงหร'อรายการท$%อาจม$ความข�ดแยงทางผลประโยชน*  

          ใหม$ความถ3กตองครบถวนและเปKนไปตามกฎหมายและขอก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทย
           6.  ปฏ�บ�ต�การอ'%นตามท$%คณะกรรมการบร�ษ�ทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหKนชอบ
           7.  จ�ดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยขอม3ลอย�างนอย ด�งต�อไปน$F
        7.1 ความเหKนเก$%ยวก�บความถ3กตอง ครบถวน เช'%อถ'อไดของรายงานทางการเง�น
        7.2 ความเหKนเก$%ยวก�บความเพ$ยงพอของระบบการควบค�มภายในของบร�ษ�ท
        7.3 ความเหKนเก$%ยวก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและขอก�าหนดเก$%ยวก�บหล�กทร�พย*และการด�าเน�นธ�รก�จ
        7.4 ความเหKนเก$%ยวก�บความเหมาะสมของผ3สอบบ�ญช$
   7.5 ความเหKนเก$%ยวก�บรายการท$%อาจม$ความข�ดแยงทางผลประโยชน*
   7.6 จ�านวนการประช�มคณะกรรมการตรวจสอบ
   7.7 ความเหKนหร'อขอส�งเกตโดยรวมท$%คณะกรรมการตรวจสอบไดร�บจากการปฏ�บ�ต�หนาท$%ตามขอก�าหนด
   7.8 รายการอ'%นท$%เหKนว�าผ3ถ'อห�นและผ3ลงท�นท�%วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท$%และความร�บผ�ดชอบ 
            8.  จ�ดใหม$การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการทราบอย�างนอยไตรมาสละ 1 คร�Fง
           9.  แนะน�าคณะกรรมการบร�หารเก$%ยวก�บ การปลอดคอร*ร�ปช�%น การบร�หารความเส$%ยง และการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$
            10. อบรม ส�มมนา ความร3 กฎเกณฑ* และระเบ$ยบใหม�ๆ ตามกฎหมายว�าดวยหล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* ขอ  

     ก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย* มาตรฐานการบ�ญช$ และกฎหมายท$%เก$%ยวของก�บธ�รก�จของบร�ษ�ทอย�างสม�%าเสมอ
11. ทบทวนกฎบ�ตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ�าเปKนและเหมาะสมอย�างนอยป$ละ 1 คร�Fง 

     3) คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง 4 ท�าน
       บร�ษ�ทก�าหนดใหคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง ประกอบดวยสมาช�กท$%เปKน กรรมการบร�ษ�ท ผ3บร�หาร และ/หร'อ

บ�คคลผ3ทรงค�ณว�ฒ�จากภายนอก ซE%งไดร�บการแต�งต�Fงโดยคณะกรรมการบร�ษ�ท โดยม$จ�านวนไม�นอยกว�า 3 คน คณะกรรมการ
บร�หารความเส$ยงม$จ�านวน 4 ท�าน ประกอบดวย

1. นายช�ยว�ฒน* ด�ารงค*มงคลก�ล  ประธานคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง
2. นายอด�ศร โรจตระการ  กรรมการบร�หารความเส$%ยง
3. นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง  กรรมการบร�หารความเส$%ยง
4. นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ  กรรมการบร�หารความเส$%ยง

       วาระการด�ารงต�าแหน�ง
คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยงม$วาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ 3 ป$

      ขอบเขตอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบ 
     1.  ก�าหนดเปาหมาย นโยบาย กลย�ทธ* และแผนการปฏ�บ�ต�งานการบร�หารความเส$%ยงของบร�ษ�ท
           2.  พ�จารณาความเส$%ยงท$%ส�าค�ญของบร�ษ�ท เพ'%อใหค�าแนะน�าแก�คณะกรรมการและฝ�ายจ�ดการ

3.  ก�าก�บด3แลและสน�บสน�นใหการบร�หารความเส$%ยงประสบความส�าเรKจท�Fงบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย
          4.  แต�งต�Fงคณะท�างานในบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย ส�งเสร�มอบรมความร3เพ�%มเต�มเร'%องความเส$%ยงอย�าสม�%าเสมอ
          5.  สอบทานการปฏ�บ�ต�ของคณะท�างาน เพ'%อใหม$การบร�หารความเส$%ยงอย�างต�อเน'%องและม$ประส�ทธ�ภาพ
          6.  รายงานการบร�หารจ�ดการเพ'%อลดความเส$%ยงต�อคณะกรรมการเพ'%อทราบเปKนประจ�าและท�นเวลา 
          7.  เป�ดเผยรายงานของคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยงในรายงานประจ�าป$ของบร�ษ�ท

8.  ทบทวนนโยบายใหเหมาะสมและท�นสม�ย
9.  ปฏ�บ�ต�การอ'%นๆท$%เก$%ยวของก�บการบร�หารความเส$%ยงตามท$%คณะกรรมการมอบหมาย
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 7.4 ผF*บร-หาร
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7.4.1 ผ3บร�หารระด�บส3งม$จ�านวน 6 ท�าน ประกอบดวย

1. นายม�ข โรจตระการ ประธานผ3บร�หาร
ท$%ปรEกษาดานการจ�ดซ'Fอและการตลาด

2. นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการผ3จ�ดการ
ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการขาย-การตลาดต�างประเทศ

3. นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายบร�หาร
ผ3ร�บผ�ดชอบส3งส�ดในสายงานบ�ญช$และการเง�น (CFO)
ร�กษาการผ3จ�ดการฝ�ายจ�ดซ'Fอ ,คล�งส�นคา และ บ�คคลและธ�รการ

4. นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
5. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง ผ3ช�วยผ3จ�ดการฝ�ายขายต�างประเทศ 
6. นายบ�ญศร$ ต�นต�พาน�ชพ�นธ* ผ3จ�ดการฝ�ายคล�งส�นคาและจ�ดส�ง

   
      ขอบเขตอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบ

1. ม$ส�วนร�วมในการก�าหนด ว�ส�ยท�ศน* พ�นธก�จ ค�ณค�าหล�ก ท�ศทาง เปาหมาย แผนงานธ�รก�จ จรรยาบรรณในการ
              ด�าเน�นธ�รก�จ และการบร�หารความเส$%ยง ของบร�ษ�ท

2. ถ�ายทอดว�ส�ยท�ศน* พ�นธก�จ ค�ณค�าหล�ก ท�ศทาง เปาหมาย แผนงานธ�รก�จ จรรยาบรรณในการด�าเน�นธ�รก�จ
              และการบร�หารความเส$%ยง เพ'%อใหพน�กงานท�กฝ�าย ท�กระด�บ น�าไปปฏ�บ�ต�ใหถ3กตอง และม$ประส�ทธ�ภาพ

3. ก�าหนดกลย�ทธ* เปาหมาย นโยบาย และงบประมาณ ท$%ส�าค�ญ และ ควบค�มต�ดตามด3แลใหม$การด�าเน�นงาน      
    และรายงานผลงานต�อท$%ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท
4. จ�ดใหม$ระบบการควบค�มภายในและการตรวจสอบภายในท$%ม$ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล
5. ด3แลบร�หารรายการท$%เก$%ยวโยงก�น และ รายการท$%จะก�อใหเก�ดป�ญหาความข�ดแยงทางผลประโยชน*
6. ด3แลใหม$แผนงานท$ม$ประส�ทธ�ภาพในการบร�หารจ�ดการความเส$%ยง

       อ�านาจอน�ม�ต�การด�าเน�นการของบร�ษ�ทโดยสร�ป  
           

เร'%องท$%เก$%ยวก�บการด�าเน�นธ�รก�จปกต�
ของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย

คณะกรรมการ
บร�ษ�ท

ผ3บร�หาร
ระด�บส3ง

1 การร�บรองงบการเง�นของบร�ษ�ท √ -
2 การท�ารายการระหว�างก�นท$%คณะกรรมการตรวจสอบเหKนชอบ √ -
3 การม$ส�วนไดเส$ยท$%อาจม$ความข�ดแยงทางผลประโยชน* √ -
4 แผนอ�ตราก�าล�งเคร'%องจ�กรและก�าล�งคน √ -
5 ลงนามเชKคและหน�งส'อส�าค�ญเก$%ยวก�บการเง�น √ -
6 แผนการด�าเน�นงาน แผนงบประมาณ แผนการลงท�น เก�น 20 ลบ. ไม�เก�น 20 ลบ.
7 การอน�ม�ต�วงเง�นส�นเช'%อล3กคา เก�น 20 ลบ. ไม�เก�น 20 ลบ.
8 การขายทร�พย*ส�น เก�น 10 ลบ. ไม�เก�น 10 ลบ.
9 การต�ดหน$Fส3ญ เก�น 1 ลบ. ไม�เก�น 1 ลบ.
10 การซ'Fอส�นคาท$%เปKนว�ตถ�ด�บและอ'%นๆในการผล�ตส�นคา √ √
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 การด�ารงต�าแหน�งผ3บร�หาร ในบร�ษ�ท บร�ษ�ทย�อย และ บร�ษ�ทท$%เก$%ยวของ

ช'%อผ3บร�หาร บร�ษ�ท บร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทเก$%ยวขอ
   บมจ.สยามภ�ณฑ*ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามล3บฯ บจ.พร$เม$ยฯ โรจน*ไพศาล

นายม�ข โรจตระการ ประธานผ3บร�หาร ประธานผ3บร�หาร ประธานผ3บร�หาร ประธานผ3บร�หาร ห�นส�วน
นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการผ3จ�ดการ กรรมการผ3จ�ดการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ ห�นส�วน
นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ กรรมการผ3จ�ดการ ห�นส�วนผ3จ�ดการ
นส.ด�ษฎ$ โรจตระการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ กรรมการผ3จ�ดการ ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ ห�นส�วน
นส.ปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง ผ3ช�วยผจก.ฝ�ายจ�ดซ'Fอ ผ3ช�วยผจก.ฝ�ายจ�ดซ'Fอ ผ3ช�วยผจก.ฝ�ายการ

ตลาดต�างประเทศ
ผ3ช�วยผจก.ฝ�ายการ
ตลาดต�างประเทศ

-

ขอม3ลประว�ต�ผ3บร�หารของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย

(1)
ผ3บร�หาร

(2)
ต�าแหน�งใน

บมจ.สยามภ�ณฑ*ฯ

(3)
การศEกษา

(4)
ส�ดส�วน

ถ'อห�น SPG

(5)
ต�าแหน�งบร�หารในบร�ษ�ทย�อย

1. นายม�ข  
 โรจตระการ

- ประธานผ3บร�หาร ประกาศน$ย
บ�ตรทางการคาและ

บ�ญช$

32.81% ตาม (2) บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

2.  น า ย อ ด� ศ ร 
โรจตระการ

- กรรมการผ3จ�ดการ
- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการ
ขาย-การตลาดต�างประเทศ และการ
ผล�ต

ปร�ญญาโท
บร�หาร

Cornell University
USA.

5.14% กรรมการผ3จ�ดการ
ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ

บจ. สยามแบตฯ
บร�ษ�ทย�อย 2 แห�ง

3.  น า ง อ ร ศ ร$ 
ท�พยบ�ญทอง

- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายบร�หาร
- ร�กษาการผ3จ�ดการฝ�ายบ�ญช $และ
การเง�น (CFO)
- ร�กษาการผจก.ฝ�ายจ�ดซ'Fอ , ฝ�าย
บ�คคลและธ�รการ

ปร�ญญาโท
บ�ญช$

San Francisco State 
University

USA.

6.40% กรรมการผ3จ�ดการ
ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ

บจ. พร$เม$ยฯ
บร�ษ�ทย�อย 2 แห�ง

4. น.ส.ด�ษฎ$
โรจตระการ

- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการ
ขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน 
และการผล�ต

- MBA.ม.ศศ�นทร*
-  BSC  Honors 
Biochemistry, 
University of British 
Columbia , Canada.

6.44% กรรมการผ3จ�ดการ
ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ

บจ. สยามล3บฯ
บร�ษ�ทย�อย 2 แห�ง

5. น.ส. ปรางศ�ร� 
ท�พยบ�ญทอง

-  ผ3 ช� ว ยผ3 จ� ด ก า ร ฝ� า ย ขา ย ต� า ง
ประเทศ น�Fาม�น/จาระบ$
- ผ3ช�วยผ3จ�ดการฝ�ายจ�ดซ'Fอ

ปร�ญญาโท
เศรษฐศาสตร*
University of 
Missouri USA.

1.00% ตาม (2) บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง
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7.4.2 นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการบร�หารและผ3บร�หาร
      1) นโยบายการพ�จารณาค�าตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทและผ3บร�หารระด�บส3ง คณะกรรมการบร�ษ�ทไดก�าหนดไวด�งน$F
          1.1 ผลตอบแทนระยะส�Fน บร�ษ�ทก�าหนดการจ�ายผลตอบแทนท$%สามารถเท$ยบเค$ยงไดอย�างเหมาะสมก�บอ�ตราการจ�าย  

     ท�%วไปขององค*กรอ'%นท$%อย3�ในธ�รก�จใกลเค$ยงก�นเพ'%อร�กษาและเสร�มสรางความสามารถแข�งข�นดานทร�พยากรบ�คคลใหก�บ  
     องค*กร และจ�าย Bonus จากผลประกอบการในแต�ละรอบป$ เพ'%อจ3งใจใหปฏ�บ�ต�งานใหไดตามเปาหมายขององค*กรในป$
     น�Fนๆ

          1.2 ผลตอบแทนในระยะยาว บร�ษ�ทก�าหนดนโยบายค�าตอบแทนเพ'%อร�กษาและสรางแรงจ3งใจในการปฏ�บ�ต�งานใหองค*กร  
     ด�าเน�นงานไปส3�เปาหมายในอนาคตท$%วางแผนไวในระยะยาว และตองอย3�ภายในวงเง�นงบประมาณการจ�ายค�าตอบแทนท$%
     สอดคลองก�บผลการด�าเน�นงานขององค*กร

           1.3 ค�าตอบแทนกรรมการและว�ธ$การจ�าย
    -  ค�าเบ$Fยประช�ม พ�จารณาจากผลประกอบการและขนาดธ�รก�จของบร�ษ�ท ความร�บผ�ดชอบ ความร3ความสามารถและ
       ประสบการณ*ของกรรมการ การปฏ�บ�ต�หนาท$%ท$%ก�อใหเก�ดประโยชน*ก�บบร�ษ�ท โดยเท$ยบเค$ยงก�บบร�ษ�ทท$%อย3�ในกล��มธ�รก�จ
       เด$ยวก�น และม$อ�ตราท$%เหมาะสมเพ$ยงพอท$จะจ3งใจและร�กษากรรมการท$ม$ค�ณภาพไว โดยจ�ายใหก�บกรรมการท�กท�านท$
       เขาประช�ม
    -  ค�าตอบแทนประจ�าป$ พ�จารณาจากผลประกอบการของบร�ษ�ทโดยจ�ายใหก�บกรรมการอ�สระ
    -  โดยขออน�ม�ต�วงเง�นจากท$%ประช�มสาม�ญผ3ถ'อห�นท�กๆป$

      2) ค�าตอบแทนผ3บร�หารระด�บส3งและว�ธ$การจ�าย
    ค�าตอบแทนผ3บร�หารระด�บส3ง เปKนค�าตอบแทนในร3ปแบบ ค�าตอบแทนรายเด'อน โบน�ส และค�าบร�หารงานโดยพ�จารณา
จาก : ภาระหนาท$%ความร�บผ�ดชอบ , KPI ผลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ท , เปร$ยบเท$ยบขอม3ลอ�ตราตลาดของธ�รก�จใกลเค$ยง
ก�นในป�จจ�บ�นจากการส�ารวจของสถาบ�นและองค*กรท$%น�าเช'%อถ'อ , อ�ตราการเต�บโตของ ผล�ตภ�ณฑ*มวลรวมในประเทศ และ
ค�าเฉล$%ยอ�ตราเง�นเฟอ

7.4.3 จ�านวนค�าตอบแทนรวมของกรรมการบร�หารและผ3บร�หาร

      1) ค�าตอบแทนท$%เปKนต�วเง�น
 
         1.1 ค�าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย                               หน�วย : บาท

กรรมการ ต�าแหน�ง 2565 2564 2563
1. นายม�ข  โรจตระการ ประธานกรรมการ - 105,000 140,000
2. นายอด�ศร  โรจตระการ รองประธานกรรมการ และ

กรรมการบร�หาร
120,000 180,000 120,000

3. นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบร�หาร

90,000 210,000 120,000

4. นายไพบ3ลย* จ�ตต�วาณ�ชย* กรรมการ และ 
กรรมการบร�หาร

160,000 280,000 220,000

5. นางสาวด�ษฎ$  โรจตระการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบร�หาร

90,000 210,000 120,000

6. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการ และ
กรรมการบร�หาร

120,000 210,000 120,000

รวมค�าตอบแทนกรรมการบร�หาร 6 คน 580,000 1,195,000 840,000
7. นายอ�าพล  โหตระก�ตย* กรรมการอ�สระ และ 

กรรมการตรวจสอบ
515,000 585,000 515,000

8. นายไพร�นทร* วงษ*ว�นทน$ย* กรรมการอ�สระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

380,000 440,000 470,000

9. นายสม�ต  หรรษา กรรมการอ�สระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000 530,000 470,000

10.นายช�ยว�ฒน* ด�ารงมงคลก�ล กรรมการอ�สระ และ
กรรมการบร�หารความเส$ยง

470,000 530,000 470,000

รวมค�าตอบแทนกรรมการอ�สระ 4 คน 1,835,000 2,085,000 1,925,000
รวมค�าตอบแทนกรรมการ 10 คน 2,415,000 3,280,000 2,765,000

          1.2 ค�าตอบแทนผ3บร�หารระด�บส3ง รวม 6 ราย                              หน�วย : บาท 
ผ3บร�หารระด�บส3ง 2565 2564 2563

   ค�าตอบแทนรวม   159,238,321 161,240,304 153,793,993

       2) ค�าตอบแทนอ'%น        - ไม�ม$ -
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7.5 ข*อมFลเก&'ยวก!บพน!กงาน

    1) บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย ม$ผ3บร�หารและพน�กงาน ณ 31 ธ�นวาคม 2565 ด�งน$F
บ�คลากร (คน) สยามภ�ณฑ* สยามล3บฯ สยามแบตฯ พร$เม$ยล3บฯ รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
ฝ�ายขายและบร�หาร    194 204 41 36 28 30 37 51 300 321
ฝ�ายโรงงานผล�ตส�นคา - - 89 92 75 119 191 188 355 399

รวมจ�านวนคน 194 204 130 128 103 149 228 239 655 720
ผลตอบแทน (ลานบาท)
- ท$%เปKนต�วเง�น
- สว�สด�การ การอบรม ฯ

245.89
4.65

257.47
3.42

42.84
1.61

44.94
1.56

44.69
1.35

51.44
1.51

78.18
3.28

85.62
3.18

411.60
10.89

439.47
9.66

ผลตอบแทนรวม 250.54 260.89 44.45 46.5 46.04 52.95 81.46 88.80 422.49 449.13
ส�ารองผลประโยชน*
พน�กงาน 66.79 65.35 7.80 7.84 4.32 3.73 12.04 9.39 90.96 86.31

    2) ล�กษณะค�าตอบแทน
   1. ค�าตอบแทนท$%เปKนต�วเง�นไดแก� เง�นเด'อน ค�าแรง ค�าคอมม�ชช�%น เบ$Fยเล$Fยง เบ$Fยขย�น ค�าล�วงเวลา ค�ากะ ค�าเด�นทาง

    ท$%เก$%ยวของก�บการด�าเน�นธ�รก�จ เง�นกลางป$ เง�นโบน�ส เง�นช�วยเหล'อเม'%อชราภาพและเง�นชดเชยเม'%อเกษ$ยณอาย�
 2. ค�าตอบแทนอ'%น เช�น ส�ทธ�ในว�นลาป�วย ลาพ�กผ�อน ลาบวช ลาคลอด ว�นหย�ดตามประเพณ$ การร�กษาพยาบาลกรณ$

    อ�บ�ต�เหต�และฉ�กเฉ�น ช�ดเคร'%องแบบ อ�ปกรณ*เพ'%อความปลอดภ�ย รถร�บส�งพน�กงาน หองพยาบาล การจ�ดท�าประก�น
    ช$ว�ตใหก�บผ3บร�หารและพน�กงานตามระด�บความเส$%ยงของการปฏ�บ�ต�งาน สน�บสน�นค�าใช จ�ายการฝEกอบรมส�มมนาท�Fง
    ภายในและภายนอกองค*กร เปKนตน

    3) นโยบายในการพ�ฒนาพน�กงานของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย     
    บร�ษ�ทตระหน�กถEงความส�าค�ญในการเร$ยนร3และการพ�ฒนาบ�คลากร เพราะเช'%อว�าบ�คลากรท$%ม$ความร3 ความสามารถ ม$
ความส�าค�ญอย�างย�%งท$%จะน�าพาบร�ษ�ทใหบรรล�เปาหมายในการด�าเน�นธ�รก�จและสรางความพEงพอใจใหก�บล3กคา ผ3ถ'อห�น 
และผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บ
    บร�ษ�ทจ�ดใหม$การอบรบแก�พน�กงานท�กระด�บ ท�กแผนก เปKนประจ�าอย�างสม�%าเสมอท�กป$ โดยก�าหนดเปKนใหม$การจ�ด
ท�าแผนฝEกอบรม เล'อกห�วขออบรมท$%เปKนประโยชน*ต�อพน�กงานและองค*กร และน�าเสนอของบประมาณจากฝ�ายบร�หาร
เปKนประจ�าท�กเด'อนธ�นวาคมของป$ ก�าหนดเปาหมายใหผ3จ�ดการแต�ละแผนกจ�ดท�า Succession Plan , Training 
Plan และ Jobs Rotation Plan และม$คณะท�างานบร�หารความเส$%ยงตรวจต�ดตามการปฏ�บ�ต�ตามแผนอย�างสม�%าเสมอ 
     บร�ษ�ทม$นโยบายจ3งใจพน�กงานในต�าแหน�งท$%ม$ความส�าค�ญโดยเพ�%มค�าตอบแทนเช�น เง�นพ�เศษ ค�าต�าแหน�งใหเหมาะสม
เพ'%อลด Turnover rate ของพน�กงาน  

     4) การเปล$%ยนแปลงและขอพ�พาทดานแรงงานท$%ส�าค�ญ
            - ไม�ม$ -                   
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7.6 ข*อมFลส(าค!ญอ�'น ๆ

7.6.1 บ�คคลท$%ไดร�บมอบหมายใหร�บผ�ดชอบงานอ'%นๆ
1) เลขาน�การบร�ษ�ท

         คณะกรรมการบร�ษ�ทไดแต�งต�Fง นางส�ทธ�ร�ตน* วรรณร�ตน* รองผ3จ�ดการฝ�ายบ�ญช $และการเง�น โดยม$ประว�ต�แสดงใน
เอกสารแนบขางทาย เปKนเลขาน�การบร�ษ�ท ต�Fงแต�ว�นท$% 9 ส�งหาคม 2551 เพ'%อท�าหนาท$%ตามมาตรา 89/15 พระราชบ�ญญ�ต�
หล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* พ.ศ. 2535 และตามท$%คณะกรรมการก�าก�บตลาดท�นประกาศก�าหนด 

โดยม$หนาท$%และความร�บผ�ดชอบหล�ก ด�งน$F
1. ร3ขอกฎหมาย ระเบ$ยบและขอบ�งค�บต�างๆ และต�ดตามใหม$การปฏ�บ�ต�อย�างถ3กตอง และเป�ดเผยขอม3ลใหท�นเวลา
2. เกKบร�กษาเอกสารส�าค�ญเช�น ทะเบ$ยนกรรมการ หน�งส'อน�ดประช�มคณะกรรมการ รายงานการประช�มคณะ  

               กรรมการ แบบ 56-1 รายงานประจ�าป$แบบ 56-2 หน�งส'อน�ดประช�มผ3ถ'อห�น รายงานการประช�มผ3ถ'อห�น รายงาน  
               การม$ส�วนไดเส$ยของกรรมการและผ3บร�หาร รายงานความข�ดแยงทางผลประโยชน*ของกรรมการและผ3บร�หาร 
               รายงานความร�บผ�ดชอบต�อรายงานทางการเง�นของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจ�าป$ของคณะ
               กรรมการ/คณะกรรมการช�ดย�อย

3. ด�าเน�นการอ'%นๆตามท$%คณะกรรมการก�าก�บตลาดท�นและกฎหมายท$%เก$%ยวของประกาศก�าหนด
4. จ�ดการประช�มผ3ถ'อห�น และประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท ใหเปKนไปตามกฎหมาย ขอบ�งค�บของบร�ษ�ทฯ และขอพEง

     ปฏ�บ�ต�ต�างๆ

2) ผ3ควบค�มด3แลการท�าบ�ญช$
คณะกรรมการบร�ษ�ท มอบหมายให น.ส.ส�นาร$ ธรรมร�จ�ก�ล ผ3ช�วยผ3จ�ดการฝ�ายบ�ญช$และการเง�น เปKนผ3ควบค�มด3แล  

      การท�าบ�ญช$ของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย โดยม$ประว�ต�แสดงในเอกสารแนบขางทาย

3) ห�วหนางานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบร�ษ�ท มอบหมายให นางส�ร$ย* น�นตต�ก3ล ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการ บร�ษ�ท ว$อาร*ไอเอ จ�าก�ด เปKน  

     ห�วหนางานตรวจสอบภายใน โดยม$ประว�ต� อาย� การศEกษา การฝEกอบรม และ ประสบการณ* ตามเอกสารแนบขางทาย

4) ห�วหนางานก�าก�บด3แลการปฏ�บ�ต�งานของบร�ษ�ท
คณะกรรมการบร�ษ�ทแต�งต�Fงคณะกรรมการตรวจสอบด3แลสอบทานกระบวนการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ตามขอก�าหนด

      ตลาดหล�กทร�พย* และหน�วยงานท$%เก$%ยวของ รวมถEงการก�าก�บด3แลก�จการท$%สอดคลองก�บนโยบายและแนวทางปฏ�บ�ต�ท$%ด$
      ตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ และม$เลขาน�การบร�ษ�ทเปKนผ3ท�าหนาท$%สน�บสน�นขอม3ลและประสานงานก�บฝ�ายต�างๆ 
      ท�Fงน$Fเพราะม$ความเปKนอ�สระ โปร�งใส สามารถใหขอเสนอแนะและการปร�บปร�งแนวทางปฏ�บ�ต�ใหสอดคลองก�บธ�รก�จ น�า  
      มาซE%งความน�าเช'%อถ'อแก�น�กลงท�นหร'อบ�คคลภายนอก

7.6.2 งานน�กลงท�นส�มพนธ*
บร�ษ�ท เป�ดเผยขอม3ลตามขอก�าหนดของส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* และ

ตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทย โดยม$เลขาน�การบร�ษ�ทร�บผ�ดชอบว�าไดท�าถ3กตอง ครบถวน ท�นเหต�การณ* แก�ผ3ถ'อห�น 
น�กลงท�นรายย�อย และผ3สนใจท�กระด�บ อย�างเท�าเท$ยมและเปKนธรรม เป�ดโอกาสใหม$การน�ดพบปะผ3บร�หาร การตอบค�าถาม
ทางโทรศ�พท* หร'ออ$เมล* การเผยแพร�ผ�านส'%อ และการเป�ดเผยขอม3ลสารสนเทศต�างๆตามเหต�การณ* ตามรอบระยะเวลาบ�ญช$ 
น�าเสนอผลการด�าเน�นงาน ค�าอธ�บายและการว�เคราะห*ของฝ�ายจ�ดการประจ�าไตรมาส กรณ$รายได/ก�าไรส�ทธ� ต�างจากงวด
เด$ยวก�นของป$ท$%ผ�านมารอยละ 20 ผ�านระบบส'%อสารของตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทยและเผยแพร�บนเวKบไซต*ของ
บร�ษ�ท ท$% http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพ'%อใหสาธารณชนไดร�บร3ขอม3ลอย�างเท�าเท$ยมก�น 
กรณ$ท$%ผ3ถ'อห�น น�กลงท�น หร'อผ3สนใจ ม$ขอสงส�ยหร'อตองการน�ดหมายเขาพบผ3บร�หารและเย$%ยมชมก�จการ
สามารถต�ดต�อเลขาน�การบร�ษ�ทไดท$% โทรศ�พท*: 0-2975-2780 ต�อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หร'อ อ$เมล* :
suthirat@siampangroup.com

7.6.3 ค�าตอบแทนของผ3สอบบ�ญช$
1) ค�าตอบแทนจากการสอบบ�ญช$ (audit fee)

งบการเง�นรวม (บาท) งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท (บาท)
2565 2564 2563 2565 2564 2563

ค�าสอบบ�ญช$ 2,379,500 2,289,500 2,289,500 1,136,500 1,086,500 1,086,500

2) ค�าบร�การอ'%น (non-audit fee)       
       -ไม�ม$ -
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8. รายงานผลการด(าเน-นงานส(าค!ญด*านการก(าก!บดFแลก-จการ  

8.1 สร�ปผลการปฏ-บ!ต-หน*าท&'ของคณะกรรมการในรอบป&ท&'ผ�านมา

8.1.1 การสรรหา พ�ฒนา และประเม�นผลการปฏ�บ�ต�หนาท$%ของคณะกรรมการ

(1) หล�กเกณฑ*การค�ดเล'อกกรรมการอ�สระ
(1.1)  ค�ณสมบ�ต�ของกรรมการอ�สระ ตองม$ค�ณสมบ�ต�และไม�ม$ล�กษณะตองหามตามมาตรา 68 แห�งพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ท

มหาชนจ�าก�ดพ.ศ.2535 ไม�ม$ล�กษณะท$%แสดงถEงการขาดความเหมาะสมท$%จะไดร�บความไววางใจใหเปKนกรรมการใน
บร�ษ�ทท$%ม$มหาชนเปKนผ3ถ'อห�นตามมาตรา 89/3 แห�งพรบ.หล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* ฉบ�บท$% 4 พ.ศ.2551 และ 
ฉบ�บท$% 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย*ท$% กจ.3/2560 เร'%องการ
ก�าหนดล�กษณะขาดความน�าไววางใจของกรรมการและผ3บร�หารของบร�ษ�ทท$%ม$ผลใช บ�งค�บต�Fงแต�ว�นท$% 16 
ก�มภาพ�นธ* 2560 เปKนตนไป

(1.2)  บร�ษ�ทฯไดก�าหนดน�ยามกรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯเท�าก�บขอก�าหนดข�Fนต�%าของก.ล.ต.และตลาดหล�กทร�พย*แห�ง
ประเทศไทยในเร'%องการถ'อห�นของบร�ษ�ทฯค'อกรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯตองถ'อห�นในบร�ษ�ทฯไม�เก�นรอยละ 1 ของ
จ�านวนห�นท$%ม$ส �ทธ�ออกเส$ยงท�Fงหมด และม$ค�ณสมบ�ต�ความเปKนอ�สระตามเกณฑ*ของคณะกรรมการก�าก�บตลาดท�น
ตามประกาศท$% ทจ.4/2552 ลงว�นท$% 20 ก�มภาพ�นธ* 2552 และตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$

 (1.3)  กระบวนการสรรหาการค�ดเล'อก ไม�ไดผ�านคณะกรรมการสรรหา เน'%องจากบร�ษ�ทฯย�งไม�ม$การแต�งต�Fงคณะกรรมการ
สรรหา อย�างไรกKตาม บร�ษ�ทฯไดเป�ดโอกาสใหผ3ถ'อห�นส�วนนอยเสนอช'%อบ�คคลท$%ม$ค�ณสมบ�ต�เหมาะสมเขาด�ารง
ต�าแหน�งตามแนวทางปฏ�บ�ต�ท$%ตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทยแนะน�าไว โดยไดแจงผ3ถ'อห�นทราบผ�านระบบเผย
แพร�ขอม3ลของตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทยและเวKบไซต*ของบร�ษ�ทฯ ท�กป$

 (1.4) การแต�งต�Fง ท$%ประช�มผ3ถ'อห�นเปKนผ3แต�งต�Fงโดยใช เส$ยงขางมาก บ�คคลซE%งไดร�บคะแนนเส$ยงส3งส�ดตามล�าด�บจะได
ร�บแต�งต�FงใหเปKนกรรมการเท�าก�บจ�านวนกรรมการท$%จะพEงม$หร'อจะพEงเล'อกต�Fงในคร�Fงน�Fน การเสนอช'%อบ�คคลเขาด�ารง
ต�าแหน�งกรรมการ บร�ษ�ทฯไดเป�ดเผยขอม3ลประว�ต�อย�างเพ$ยงพอใหผ3ถ'อห�นพ�จารณาก�อนลงคะแนนแต�งต�Fง

(1.5)    บร�ษ�ทฯม$กรรมการอ�สระมากกว�า 1 ใน 3 ของกรรมการท�Fงคณะค'อม$กรรมการอ�สระรวม 4 ท�านต�อกรรมการท�Fงคณะ 
10 ท�านค�ดเปKนรอยละ 40 กรรมการอ�สระแต�ละท�านเปKนผ3ทรงค�ณว�ฒ�และเปKนบ�คคลภายนอก ไม�ม$ส�วนร�วมในการ
บร�หารงานไม�เปKนผ3ถ'อห�นรายใหญ�หร'อถ'อห�นเก�นกว�ารอยละ 1 ไม�ไดเปKนล3กจางหร'อพน�กงานท$%ไดร�บเง�นเด'อน รวม
ท�Fงไม�ใช�เปKนผ3ท$%เก$%ยวของหร'อญาต�สน�ทของผ3บร�หารหร'อผ3ถ'อห�นรายใหญ�ของบร�ษ�ท,บร�ษ�ทในเคร'อ, บร�ษ�ทร�วม, 
บร�ษ�ทท$% เก$%ยวของ กรรมการอ�สระ 2 ท�านม$ความรอบร3ในหล�กการบ�ญช$และกฎหมาย ส�วนกรรมอ�สระอ$ก 2 ท�านม$
ความรอบร3ในธ�รก�จอ�ตสาหกรรมน�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$ 

(1.6) ในป$2565 ท$%ผ�านมา กรรมการอ�สระท�Fง 4 ท�าน ไม�ม$ความส�มพ�นธ*ทางธ�รก�จหร'อการใหบร�การทางว�ชาช$พ

(2) การสรรหากรรมการและผ3บร�หารระด�บส3งส�ด
(2.1) ขบวนการค�ดเล'อก ผ3ด�ารงต�าแหน�งกรรมการและผ3บร�หารของบร�ษ�ทฯไม�ไดผ�านคณะกรรมการสรรหาเน'%องจาก 

บร�ษ�ทฯย�งไม�ม$การแต�งต�Fงคณะกรรมการสรรหา อย�างไรกKตาม บร�ษ�ทฯไดเป�ดโอกาสใหผ3ถ'อห�นส�วนนอยเสนอช'%อ
บ�คคลท$%ม$ค�ณสมบ�ต�เหมาะสมเขาด�ารงต�าแหน�งกรรมการ ตามแนวทางปฏ�บ�ต�ท$%ตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทย
แนะน�าไว โดยแจงผ3ถ'อห�นทราบผ�านระบบเผยแพร�ขอม3ลของตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทยและเวKบไซต*ของ
บร�ษ�ทฯ ท�กป$

 (2.2) การแต�งต�Fง ท$%ประช�มผ3ถ'อห�นเปKนผ3แต�งต�Fงโดยใช เส$ยงขางมาก บ�คคลซE%งไดร�บคะแนนเส$ยงส3งส�ดตามล�าด�บจะได
ร�บแต�งต�FงใหเปKนกรรมการเท�าก�บจ�านวนกรรมการท$%จะพEงม$หร'อจะพEงเล'อกต�Fงในคร�Fงน�Fน การเสนอช'%อบ�คคลเขาด�ารง
ต�าแหน�งกรรมการ บร�ษ�ทฯไดเป�ดเผยขอม3ลประว�ต�อย�างเพ$ยงพอใหผ3ถ'อห�นพ�จารณาก�อนลงคะแนนแต�งต�Fง

(2.3) ค�ณสมบ�ต� ของกรรมการ และผ3บร�หารระด�บส3ง ตองม$ค�ณสมบ�ต�และไม�ม$ล�กษณะตองหามตามมาตรา 68 แห�งพระ
ราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ดพ.ศ.2535 ไม�ม$ล�กษณะท$%แสดงถEงการขาดความเหมาะสมท$%จะไดร�บความไววางใจ
ใหเปKนกรรมการหร'อผ3บร�หารระด�บส3งในบร�ษ�ทท$%ม$มหาชนเปKนผ3ถ'อห�นตามมาตรา 89/3 แห�งพรบ.หล�กทร�พย*และ
ตลาดหล�กทร�พย* ฉบ�บท$% 4 พ.ศ.2551 และ ฉบ�บท$% 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย*และ
ตลาดหล�กทร�พย*ท$% กจ.3/2560 เร'%องการก�าหนดล�กษณะขาดความน�าไววางใจของกรรมการและผ3บร�หารของบร�ษ�ท
ท$%ม$ผลใช บ�งค�บต�Fงแต�ว�นท$% 16 ก�มภาพ�นธ* 2560 เปKนตนไป

(2.4) การประกอบก�จการนอกบร�ษ�ท กรรมการจะประกอบก�จการหร'อเขาเปKนห�นส�วนหร'อเขาเปKนผ3ถ'อห�นในน�ต�บ�คคลอ'%น
ท$%ม$สภาพอย�างเด$ยวก�นและเปKนการแข�งข�นก�บก�จการของบร�ษ�ทไม�ไดและเพ'%อใหกรรมการสามารถอ�ท�ศเวลาในการ
ปฏ�บ�ต�หนาท$% คณะกรรมการบร�ษ�ทฯไดก�าหนดจ�านวนบร�ษ�ทท$%กรรมการแต�ละคนจะไปด�ารงต�าแหน�งไวด�งต�อไปน$F   

          - กรรมการท$%เปKนผ3บร�หารใหด�ารงต�าแหน�งไดไม�เก�น 4 บร�ษ�ท
          - กรรมการท$%ไม�เปKนผ3บร�หารใหด�ารงต�าแหน�งไดไม�เก�น 6 บร�ษ�ท และ
          - ประธานกรรมการใหด�ารงต�าแหน�งประธานกรรมการบร�ษ�ทจดทะเบ$ยนไดเพ$ยง 1 บร�ษ�ท 

(2.5) จากคณะกรรมการท�Fงหมด 10 ท�าน ม$กรรมการ  5 ท�านมาจากกล��มโรจตระการซE%งถ'อห�นรวมก�นรอยละ 74.95
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(3) การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการแต�ละช�ด

คณะกรรมการบร�ษ�ทจ�ดใหม$การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานท�Fงคณะป$ละ 1 คร�Fง 
ในป$ 2565 คณะกรรมการท�Fง 3 ช�ด ประเม�นตนเองท�Fงคณะตามห�วขอ ด�งน$F
1. โครงสรางของคณะกรรมการ
2. ค�ณสมบ�ต�ของคณะกรรมการแต�ละช�ด ความร3 ความสามารถ ประสบการณ* ความเหมาะสม ก�บธ�รก�จของบร�ษ�ท
3. บทบาท หนาท$%และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการแต�ละช�ดตามกฎบ�ตร
4. การใหความส�าค�ญต�อการก�าหนด นโยบาย ว�ส�ยท�ศน* กลย�ทธ*ในการด�าเน�นธ�รก�จ
5. ไดปฏ�บ�ต�หนาท$%ครบถวนตามหล�กการ ค'อตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ดวยความระม�ดระว�ง (Duty of Care),  
    ดวยความซ'%อส�ตย*ส�จร�ต (Duty of Loyalty) และ ดวยความร�บผ�ดชอบ (Accountable)
6. การด3แลไม�ใหเก�ดความข�ดแยงทางผลประโยชน*
7. การทบทวนนโยบายการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$และการน�าไปปฏ�บ�ต�จร�ง
8. การทบทวนจร�ยธรรมจรรยาบรรณธ�รก�จและการปฏ�บ�ต�ท$%ไม�ข�ดแยง
9. การใหความร�วมม'อไม�ปฏ�บ�ต�และต�อตานการท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น
10.การประเม�นผลและก�าหนดค�าตอบแทนใหผ3บร�หารระด�บส3ง
11.การประช�มคณะกรรมการ การก�าหนดวาระประช�ม ความพรอมเอกสารประกอบการประช�ม การเขาร�วมประช�ม       
    ของกรรมการแต�ละท�าน ความม$ส�วนร�วมและความสม�%าเสมอ
12.การพ�ฒนาความร3ของกรรมการและเลขาน�การบร�ษ�ท
13.ทบทวนแผนการพ�ฒนาผ3บร�หารและพน�กงานในบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย
14.การวางแผนส'บทอดต�าแหน�งผ3บร�หารระด�บส3ง
15.การด�ารงต�าแหน�งของกรรมการในบร�ษ�ทจดทะเบ$ยนและบร�ษ�ทท�%วไปอ'%น

ผลการประเม�นของป$2565   ม$ผลการปฏ�บ�ต�เท�าก�บ  80.00%

8.1.2 การเขาร�วมประช�มและการจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการ

       ในป$2565 บร�ษ�ทจ�ดใหม$ การประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ทรวม 6 คร�Fง,การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คร�Fง และ การ
ประช�มคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง 1 คร�Fง โดยกรรมการแต�ละท�านไดเขาร�วมประช�ม ด�งน$F

ช'%อ สก�ล ต�าแหน�ง ประช�ม
คณะ

กรรมการ
บร�ษ�ท

ประช�ม
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประช�ม
คณะ

กรรมการ
ความเส$%ยง

รวม
(คร�Fง)

ค�าตอบแทน
(บาท)
ส�าหร�บ
ป$ 2565

1.นายม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการ 1/6 1/6 -
2.นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการ 6/6 1/1 7/7 120,000
3.นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง กรรมการ 5/6  3/4 1/1 9/10 90,000
4.นายไพบ3ลย* จ�ตต�วาณ�ชย* กรรมการ 2/6 2/6 160,000
5.นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ กรรมการ 5/6 1/1 6/7 90,000
6.นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการ 6/6 6/6 120,000
7.นายอ�าพล โหตระก�ตย* กรรมการอ�สระ 4/6 4/4 8/10 515,000
8.นายไพร�นทร* วงษ*ว�นทน$ย* กรรมการอ�สระ 3/6 3/4 6/10 380,000
9.นายสม�ต หรรษา กรรมการอ�สระ 4/6 4/4 8/10 470,000
10.นายช�ยว�ฒน* ด�ารงค*มงคลก�ล กรรมการอ�สระ 4/6 4/4 1/1 9/11 470,000

ค�าตอบแทนรวม 2,415,000
       ค�าตอบแทนกรรมการและว�ธ$การจ�าย

-  ค�าเบ$Fยประช�ม พ�จารณาจากผลประกอบการและขนาดธ�รก�จของบร�ษ�ท ความร�บผ�ดชอบ ความร3ความสามารถและ
   ประสบการณ*ของกรรมการ การปฏ�บ�ต�หนาท$%ท$%ก�อใหเก�ดประโยชน*ก�บบร�ษ�ท โดยเท$ยบเค$ยงก�บบร�ษ�ทท$%อย3�ในกล��มธ�รก�จ  
   เด$ยวก�น และม$อ�ตราท$%เหมาะสมเพ$ยงพอท$จะจ3งใจและร�กษากรรมการท$ม$ค�ณภาพไว โดยจ�ายใหก�บกรรมการท�กท�านท$  
   เขาประช�ม
-  ค�าตอบแทนประจ�าป$ พ�จารณาจากผลประกอบการของบร�ษ�ทโดยจ�ายใหก�บกรรมการอ�สระ

       ค�าตอบแทนอ'%น
– ไม�ม$
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8.1.3 การก�าก�บด3แลบร�ษทย�อย
กลไกในการก�าก�บด3แลการจ�ดการและร�บผ�ดชอบการด�าเน�นงานในบร�ษทย�อย
     1) กรรมการบร�หารของบร�ษ�ท 3 ท�าน ม$ต�าแหน�งเปKน กรรมการผ3จ�ดการบร�ษ�ทย�อยแต�ละบร�ษ�ทฯรวม 3 บร�ษ�ท  
     2) ขอบเขตอ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบของกรรมการผ3จ�ดการ

1. วางแผนเปาหมาย กลย�ทธ* งบประมาณ ในการท�าธ�รก�จหล�กของกล��มบร�ษ�ท
2. วางแผนการเล'อกซ'Fอว�ตถ�ด�บหล�กส�าค�ญ 

 3. วางแผนโครงสรางองค*กร การใช ทร�พยากร แรงงาน และเคร'%องจ�กร
          4. วางนโยบายค�ณภาพ 
          5. วางนโยบายตนท�นมาตรฐานและการว�ดผลประส�ทธ�ภาพ  
          6. ประเม�นผลงาน ท�Fงจากภายในองค*กร และจากล3กคาผ3บร�โภค อย�างสม�%าเสมอ

     3) คณะกรรมการบร�หารท�าหนาท$%สรรหาบ�คคลท$%ม$ความร3ความสามารถไปด�ารงต�าแหน�งผ3บร�หาร เพ'%อด3แลการบร�หาร  
           งานใหเปKนไปตามนโยบายของบร�ษ�ทอย�างม$ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล
     4) คณะกรรมการบร�หารก�าหนดใหบร�ษ�ทฯและบร�ษ�ทย�อยใช นโยบายการปฏ�บ�ต�งานเหม'อนก�นโดยเปKนไปตามแผน  
           ธ�รก�จหล�กของบร�ษ�ท หล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ของตลาดหล�กทร�พย* และ กลต.  หล�กการบ�ญช$มาตรฐาน  

หล�กกฎหมาย และระเบ$ยบขอบ�งค�บของหน�วยงานต�างๆ ท$เก$%ยวของ 
     5)   พ�จารณาอน�ม�ต�โครงการหร'อการด�าเน�นงานต�างๆ การท�ารายการการไดมาหร'อจ�าหน�ายไปซ E%งทร�พย*ส�น การก3ย'ม

หร'อการขอส�นเช'%อ การใหก3ย'มเง�น การเพ�%มท�น การลดท�น การเล�กบร�ษ�ท ท$%ม$ผลต�อการด�าเน�นธ�รก�จอย�างม$น�ย
ส�าค�ญของบร�ษ�ทย�อย

     6)   คณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาท$%สอบทานความถ3กตองเช'%อถ'อไดของรายงานทางการเง�น สอบทานระบบการ
ควบค�มภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ารายการเก$%ยวโยงก�น การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและระเบ$ยบขอบ�งค�บท$%
เก$%ยวของ รวมถEงการก�าก�บด3แลการปฏ�บ�ต�งานของบร�ษ�ทย�อย

      7) คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยงท�าหนาท$%พ�จารณาแนวทางบร�หารความเส$%ยงของบร�ษ�ทย�อย
      8) คณะกรรมการบร�ษ�ทท�าหนาท$%พ�จารณาผลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทย�อยอย�างสม�%าเสมอ เพ'%อวางแผนงานและ

เปาหมายในการด�าเน�นงานในอนาคต

8.1.4 การต�ดตามใหม$การปฏ�บ�ต�ตามนโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ในการก�าก�บด3แลก�จการ

(1) การปองก�นความข�ดแยงทางผลประโยชน*
คณะกรรมการบร�ษ�ทถ'อเปKนนโยบายส�าค�ญท$%ไม�ใหคณะกรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงาน ใช ต�าแหน�งหนาท$%แสวงหาผล

ประโยชน*ส�วนตน โดยไดก�าหนดจรรยาบรรณธ�รก�จและแนวทางปฏ�บ�ต� ส�าหร�บกรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงานของบร�ษ�ท ใหหล$ก
เล$%ยงการท�ารายการท$%เก$%ยวโยงก�บตนเองท$%อาจก�อใหเก�ดความข�ดแยงทางผลประโยชน*ก�บบร�ษ�ท และบร�ษ�ทจ�ดใหม$การท�ารายงานท$%
เก$%ยวของ ด�งน$F 

1. การเป�ดเผยรายการท$%อาจม$ความข�ด
แยงทางผลประโยชน* และรายการ
ระหว�างก�น

     บร�ษ�ทก�าหนดใหม$การเป�ดเผยรายการท$%ม$สาระส�าค�ญ โดยแสดงรายละเอ$ยด
บ�คคลท$%อาจม$ความข�ดแยงทางผลประโยชน* ความส�มพ�นธ* ล�กษณะของรายการ 
เง'%อนไข นโยบายราคา และม3ลค�าของรายการ เหต�ผลความจ�าเปKน และความเหKน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หร'อคณะกรรมการบร�ษ�ท โดยม$ห�วขอ รายการ
ระหว�างก�น แสดงไวในรายงาน 56-1 และรายงานประจ�าป$ ท�กป$

2. การจ�ดท�ารายงานการถ'อหล�กทร�พย*
ของกรรมการและผ3บร�หาร

     บร�ษ�ทฯ ม$นโยบายใหกรรมการและผ3บร�หารของบร�ษ�ทฯ รายงานการ
เปล$%ยนแปลงการถ'อครองหล�กทร�พย*ของบร�ษ�ทฯ ซE%งรวมถEงการเปล$%ยนแปลงการ
ถ'อครองหล�กทร�พย*ของค3�สมรสและบ�ตรท$%ย�งไม�บรรล�น�ต�ภาวะของบ�คคลด�งกล�าว 
(ถาม$) ต�อท$%ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ทเปKนรายไตรมาส โดยใหน�าส�งส�าเนาแบบ
รายงานการเปล$%ยนแปลงการถ'อหล�กทร�พย*และส�ญญาซ'Fอขายล�วงหนา (แบบ 59) 
ถาม$ ใหแก�เลขาน�การบร�ษ�ท เพ'%อรวบรวมและน�าเสนอต�อท$%ประช�มคณะกรรมการ
บร�ษ�ท

3. การจ�ดท�ารายงานการม$ส�วนไดเส$ย
ของกรรมการและผ3บร�หาร

     บร�ษ�ทก�าหนดใหกรรมการและผ3บร�หาร ด�าเน�นการตามมาตรา 89 แห�งพระ
ราชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย*ฯ ค'อ ตองจ�ดท�าและส�งแบบรายงาน
การม$ส�วนไดเส$ยเพ'%อรายงานใหบร�ษ�ททราบถEงการม$ส�วนไดเส$ยของตนหร'อของ
บ�คคลท$%ม$ความเก$%ยวของ ซE%งเปKนส�วนไดเส$ยท$%เก$%ยวของก�บการบร�หารก�จการของ
บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย ด�งน$F
     - รายงานเม'%อเขาด�ารงต�าแหน�งกรรมการหร'อผ3บร�หารคร�Fงแรก
     - รายงานภายใน 3 ว�นเม'%อม$การเปล$%ยนแปลงอย�างม$สาระส�าค�ญ
     - รายงานท�กไตรมาสในการประช�มพ�จารณาผลการด�าเน�นงานและงบการเง�น
โดยเลขาน�การบร�ษ�ทเปKนผ3จ�ดเกKบและส�งส�าเนาใหประธานกรรมการบร�ษ�ท และ
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ประธานกรรมการตรวจสอบร�บทราบ และสร�ปรายงานการม$ส�วนไดเส$ยท$%ม$การ
เปล$%ยนแปลงใหท$%ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ททราบและบ�นทEกในรายงานการ
ประช�มคณะกรรมการท�กคร�Fงท$%ม$การเปล$%ยนแปลง
      และ ก�าหนดแบบฟอร*มใหกรรมการ ผ3บร�หาร รายงานความข�ดแยงทางผล
ประโยชน*ท�นท$เม'%อม$ความข�ดแยงเก�ดขEFน และรายงานเปKนประจ�าภายในเด'อน
ก�มภาพ�นธ*ของท�กป$ ( ถาไม�ม$ใหรายงานว�า ไม�ม$ )

(2) นโยบายการด3แลเร'%องการใช ขอม3ลภายใน
เพ'%อใหเปKนไปตามหล�กการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$ของบร�ษ�ทมหาชน บร�ษ�ทตองเกKบร�กษาขอม3ลทางการเง�นและ

ขอม3ลภายในท$%ส�าค�ญ โดยไม�แจงใหบ�คคลภายในบร�ษ�ทแผนกอ'%นๆท$%ไม�เก$%ยวของก�บขอม3ลทราบก�อนเป�ดเผยแก�สาธารณชน และไม�
ใช ขอม3ลภายในท$%เปKนสาระส�าค�ญต�อการเปล$%ยนแปลงราคาห�นของบร�ษ�ทและย�งไม�ไดเป�ดเผยไปท�าประโยชน*ใหแก�ตนเองหร'อผ3อ'%น
ในทางม�ชอบท�Fงทางตรงและทางออม จEงก�าหนดแนวทางปฏ�บ�ต�ส�าหร�บ คณะกรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงานท�กคน ท�Fงของบร�ษ�ท
และบร�ษ�ทย�อย ไวด�งน$F 

1. รายงานการเปล$%ยนแปลงการถ'อหล�ก
ทร�พย*ของบร�ษ�ท ตามพ.ร.บ.หล�กทร�พย*
มาตรา 59

     กรรมการและผ3บร�หารตองท�ารายงานการถ'อหล�กทร�พย*ของตนเอง รวมถEงค3�
สมรสและบ�ตรท$%ย�งไม�บรรล�น�ต�ภาวะ ภายใน 3 ว�นท�าการน�บแต�ว�นท$%ม$รายการ
เปล$%ยนแปลง

2. หามน�าขอม3ลภายในท$%ย�งไม�เป�ดเผย
ต�อสาธารณชน ไปเป�ดเผยหร'อแสวงหา
ประโยชน*

     2.1 กรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงานของบร�ษ�ทท$%ร�บทราบขอม3ลภายในของ
บร�ษ�ทตองร�กษาความล�บและหามน�าขอม3ลไปเป�ดเผยหร'อแสวงหาประโยชน*ดวย
การซ'Fอขายหล�กทร�พย*แก�ตนเองท�Fงทางตรงและทางออม
     2.2 หามม�ให กรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงานหร'อบ�คคลท$%เก$%ยวของก�บ
ขอม3ลภายในท�าการซ'Fอขายหล�กทร�พย*ของบร�ษ�ทในช�วงเวลา 30 ว�น ก�อนท$%งบ
การเง�นประจ�ารายไตรมาสและประจ�าป$ หร'อขอม3ลภายในน�Fนจะเป�ดเผยต�อ
สาธารณชน และช�วงเวลา 24 ช�%วโมงหล�งเป�ดเผยต�อสาธารณชนแลว

3. กรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงาน ท$%พน
ต�าแหน�ง

     กรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงาน ท$%เก$%ยวของก�บขอม3ลภายใน ท$%พนต�าแหน�ง
แลว หามเป�ดเผยขอม3ลภายใน หร'อความล�บของบร�ษ�ท ตลอดจนขอม3ลความล�บ
ของค3�คาของบร�ษ�ทฯ ไปใช ประโยชน*ใหแก�บ�คคลภายนอกหร'อบร�ษ�ทอ'%นท$ตนเอง
เปKนผ3ถ'อห�น กรรมการ ผ3บร�หาร และพน�กงาน แมว�าการเป�ดเผยขอม3ลด�งกล�าวจะ
ไม�ท�าใหเก�ดผลเส$ยหายแก�บร�ษ�ทและค3�คาของบร�ษ�ทกKตาม เวนแต�เปKนขอม3ลท$%
ตองเป�ดเผยตามท$%กฎหมายก�าหนด

4. การร�กษาความปลอดภ�ยของขอม3ลใน
ระบบสารสนเทศ

บร�ษ�ทม$นโยบายควบค�ม และ/หร'อ ปองก�นการเขาถEงขอม3ลของบร�ษ�ทจากบ�คคล
ภายนอก และก�าหนดส�ทธ�ในการเขาถEงขอม3ลใหก�บพน�กงานในระด�บต�างๆ ตาม
อ�านาจหนาท$%และความร�บผ�ดชอบ

5. การส'%อสารแจงเต'อนภายในองค*กร เลขาน�การบร�ษ�ทฯ ม$หนาท$%ส'%อสารภายในองค*กรแจงเต'อนใหผ3เก$%ยวของท�กคนร�บ
ทราบช�วงก�าหนดเวลาหามซ'Fอขายหล�กทร�พย*ล�วงหนา 30 ว�นก�อนเป�ดเผยงบการ
เง�นประจ�าไตรมาสและประจ�าป$ ท�กคร�Fง

6. บทลงโทษทางว�น�ย ในขอบ�งค�บการท�างานของบร�ษ�ทม$ระบ�บทลงโทษอย�างช�ดเจน โดยจะพ�จารณา
ลงโทษทางว�น�ยตามควรแก�กรณ$เช�นการต�กเต'อนดวยวาจา การต�กเต'อนเปKน
หน�งส'อ การภาคท�ณฑ* จนถEงข�Fนใหออก หร'อเล�กจางรวมท�Fงอาจม$ความร�บผ�ดท�Fง
ทางอาญาและทางแพ�งตาม พ.ร.บ.หล�กทร�พย*ฯ

ท�Fงน$Fบร�ษ�ทฯไดม$การเผยแพร�นโยบายไวบนเวKบไซต*ของบร�ษ�ท  https://www.siampangroup.com/th/about

(3) นโยบายต�อตานท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น
หามกรรมการบร�ษ�ท ผ3บร�หาร และพน�กงานของบร�ษ�ท ด�าเน�นการสน�บสน�นการท�จร�ต คอร*ร�ปช�%น หร'อยอมร�บการคอร*ร�ปช�%น

ในท�กร3ปแบบท�Fงทางตรงและทางออม โดยครอบคล�มถEงธ�รก�จของบร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทร�วม หร'อบร�ษ�ทอ'%นท$%บร�ษ�ทม$อ�านาจในการ
ควบค�มไม�ว�ากรณ$ใดๆ และตองปฏ�บ�ต�ตามมาตรการต�อตานท�จร�ตคอร*ร�ปช�%นอย�างเคร�งคร�ด รวมถEงจ�ดใหม$โครงสรางผ3ร�บผ�ดชอบและ
ระบบการบร�หารความเส$%ยง การควบค�มภายใน และการตรวจสอบภายในเพ'%อปองก�นและปราบปรามการท�จร�ตหร'อคอร*ร�ปช�%นภายใน
องค*กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏ�บ�ต� และขอก�าหนดในการด�าเน�นการเพ'%อใหสอดคลองก�บการเปล$%ยนแปลงของธ�รก�จ ระเบ$ยบ 
ขอบ�งค�บ และขอก�าหนดของกฎหมาย บร�ษ�ทไดเผยแพร�นโยบายไวแลวบนเวKบไซด*ของบร�ษ�ท 
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation
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(4) การแจงเบาะแสหร'อขอรองเร$ยนหร'อกรณ$ถ3กละเม�ด
บร�ษ�ทก�าหนดช�องทางการแจงเบาะแส หร'อขอรองเร$ยน หร'อกรณ$ถ3กละเม�ดส �ทธ� รวมถEงการเสนอแนะแสดงความค�ดเหKน
ต�างๆ ผ�านช�องทางด�งน$F

1. จดหมายอ�เลKกทรอน�กส* 1.1 คณะกรรมการบร�ษ�ท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบร�หารความ 
      เส$%ยง ท$%ศ3นย*อ$เมล*: info@siampangroup.com
1.2 เลขาน�การบร�ษ�ท ท$%อ$เมล* : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจ�ดส�งทางไปรษณ$ย* 2.1 คณะกรรมการบร�ษ�ท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบร�หารความ
     เส$%ยง/เลขาน�การบร�ษ�ท
     ส�งถEง   บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด (มหาชน)
               488 ถนนนครสวรรค* แขวงส$%แยกมหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ  
               10300
2.2 ผ3สอบบ�ญช$
     ส�งถEง    ค�ณฐ�ต�มา พงศ*ไชยยง
              ช�Fน 48 - 50 อาคารเอKมไพร*ทาวเวอร* 1
              ถนนสาทรใตยานนาวา เขตสาทร กร�งเทพฯ 10120

3. โทรศ�พท* และ โทรสาร 3.1 คณะกรรมการบร�ษ�ท
        - คอลเซKนเตอร* 0-2280-0202           - แฟกซ* 0-2280-0691
3.2 เลขาน�การบร�ษ�ท
         - โทร. 0-2975-2780 ต�อ 305          - แฟกซ* 0-2975-2789 

กระบวนการร�บขอรองเร$ยน 
บร�ษ�ทด�าเน�นการตามกระบวนการด�งน$F
1)  ผ3ม$ส�วนไดเส$ยท�กระด�บ แจงเบาะแส ขอรองเร$ยน หร'อเสนอแนะความเหKนผ�านช�องทางขางตน โดยขอม3ลท$%ไดร�บบร�ษ�ท
ถ'อเปKนความล�บ และม$มาตรการค�มครองผ3แจงเบาะแส ขอรองเร$ยน หร'อกรณ$ถ3กละเม�ดส �ทธ� ตามท$%ก�าหนดในนโยบายและ
แนวทางปฏ�บ�ต�เพ'%อปองก�นและต�อตานการท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น และในจรรยาบรรณธ�รก�จของบร�ษ�ท
2)  เลขาน�การบร�ษ�ท ร�บขอรองเร$ยน และด�าเน�นการพ�จารณาแยกประเภทขอรองเร$ยน
3)  น�าเสนอคณะกรรมการท$%ไม�เก$%ยวของก�บขอรองเร$ยนพ�จารณาแต�งต�Fงบ�คคลท$%เหมาะสมเพ'%อด�าเน�นการตรวจสอบขอเทKจ
จร�ง หาขอม3ลประกอบท$%น�าเช'%อถ'อของขอรองเร$ยนด�งกล�าว โดยม$ฝ�ายทร�พยากรบ�คคลเปKนผ3ต�ดตามเร'%อง
4)  ถาพบว�าม$ความผ�ดเก�ดขEFนจร�งใหน�าเสนอผ3ม$อ�านาจพ�จารณาต�ดส�นตามระด�บช�FนโดยขEFนก�บ ประเภทความผ�ด และผ3
กระท�าความผ�ด
5)  แจงความค'บหนาใหผ3รองเร$ยนไดร�บทราบภายใน 15 ว�นน�บจากว�นร�บเร'%องรองเร$ยน และภายใน 7 ว�นเม'%อไดขอย�ต�
6)  ออกมาตรการปองก�นและต�ดตามผล ท�กไตรมาสฝ�ายทร�พยากรบ�คคลจ�ดท�าสร�ปรายงาน(ถาม$)น�าเสนอต�อท$%ประช�มคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษ�ทเพ'%อร�บทราบ

ในป$ 2565 บร�ษ�ทไม�ไดร�บเร'%องรองเร$ยนแต�อย�างใด
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8.2 รายงานผลการปฏ-บ!ต-หน*าท&'ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.1 จ�านวนคร�Fงการประช�มและการเขาร�วมประช�ม
        คณะกรรมการตรวจสอบม$ 3 ท�าน จะม$การประช�ม ไตรมาสละ 1 คร�Fง รวม 4 คร�Fงต�อป$ ด�งน$F

ช'%อ สก�ล ประช�มคณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายอ�าพล โหตระก�ตย* 4 / 4
2.นายไพร�นทร* วงษ*ว�นทน$ย* 3 / 4
3.นายสม�ต หรรษา 4 / 4

8.2.2 ผลการปฏ�บ�ต�หนาท$%ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบส(าหร!บป& 2565
เร$ยน ท�านผ3ถ'อห�น
 คณะกรรมการตรวจสอบซE%งไดร�บการแต�งต�Fงจากคณะกรรมการบร�ษ�ทประกอบดวยกรรมการอ�สระจ�านวน 3 ท�านด�งน$F
 1. นายอ�าพล โหตระก�ตย* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพร�นทร* วงษ*ว�นทน$ย* กรรมการตรวจสอบ
3. นายสม�ต หรรษา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบม$หนาท$%และความร�บผ�ดชอบ ในการก�าก�บด3แลการด�าเน�นก�จการใหสอดคลองก�บกลย�ทธ* และ
นโยบายธ�รก�จ โดยใหม$

- การปฏ�บ�ต�ตามขอก�าหนดและกฎหมายท$%เก$%ยวของ
- การจ�ดการและการควบค�มความเส$%ยงทางธ�รก�จ
- การจ�ดท�ารายงานทางการเง�นและการเล'อกใช นโยบายบ�ญช$ท$%เหมาะสม
- การควบค�มภายในท$%ด$
- การท�ารายการระหว�างก�นก�บผ3ท$%ม$ส�วนเก$%ยวของ
- การพ�จารณาเสนอ แต�งต�Fง ถอดถอน ผ3สอบบ�ญช$ และ ผ3ตรวจสอบภายใน ของบร�ษ�ท
- การเป�ดเผยขอม3ลของบร�ษ�ทใหม$ความถ3กตองครบถวนและม$การปฏ�บ�ต�งานอย�างเปKนอ�สระ

ในป$ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ�ดใหม$การประช�ม รวม 4 คร�Fง โดยม$ผ3สอบบ�ญช$ ผ3บร�หารฝ�ายบ�ญช$และการ เง�นเขา
ร�วมประช�มในวาระท$%เก$%ยวของ โดยสร�ปสาระส�าค�ญด�งน$F

1. สอบทานงบการเง�นรายไตรมาสงวดป$ 2565 และ งบการเง�นประจ�าป$ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเง�นรายไตรมาสโดยไดสอบถามและร�บฟ�งค�าช$Fแจง จากผ3บร�หารและผ3สอบบ�ญช$ ในเร'%องความถ3กตอง 
ครบถวน การปฏ�บ�ต�ตามหล�กการบ�ญช$ท$%ร�บรองท�%วไป การเล'อกใช นโยบายบ�ญช$ และการเป�ดเผยขอม3ลท$%เพ$ยงพอพรอมท�Fง
ร�บทราบขอส�งเกตและแนวทางแกไขป�ญหาใหเก�ดประโยชน*แก�บร�ษ�ท คณะกรรมการตรวจสอบม$ความเหKนสอดคลองก�บผ3
สอบบ�ญช$ว�า งบการเง�นด�งกล�าวม$ความถ3กตองตามท$%ควรในสาระส�าค�ญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

2. สอบทานและใหความเหKนต�อรายการท$%เก$%ยวโยงก�นหร'อรายการท$%อาจม$ความข�ดแยงทางผลประโยชน* รวมถEง
การเป�ดเผยขอม3ลรายการด�งกล�าวตามขอก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย*แห�งประเทศไทย และส�าน�กงานคณะกรรมการ
ก�าก�บหล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* คณะกรรมการตรวจสอบม$ความเหKนว�ารายการด�งกล�าวเปKนรายการท$%สมเหต�สมผล 
และเปKนประโยชน*ต�อการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ทรวมท�Fงม$การเป�ดเผยขอม3ลอย�างถ3กตองและครบถวน

3. ทบทวนกฎบ�ตรคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหร�บป$ 2565
4. สอบทานกระบวนการปฏ�บ�ต�งานใหเปKนไปตามกฎหมายว�าดวยหล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* ขอก�าหนดของ

ตลาดหล�กทร�พย*และกฎหมายท$%เก$%ยวของก�บธ�รก�จของบร�ษ�ท รวมถEงการปฏ�บ�ต�ตามขอก�าหนดของบร�ษ�ท และขอผ3กพ�นท$%
บร�ษ�ทม$ไวก�บบ�คคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม�พบประเดKนท$%เปKนสาระส�าค�ญในเร'%องการไม�ปฏ�บ�ต�ตามแต�อย�างใด

5. พ�จารณาค�ดเล'อกเสนอแต�งต�Fงผ3สอบบ�ญช$ประจ�าป$ 2565 ต�อท$%ประช�มผ3ถ'อห�น และคณะกรรมการตรวจ สอบเหKน
ชอบในอ�ตราค�าตอบแทนผ3สอบประจ�าป$ 2565 โดยพ�จารณาจากผลการปฏ�บ�ต�งาน ความเปKนอ�สระของผ3สอบบ�ญช$

6. สอบทานผลการด�าเน�นงานตรวจสอบภายในท$%ไดด�าเน�นการโดยผ3ตรวจสอบภายใน ซ E%งเปKนบร�ษ�ทอ�สระจาก
ภายนอกองค*กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าป$ 2565 เพ'%อใหการควบค�มภายในของบร�ษ�ทม$ประส�ทธ�ภาพและ
ประส�ทธ�ผลและม$ความเพ$ยงพอของระบบการควบค�มภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบม$ความเหKนว�าในรอบป$2565 บร�ษ�ทม$ระบบการก�าก�บด3แลก�จการท$%เหมาะสม การจ�ดท�า
รายงานทางการเง�นแสดงขอเทKจจร�งในส�วนท$%เปKนสาระส�าค�ญครบถวน ถ3กตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
และเป�ดเผยขอม3ลเปKนไปตามกฎหมายและขอก�าหนดท$%เก$%ยวของ ม$การบร�หารความเส $%ยงท$%เพ$ยงพอ และม$การปฏ�บ�ต�
ตามกฎหมาย ขอก�าหนด และขอผ3กพ�นต�างๆ และม$การเป�ดเผยรายการท$%เก$%ยวโยงก�นอย�างถ3กตองและม$การปฏ�บ�ต�งาน
ท$%สอดคลองก�บระบบการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$อย�างเพ$ยงพอ ไม�พบรายการผ�ดพลาดท$%ม$สาระส�าค�ญท$%จะกระทบฐานะ
การเง�นของบร�ษ�ท รวมท�Fงม$การพ�ฒนาปร�บปร�งระบบงานใหม$ค�ณภาพและเหมาะสมก�บสภาพแวดลอมทางธ�รก�จอย�าง
ต�อเน'%อง

นายอ�าพล โหตระก�ตย*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.3 สร�ปผลการปฏ-บ!ต-หน*าท&'ของคณะกรรมการบร-หารความเส&'ยง

8.3.1 การประช�ม 
ป$2565 ม$การประช�ม 1 คร�Fง 
คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายและระเบ$ยบใหท�นสม�ย ด3แลบร�หารจ�ดการความเส $%ยงอ�นเก�ดจากผลกระทบของสถาน
การณ*สงครามระหว�างร�สเซ$ย-ย3เครน ท$%ท�าใหราคาส�นคาท�กชน�ดปร�บต�วส3งขEFนมาก

8.3.2 ผลการปฏ�บ�ต�หนาท$%ของคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง

รายงานคณะกรรมการบร-หารความเส&'ยงส(าหร!บป&2565

เร$ยน ท�านผ3ถ'อห�น

บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ*กร�Dป จ�าก�ด (มหาชน) ด�าเน�นธ�รก�จอย�างม$ค�ณธรรม ตามหล�กธรรมาภ�บาล โปร�งใส และ
เสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธ�รก�จ กฎบ�ตรคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง โดยตระหน�กถEงความส�าค�ญของ
การบร�หารความเส$%ยงครอบคล�มท�%วท�Fงองค*กรใหสอดคลองก�บมาตรฐานการบร�หารความเส$%ยงตามหล�ก COSO ERM 
Framework เพ'%อใช เปKนแนวทางในการบร�หารความเส$%ยงส�าหร�บผ3บร�หารและพน�กงานใหม$การน�าไปปฏ�บ�ต�จนเปKน
ส�วนหนE%งของว�ฒนธรรมองค*กร และม��งม�%นท$%จะพ�ฒนาระบบบร�หารจ�ดการความเส$%ยงขององค*กรเพ'%อใหสามารถบรรล�
เปาหมายท$%ต�Fงไว สรางความม�%นใจและความน�าเช'%อถ'อใหแก�น�กลงท�นและผ3ม$ส�วนไดเส$ยในการด�าเน�นธ�รก�จของ
บร�ษ�ทฯ
 คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยงประกอบดวยสมาช�ก 4 ท�าน ด�งน$F  

1. นายช�ยว�ฒน* ด�ารงค*มงคลก�ล  ประธานคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง
2. นายอด�ศร โรจตระการ  กรรมการบร�หารความเส$%ยง
3. นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง  กรรมการบร�หารความเส$%ยง
4. นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ  กรรมการบร�หารความเส$%ยง

ในป$ 2565 ท$%ผ�านมา คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง ไดทบทวนกรอบการบร�หารความเส$%ยงใหเหมาะสมก�บ
การด�าเน�นธ�รก�จ และสอดคลองก�บท�ศทางกลย�ทธ*การด�าเน�นงานของบร�ษ�ท

คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยงไดม$การประช�มระด�บกล��มท�างานบร�หารความเส$%ยงบร�ษ�ทย�อยรวม 1 คร�Fง สร�ป
สาระส�าค�ญไดด�งน$F
1. แผนบร�หารความเส$%ยง การประเม�นความเส$%ยง และการบร�หารจ�ดการความเส$%ยง
   ไดม$การพ�จารณาความเส$%ยง ดานกลย�ทธ*และระเบ$ยบขอบ�งค�บ และปร�บปร�งเพ�%มเต�มใหสอดคลองก�บสถานการณ*
2. การต�ดตามก�าก�บด3แลการบร�หารความเส$%ยง
    ไดม$การต�ดตามความกาวหนาของการด�าเน�นงานตามแผนบร�หารความเส$%ยง และใหขอเสนอแนะเพ'%อปร�บปร�ง  
    การด�าเน�นงานใหม$การน�าไปปฏ�บ�ต�อย�างเหมาะสมและม$ประส�ทธ�ภาพ
3. สรางว�ฒนธรรมการบร�หารความเส$%ยงใหเก�ดขEFนในองค*กร
    ใหค�าแนะน�าฝ�ายผล�ตระด�บห�วหนางาน ถEงแนวทางในการบร�หารการใช  ทร�พยากร บ�คลากร พล�งงาน ในการผล�ตใหเก�ด
     ประโยชน*ส3งส�ด เพ'%อช�วยประหย�ดตนท�นในช�วงท$%ส �นคาม$ราคาแพงจากผลกระทบของสงครามร�สเซ$ย-ย3เครน      
4. การต�อตานการท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น
    ใหความส�าค�ญในการด�าเน�นธ�รก�จตามหล�กธรรมาภ�บาลท$%ด$ ด�าเน�นธ�รก�จดวยความโปร�งใส ตรวจสอบได และ  
    ไดทบทวนนโยบายและแนวทางปฏ�บ�ต�ท$%ด$เพ'%อต�อตานการท�จร�ตคอร*ร�ปช�%น ท�Fงภายในและภายนอกองค*กรเพ'%อปองก�น  
    การท�จร�ตคอร*ร�ปช�%นท$%อาจเก�ดขEFนก�บธ�รก�จของบร�ษ�ท

 
นายช�ยว�ฒน* ด�ารงค*มงคลก�ล

ประธานคณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง
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9. การควบค�มภายในและรายการระหว�างก!น  
                    

9.1 การควบค�มภายใน

คณะกรรมการบร�ษ�ทไดใหความส�าค�ญต�อการควบค�มภายในอย�างต�อเน'%อง ท�กก�จกรรมในองค*กรตองม$ระบบควบค�มภายใน
อย�างเพ$ยงพอและเหมาะสม เพ'%อเพ�%มประส �ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลในการด�าเน�นงาน คณะกรรมการเปKนผ3ร�บผ�ดชอบด3แลระบบการ
ควบค�มภายในของบร�ษ�ท โดยค�านEงถEงการก�าก�บด3แลก�จการท$%ด$เปKนหล�ก และมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบท�าหนาท$%ในการ
สอบทานความเพ$ยงพอของระบบควบค�มภายใน ความถ3กตองโปร�งใสของรายงานทางการเง�น ด3แลใหบร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ตามขอก�าหนด
และกฎหมายท$%เก$%ยวของ ด3แลการท�ารายการเก$%ยวโยงก�นม�ใหเก�ดความข�ดแยงทางผลประโยชน* อ$กท�Fงมอบหมายใหคณะกรรมการ
บร�หารความเส$%ยงด3แลว�เคราะห*ความเส$%ยงร�วมดวย   โดยม$รายงานเสนอคณะกรรมการบร�ษ�ทพ�จารณาท�กไตรมาส 

คณะกรรมการบร�หารประเม�นร�วมก�บ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบร�หารความเส $%ยง แลวเหKนว�า บร�ษ�ทได
ด�าเน�นการตามระบบควบค�มภายในไดอย�างม$ประส �ทธ�ภาพเปKนท$%น�าพอใจ เพ$ยงพอ และเหมาะสมก�บล�กษณะของธ�รก�จ และผ3ตรวจ
สอบบ�ญช$ กKม�ไดแสดงความเหKนว�า บร�ษ�ทม$ขอบกพร�องท$%ม$สาระส�าค�ญเก$%ยวก�บระบบการควบค�มภายใน
(ด�งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หารความเส$%ยง ขางตน และรายงานการสอบบ�ญช$ตามแนบขางทาย)

ความเพ$ยงพอและความเหมาะสมของระบบควบค�มภายใน ในป$2565 ท$%ผ�านมา

1. บร�ษ�ทไดจ�ดใหม$บ�คลากรอย�างเพ$ยงพอในการว�เคราะห*ก�จกรรมแต�ละก�จกรรม
2. บร�ษ�ททบทวนโครงสรางองค*กรและสายงานของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อยโดยค�านEงถEงขนาดงานและประส �ทธ�ภาพ
3. บร�ษ�ทก�าหนดเปาหมายและว�ตถ�ประสงค*ในแผนงานแต�ละป$ และต�ดตามความส�าเรKจตามเปาหมายท�กๆเด'อน
4. บร�ษ�ทก�าหนดแนวทางบร�หารความเส$%ยงเก$%ยวก�บสถานการณ*โคว�ด-19 ใหพน�กงานในองค*กร ล3กคา ค3�คา ช�มชน
    และผ3เก$%ยวของอ'%นๆ อย�างม$ประส�ทธ�ภาพ 
5. บร�ษ�ทประเม�นความเส$%ยงเก$%ยวก�บ การจ�ดหาว�ตถ�ด�บหล�กจากค3�คาต�างประเทศ ก�าล�งการผล�ต การบร�หารแรงงาน
    และแกป�ญหาความเส$%ยงในแต�ละดานไดอย�างเหมาะสม จากผลของการเก�ดสงคราม ร�สเซ$ย-ย3เครน
6. บร�ษ�ทใช ระบบ SAP ในการจ�ดท�าระบบงานจากตนน�FาไปถEงปลายน�Fา ค'อ จ�ดซ'Fอ ผล�ต คล�งส�นคา ขาย และ
    รายงานทางบ�ญช$ รวมถEงออนไลน*ระบบร�วมก�นท�Fงบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย ม$หน�วยงานกลางด3แลประมวลผลและ
    จ�ดเกKบขอม3ลอย�างปลอดภ�ย และม$ประส�ทธ�ภาพสามารถน�าขอม3ลไปใช ไดเปKนป�จจ�บ�นตลอดเวลา
7. บร�ษ�ทม$ระบบจ�ดเกKบเอกสารส�าค�ญไวอย�างครบถวน และสามารถคนหาไดสะดวก
8. บร�ษ�ทม$ระบบต�ดตามและประเม�นความเส$ยงสม�%าเสมอ จ�ดระด�บความเส$%ยง เพ'%อเล'อกท$%จะแกไขความเส$%ยงส�าค�ญ
    และม$ประโยชน*ส3งส�ดต�อองค*กรก�อนตามล�าด�บ
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9.2 รายการระหว�างก!น 

9.2.1 รายการระหว�างก�นก�บบ�คคลท$%ม$อาจม$ความข�ดแยงทางผลประโยชน*

   1) บ�คคลหร'อก�จการท$%เก$%ยวของก�น  

       ช'%อก�จการ                           ประเทศท$%จ�ดต�Fง               ล�กษณะความส�มพ�นธ*
        ส�ญชาต�

    บร�ษ�ท สยามล3บร�แคนท*อ�นด�สทร$% จ�าก�ด            ไทย        เปKนบร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทถ'อห�นรอยละ 99.99
    บร�ษ�ท พร$เม$ย ล3บร�แคนท* จ�าก�ด ไทย        เปKนบร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทถ'อห�นรอยละ 99.99
    บร�ษ�ท สยามแบตเตอร$%อ�นด�สทร$% จ�าก�ด ไทย        เปKนบร�ษ�ทย�อย บร�ษ�ทถ'อห�นรอยละ 99.83
    นายม�ข  โรจตระการ        ไทย        เปKนผ3ถ'อห�นรายใหญ�ถ'อห�นรอยละ 32.81 และ

       เปKนประธานกรรมการของบร�ษ�ท
    หางห�นส�วนจ�าก�ด โรจน*ไพศาล ไทย        ม$กรรมการร�วมก�น

     2) นโยบายการก�าหนดราคา
      รายการ                   นโยบายการก�าหนดราคา

     ซ'Fอ ขาย ส�นคาและค�าธรรมเน$ยมการจ�ดการ ราคาท$%ตกลงร�วมก�น ตนท�น ณ โรงงานบวกก�าไรมาตรฐาน
     ค�าเช�าท$%ด�น ราคาตลาดตามสถานท$%ต�Fง
     รายไดค�าจ�ดการการตลาดและอ'%นๆ ราคาท$%ตกลงก�นตามส�ญญา 

เง�นป�นผลร�บ ตามท$%ประกาศจ�าย

     3) รายการท$%ส�าค�ญก�บบ�คคลหร'อก�จการท$%เก$%ยวของก�น
3.1 การเช�าท$%ด�นจากผ3ถ'อห�นรายใหญ� 
      กล��มบร�ษ�ท เช�าท$%ด�นจาก ค�ณม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการบร�ษ�ทและผ3ถ'อห�นรายใหญ�
      ว�ตถ�ประสงค* : เพ'%อใช เปKนท$%ต�Fงอาคารโรงงานผล�ตท$%ต�าบลบางขะแยง อ�าเภอเม'อง จ�งหว�ดปท�มธาน$ พ'Fนท$%เช�ารวม
                    4 ไร� 3 งาน 29 ตารางวา 
      อ�ตราค�าเช�า ค�ดเปKนรายเด'อน เด'อนละ 236,000 บาท               

3.2 การเช�าท$%ด�นก�บก�จการอ'%นท$%เก$%ยวของก�น
             กล��มบร�ษ�ท เช�าท$%ด�นจาก หจก. โรจน*ไพศาล ซE%งเปKนก�จการท$%เก$%ยวของก�น

     ว�ตถ�ประสงค* : ใช เปKนท$%ต�Fงของอาคารคล�งส�นคาเพ'%อกระจายส�นคาไปท�%วประเทศ และเปKนท$%ต�Fงโรงงานผล�ต      
                        ภาชนะส�าหร�บบรรจ�ผล�ตภ�ณฑ*น�Fาม�นหล�อล'%นและจาระบ$ ต�Fงอย3�ท$%ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก 
                        จ�งหว�ดปท�มธาน$ ม$พ'Fนท$%รวม 108 ไร� 2 งาน 92 ตารางวา
      อ�ตราค�าเช�า ค�ดเปKนรายป$ ป$ละ 2,330,000 บาท

    4) รายการก�บบ�คคลหร'อก�จการอ'%นท$%เก$%ยวของก�นในป$ 2565 (ไม�รวมรายการก�บบร�ษ�ทย�อย)  หน�วย : พ�นบาท                       
รายการ งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะก�จการ

2565 2564 2565 2564
หน$Fส �นตามส�ญญาเช�า 68,817 71,865 58,174 60,749

9.2.2 ความจ�าเปKนและความสมเหต�สมผลของรายการระหว�างก�น

เปKนไปตามการด�าเน�นธ�รก�จปกต� ตามรายการขางตน

9.2.3 นโยบายหร'อแนวโนมการท�ารายการระหว�างก�นในอนาคต

จะไม�แตกต�างจากท$%ท�าในป�จจ�บ�นอย�างม$สาระส�าค�ญ
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ส�วนท&' 3 : งบการเง-น

รายงานความร!บผ-ดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเง-น

เร$ยน ท�านผ3ถ'อห�น

คณะกรรมการบร�ษ�ทเปKนผ3ร�บผ�ดชอบใน งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะก�จการของบร�ษ�ท และ บร�ษ�ทย�อย รวมท�Fง
สารสนเทศทางการเง�นท$%ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจ�าป$ 2565  งบการเง�นของบร�ษ�ทส�าหร�บป$ส �Fนส�ดว�นท$% 31 
ธ�นวาคม 2565 ไดจ�ดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น และใช นโยบายการบ�ญช$ท$%เหมาะสมซE%งถ'อปฏ�บ�ต�อย�าง
สม�%าเสมอ และใช ด�ลยพ�น�จและประมาณการตามความจ�าเปKนอย�างรอบคอบและสมเหต�สมผล รวมท�Fงม$การเป�ดเผยขอม3ลใน
หมายเหต�ประกอบงบการเง�นอย�างเพ$ยงพอ ท�Fงน$Fงบการเง�นด�งกล�าวไดผ�านการตรวจสอบและใหความเหKนอย�างไม�ม$เง'%อนไข
จากผ3สอบบ�ญช$ร�บอน�ญาตท$%เปKนอ�สระ

คณะกรรมการบร�ษ�ทไดปฏ�บ�ต�หนาท$%ก�าก�บด3แลการด�าเน�นงานของก�จการใหสอดคลองก�บว�ตถ�ประสงค* เปาหมาย 
กลย�ทธ* และนโยบายของบร�ษ�ท รวมท�Fงไดจ�ดใหม$ระบบการควบค�มภายใน และ ระบบการบร�หารความเส $%ยง เพ'%อใหขอม3ล
ทางการเง�นม$ความถ3กตองตามท$%ควรในสาระส�าค�ญ ท�Fงน$Fคณะกรรมการไดแต�งต�Fงคณะกรรมการตรวจสอบ ซ E%งประกอบดวย
กรรมการอ�สระ จ�านวน 3 ท�าน เปKนผ3ร�บผ�ดชอบสอบทานรายงานทางการเง�น และด3แลใหม$ระบบการควบค�มภายในและการ
ตรวจสอบภายในท$%เพ$ยงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเหKนเก$%ยวก�บเร'%องด�งกล�าวด�งปรากฏไวในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซE%งแสดงไวในรายงาน 56-1 One Report ประจ�าป$แลว

คณะกรรมการบร�ษ�ทม$ความเหKนว�า ระบบการควบค�มภายในโดยรวมของบร�ษ�ทม$ความเพ$ยงพอและเหมาะสม สามารถ
สรางความเช'%อม�%นอย�างม$เหต�ผลต�อความเช'%อถ'อไดของ  งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะก�จการของบร�ษ�ท และ บร�ษ�ทย�อย 
ส�าหร�บป$ส �Fนส�ดว�นท$% 31 ธ�นวาคม 2565

(นายอด�ศร โรจตระการ)
  รองประธานกรรมการ
   28 ก�มภาพ�นธ* 2566

    รายงานผ3สอบบ�ญช$ร�บอน�ญาต   ตามเอกสารแนบ 5
           งบการเง�น ตามเอกสารแนบ 5
           หมายเหต�ประกอบงบการเง�น ตามเอกสารแนบ 5
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ส�วนท&' 4 : การร!บรองความถFกต*องของข*อมFล

บร�ษ�ทไดสอบทานขอม3ลในแบบ 56-1 One Report ประะจ�าป$ 2565 ฉบ�บน$Fแลวดวยความระม�ดระว�ง บร�ษ�ทขอร�บ
รองว�า ขอม3ลด�งกล�าวถ3กตองครบถวน ไม�เปKนเทKจ ไม�ท�าใหผ3อ'%นส�าค�ญผ�ดหร'อไม�ขาดขอม3ลท$%ควรตองแจงในสาระส�าค�ญ นอกจากน$F
บร�ษ�ทขอร�บรองว�า

  (1)  งบการเง�นและขอม3ลทางการเง�นท$%สร�ปมาในแบบ 56-1 One Report ประะจ�าป$ 2565  ส�Fนส�ด 31 ธ�นวาคม 2565 ได
แสดงขอม3ลอย�างถ3กตองครบถวนในสาระส�าค�ญเก$%ยวก�บฐานะการเง�น  ผลการด�าเน�นงาน  และกระแสเง�นสดของบร�ษ�ทและบร�ษ�ท
ย�อยแลว

     (2)  บร�ษ�ทเปKนผ3ร�บผ�ดชอบต�อการจ�ดใหม$ระบบการเป�ดเผยขอม3ลท$%ด$เพ'%อใหแน�ใจว�าบร�ษ�ทไดเป�ดเผยขอม3ลในส�วนท$%เปKน
สาระส�าค�ญท�Fงของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อยอย�างถ3กตองครบถวนแลว  รวมท�Fงควบค�มด3แลใหม$การปฏ�บ�ต�ตามระบบด�งกล�าว

     (3)  บร�ษ�ทเปKนผ3ร�บผ�ดชอบต�อการจ�ดใหม$ระบบการควบค�มภายในท$%ด$ และควบค�มด3แลใหม$การปฏ�บ�ต�ตามระบบด�งกล�าว 
และบร�ษ�ทไดแจงขอม3ลการประเม�นระบบการควบค�มภายใน ต�อผ3สอบบ�ญช$ และกรรมการตรวจสอบของบร�ษ�ทแลว  ซ E%งครอบคล�มถEง
ขอบกพร�องและการเปล$%ยนแปลงท$%ส�าค�ญของระบบการควบค�มภายในรวมท�Fงการกระท�าท$%ม�ชอบท$%อาจม$ผลกระทบต�อการจ�ดท�า
รายงานทางการเง�นของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย

     ในการน$Fเพ'%อเปKนหล�กฐานว�าเอกสารท�FงหมดเปKนเอกสารช�ดเด$ยวก�นก�บท$%บร�ษ�ทไดร�บรองความถ3กตองแลว บร�ษ�ทไดมอบ
หมายให นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง เปKนผ3ลงลายม'อช'%อก�าก�บเอกสารน$Fไวท�กหนาดวย  หากเอกสารใดไม�ม$ลายม'อช'%อของ นางอรศร$ 
ท�พยบ�ญทอง ก�าก�บไว บร�ษ�ทจะถ'อว�าไม�ใช�ขอม3ลท$%บร�ษ�ทไดร�บรองความถ3กตองของขอม3ลแลวด�งกล�าวขางตน

ช'%อ สก�ล ต�าแหน�ง ลายม'อช'%อ

1. นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการบร�หาร

............................................
2. นางสาวด�ษฎ$ โรจตระการ กรรมการบร�หาร

............................................
3. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการบร�หาร

............................................
   หมายเหต� :  ลงช'%อร�บรองอย�างนอย 2 ท�าน 

ประท�บตราบร�ษ�ท
ผ3ร�บมอบอ�านาจ 

ช'%อ สก�ล ต�าแหน�ง ลายม'อช'%อ

นางอรศร$ ท�พยบ�ญทอง กรรมการบร�หาร

............................................
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1,2 : รายละเอ&ยดเก&'ยวก!บกรรมการและผF*บร-หาร
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

รายช'%อ ต�าแหน�ง
ค�ณว�ฒ�ทาง

การ
ศEกษา

ส�ดส�วนการ
ถ'อห�น
บร�ษ�ท

ความ
ส�มพ�นธ*

ระหว�างก�น
ประสบการณ*ท�างานในระยะ 5 ป$ยอนหล�ง

1. นายม�ข  
 โรจตระการ

- ประธานกรรมการ ประกาศน$ยบ�ตร
ทางการคาและ

บ�ญช$

32.81% 2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)
กรรมการ
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง
2. นายอด�ศร  
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผ3จ�ดการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการ
ขาย-การตลาดต�างประเทศ

ปร�ญญาโท
บร�หาร
Cornell 

University
USA.

5.14% บ�ตร
ของล�าด�บ

ท$%1

2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)
กรรมการ
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

3. นางอรศร$   
ท�พยบ�ญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสาย
บร�หาร
- ร�กษาการผ3จ�ดการฝ�ายบ�ญช$และ
การเง�น (CFO)
- ร�กษาการผจก.ฝ�ายจ�ดซ'Fอ , ฝ�าย
บ�คคลและธ�รการ

ปร�ญญาโท
บ�ญช$

San Francisco 
State University

USA.

6.40% บ�ตร
ของล�าด�บ

ท$%1

2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)
กรรมการ
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

4. น.ส.ด�ษฎ$
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ผ3ช�วยกรรมการผ3จ�ดการสายการ
ข า ย -ก า ร ต ล า ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ /
ชายแดน

- MBA.ม.ศศ�นทร*
-  BSC  Honors 
Biochemistry, 
University  of 
British  Columbia 
, Canada.

6.44% บ�ตร
ของล�าด�บ

ท$%1

2551  - 
ป�จจ�บ�น

2544  - 
2546

ตาม (2)
กรรมการ
บร�หาร

Software 
Engineer

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

Aero  info  Systems 
Inc. Canada

5.นายไพบ3ลย*     
จ�ตต�วาณ�ชย*

- กรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ท$%ปรEกษาดานการบร�หารความ
เส$%ยงและสารสนเทศ

Doctor of 
Medicine
ม.มห�ดล

ปร�ญญาโท
บร�หาร

ม.ศศ�นทร*

- - 2539  - 
ป�จจ�บ�น

2539  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)
กรรมการ
บร�หาร

กรรมการ
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

โรงพยาบาลว�ช�ยย�ทธ
6. น.ส. ปรางศ�ร� 
ท�พยบ�ญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผ3ม$อ�านาจลงนาม
- ผ3ช�วยผ3 จ�ดการฝ�ายขายต�าง
ประเทศ น�Fาม�น/จาระบ$

ปร�ญญาโท
เศรษฐศาสตร*
University of 
Missouri USA.

1.00% บ�ตร
ของล�าด�บ

ท$%2

2546  - 
ป�จจ�บ�น

ตาม (2)
กรรมการ
บร�หาร

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

บร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง

7.นายอ�าพล        
โหตระก�ตย*

- กรรมการอ�สระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปร�ญญาโท
บร�หาร

The Ohio State
University

USA.

- - 2542  - 
ป�จจ�บ�น ตาม (2) บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

8.นายไพร�นทร*   
วงษ*ว�นทน$ย*

- กรรมการอ�สระ
- กรรมการตรวจสอบ

ปร�ญญาตร$
พณ.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตร*

- - 2542  - 
ป�จจ�บ�น ตาม (2) บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

9.นายสม�ต   
หรรษา

- กรรมการอ�สระ
- กรรมการตรวจสอบ

ปร�ญญาโท
ฟ�ส�คซ*

Ball State 
University

USA.

- - 2542  - 
ป�จจ�บ�น ตาม (2) บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

10.นายช�ยว�ฒน* 
ด�ารงมงคลก�ล

- กรรมการอ�สระ
- ประธานกรรมการบร�หารความ
เส$%ยง

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

- - 2553-56

10/4/57- 
ป�จจ�บ�น

รองกรรมการ
(ดานบร�หาร)

ตาม (2)

บมจ.ไทยออยล*

บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

11.นายบ�ญศร$  
ต�นต�พาน�ชพ�นธ*

- ผจก.ฝ�ายคล�งส�นคา และ จ�ดส�ง ปวส. กร�งเทพการ
บ�ญช$

- - 2539  - 
ป�จจ�บ�น ตาม (2) บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป

12.นางส�ทธ�ร�ตน* 
วรรณร�ตน*

- เลขาน�การบร�ษ�ท
- รองผ3จ�ดการฝ�ายบ�ญช$และการ
เง�น

ปร�ญญาตร$บ�ญช$
มหาว�ทยาล�ย
ธรรมศาสตร*

- - 2551-
ป�จจ�บ�น ตาม (2) บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป 

และบร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง
13.น.ส.ส�นาร$ 
ธรรมร�จ�ก�ล

- ผ3ควบค�มด3แลการท�าบ�ญช$
- ผ3ช�วยผ3จ�ดการฝ�ายบ�ญช$และการ
เง�น

-ปร�ญญาโทบ�ญช$
จ�ฬา ฯ
-ปร�ญญาตร$ 
บช.บ./น.บ. 
ม.ธรรมศาสตร*

- - 2539-
ป�จจ�บ�น ตาม (2) บมจ.สยามภ�ณฑ*กร�Dป 

และบร�ษ�ทย�อย 3 แห�ง
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอ&ยดเก&'ยวก!บห!วหน*างานตรวจสอบภายใน

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

รายช'%อ ต�าแหน�ง
บร�ษ�ท

อาย�
(ป$)

ค�ณว�ฒ�ทาง
การ

ศEกษา

ประว�ต�การฝEกอบรม ประสบการณ*การท�างาน

นางส�ร$ย* น�นตต�ก3ล ผ3ช�วยกรรมการผ3
จ�ดการ

บร�ษ�ท ว$อาร*ไอ
เอ จ�าก�ด

53 1. ปร�ญญาโท 
บร�หารธ�รก�จมหา
บ�ณฑ�ต สาขาการ
จ�ดการ มหาว�ทยาล�ย
หอการคาไทย

2. ปร�ญญาตร$ 
บร�หารธ�รก�จบ�ณฑ�ต 
สาขาการเง�นการ
ธนาคาร มหาว�ทยาล�ย
รามค�าแหง 

3. ประกาศน$ยบ�ตร “ผ3
ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย” 
Certified 
Professional 
Internal Audit of 
Thailand (CPIAT) 

4. ว�ฒ�บ�ตร “การตรวจ
สอบภายใน เพ'%อ
เตร$ยมต�วเปKนผ3ตรวจ
สอบภายในร�บอน�ญาต
สากล” Endorsed 
Internal Auditing 
Programs (IIA) 
(EIAP)

5. ผ3ตรวจสอบอ�สระ
ส�าหร�บโครงการ SME 
(CAC SME IA 
Certification)

1. ผ�านการอบรมและทดสอบ
เปKนผ3ตรวจสอบอ�สระส�าหร�บ
โครงการ SME (CAC SME IA 
Certification)

2. IT Audit จ�ดโดย สมาคมผ3
ตรวจสอบภายในแห�ง
ประเทศไทย

3. การตรวจสอบภายในเพ'%อ
เตร$ยมต�วเปKนผ3ตรวจสอบ
ภายในร�บอน�ญาตสากล จ�ด
โดยจ�ฬาลงกรณ*มหาว�ทยาล�ย 
ร�วมก�บสถาบ�น IIA อเมร�กา

4. การปฏ�บ�ต�งานตรวจสอบ
ภายในระบบสารสนเทศ จ�ด
โดย สภาว�ชาช$พบ�ญช$

1. ผ3บร�หารฝ�ายตรวจสอบ
ภายใน และเลขาน�การคณะ
กรรมการตรวจสอบ ของ
บร�ษ�ทจดทะเบ$ยนใน
ตลาดหล�กทร�พย* มากกว�า 20 
ป$
2. ท$%ปรEกษาดานการวางระบบ
การควบค�มภายใน การบร�หาร
ความเส$%ยง และการก�าก�บ
ด3แลก�จการท$%ด$ มากกว�า 10 ป$ 
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เอกสารแนบ   4 :   รายละเอ&ยดเก&'ยวก!บรายการประเม-นทร!พย,ส -น  
 

 เม'%อว�นท$% 22-27 ต�ลาคม 2563  บร�ษ�ท เอเจนซ$% ฟอร* เร$ยลเอสเตท แอฟแฟร*ส ซE%งเปKนบร�ษ�ทประเม�นท$%ไดร�บความเหKนชอบ
จากส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย*และตลาดหล�กทร�พย* ไดท�าการประเม�นทร�พย*ส �นของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อย ตามเอกสาร
แนบขางทายรวม 2 แผ�น  สร�ปไดด�งน$F

(  หน�วย   :   ลานบาท  )  

ทร�พย*ส�น ณ 31 ธ�นวาคม 2563
ม3ลค�าตามงบการเง�นรวม

ม3ลค�าประเม�นก�อนห�ก
ค�าเส'%อมฯ

ส�ทธ�
ค�าเส'%อมฯ

ท$%ด�น 1,105.42 1,105.42 1,431.81
อาคารและส�%งปล3กสราง 676.47 267.95 512.87
เคร'%องจ�กรและอ�ปกรณ* 1,389.14 141.45

389.92เคร'%องม'อ เคร'%องใช  196.97 33.34
เคร'%องตกแต�ง เคร'%องใช ส�าน�กงาน 57.38 2.40
ยานพาหนะ รถบรรท�ก 86.07 22.62 47.80
ส�นทร�พย*ระหว�างก�อสรางและต�ดต�Fง 24.18 6.26 -

รวมท$%ด�น อาคารและอ�ปกรณ* 3,535.64 1,579.43 2,382.40
อส�งหาร�มทร�พย*เพ'%อการลงท�น 3.31 3.31 870.17

รวม 3,538.95 1,582.74 3,252.57
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เอกสารแนบ   5 :   
          - รายงานผF*สอบบ!ญช&ร!บอน�ญาต
          - งบการเง-น
          - หมายเหต�ประกอบงบการเง-น
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