
SPG รายงานการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 2565  

บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)

รายงานการพ�ฒนาอย�างย��งย�น 2565

E S G



SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

SPG - พ�นธก�จ

ม*ผลตอบแทนท*$ด*ต#อผ/0ถ%อห�0น และม*ความส�มพ�นธ�ท*$ด*ก�บพ�นธม�ตรทางธ�รก�จ
ผล�ตส�นค0าท*$ด* ม*ค�ณภาพ และม*การควบค�มต0นท�นการผล�ตอย#างม*ประส �ทธ�ภาพ
พ�ฒนาเทคโนโลย*ใหม#ๆ เพ%$อตอบสนองความต0องการตลาดท�:งในและต#างประเทศ
มองหาตลาดและช#องทางโอกาสเพ%$อขยายธ�รก�จให0ท�นก�บ การเปล*$ยนแปลง การแข#งข�น 
และ น�าส/#ความย�$งย%น
ม*ความร�บผ�ดชอบต#อส�งคมและส�$งแวดล0อม องค�กรม*ส�งคมท*$ด*
พน�กงานม*ส�ขภาพกายและใจท*$สมบ/รณ�แข=งแรง ส#งเสร�มให0พน�กงานม*ความร/0           
ความสามารถปร�บต�วให0ท�นต#อการเปล*$ยนแปลง
ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ข0อบ�งค�บ ของหน#วยงานราชการอย#างเคร#งคร�ด
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สารจากคณะกรรมการ
 

คณะกรรมการขอขอบค�ณ ท#านผ/0ถ%อห�0น ล/กค0า  ค/#ค0า และสถาบ�นต#างๆ ท*$ให0ความสน�บสน�นบร�ษ�ทฯ
ด0วยด*มาโดยตลอด รวมถAงพน�กงานท�กท#านท*$ม�#งม�$นและท�#มเทก�าล�งกายก�าล�งใจในการท�างาน

ป* 2565  เป=น 1 ใน 3 ป*ต#อเน%$อง ท*$ท�$วโลกประสบก�บภาวะการแพร#ระบาดของไวร�สโคโรน#า 2019  
ท�าให0เศรษฐก�จโลกซบเซามายาวนาน  แต#เม%$อม*แนวทางป0องก�นและม*ว�คซ*นมากขA:น การแพร#ระบาด และ 
อาการจากการต�ดเช%:อจAงม*ความร�นแรงลดลงจนระบบเศรษฐก�จสามารถกล�บมาด�าเน�นธ�รก�จได0ปกต�ในช#วงต0น
ป* 2565 แต#ก=ต0องมาประสบก�บผลของสงครามร�สเซ*ย-ย/เครน ท*$เก�ดในเด%อนก�มภาพ�นธ�2565 ท�าให0เก�ด
ว�กฤตด0านพล�งงานและอาหาร กลายเป=นแรงกดด�นต#อการฟ%:นต�วทางเศรษฐก�จท�$วโลก จAงส#งผลให0เศรษฐก�จ
ไทยชะลอต�วและเต�บโตช 0าลง ราคาเช%:อเพล�ง ป�Lยเคม* ค#าขนส#ง ค#าสาธารณ/ปโภค อาหาร และส�นค0าอ%$นๆ
ปร�บต�วส/งขA:น 30-40% แม0ร�ฐบาลจะม*มาตรการช#วยบรรเทาหลายๆร/ปแบบ แต#ก�าล�งซ%:อของผ/0บร�โภคกล�บลด
ลง ส#งผลให0ผล�ตภ�ณฑ�ของบร�ษ�ทค%อ น�:าม�นหล#อล%$น จาระบ* และ แบตเตอร*$ ม*การแข#งข�นส/งขA:น รายได0จาก
การขายรวมของบร�ษ�ทฯจAงทรงต�วเม%$อเท*ยบก�บป*2564 ท*$ผ#านมา แต#อ�ตราการท�าก�าไรลดลงมาก  เน%$องเพราะ
ต0นท�นการผล�ตส�นค0าส/งขA:นจากราคาว�ตถ�ด�บหล�กค%อน�:าม�นพ%:นฐานท*$ปร�บราคาส/งขA:นมาก

การท*$บร�ษ�ทฯม*สภาพคล#องท*$ด*  ม*คณะกรรมการบร�หารจ�ดการและด/แลการใช 0งบประมาณด0านต#างๆ
ได0อย#างม*ประส�ทธ�ภาพ  ว�กฤตต#างๆท*$เก�ดขA:นจAงไม#ส#งผลกระทบท*$เป=นสาระส�าค�ญต#อการด�าเน�นธ�รก�จของ
กล�#มบร�ษ�ท อย#างไรก=ด*ธ�รก�จของกล�#มบร�ษ�ทฯม*การแข#งข�นค#อนข0างส/งท�:งด0านค�ณภาพและราคา คณะ
กรรมการจAงขอแสดงความม�#งม�$นท*$จะพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ�เกรดใหม#ๆท*$ท�นสม�ย ร�กษาระด�บค�ณภาพท*$ด* พ�ฒนา
กลย�ทธช#องทางการจ�าหน#ายให0ท�นก�บส�งคมย�คป�จจ�บ�น และ ทบทวนแผนธ�รก�จ ระเบ*ยบปฏ�บ�ต�งาน ให0ม*
ความพร0อมร�บก�บท�กสถานการณ�อย#างสม�$าเสมอและตลอดไป

คณะกรรมการ ผ/0บร�หาร พน�กงานท�กคน ยAดม�$นใน S : Spirit ความร#วมม%อร#วมใจ  P : Passion ท�#มเท
ก�บงานท*$ท�า และ G : Generate การสร0างสรรค�ส �$งด*งาม เพ%$อให0องค�กรก0าวส/#ความส�าเร=จ เต�บโต ม�$นคง และ 
ย�$งย%นภายใต0หล�กธรรมาภ�บาลและความร�บผ�ดชอบต#อส�งคมท�กภาคส#วน จAงหว�งเป=นอย#างย�$งว#าบร�ษ�ทจะได0
ร�บการสน�นและความอน�เคราะห�เป=นอย#างด*จากท#านผ/0ถ%อห�0น ล/กค0า  ค/#ค0า และสถาบ�นต#างๆ ต#อไป

นายม�ข โรจตระการ 
ประธานกรรมการ
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•   ว�ส �ยท�ศน& (Vision)

บมจ.สยามภ�ณฑ�กร��ป ค%อ หนA$งในธ�รก�จผ/0ผล�ต น�:าม�นหล#อล%$น จาระบ* แบตเตอร*$ ผล�ตภ�ณฑ�
ประกอบอ%$นๆ และให0บร�การโลจ�สต�กส� ด0วยค�ณภาพมาตรฐานสากล และม*ความร�บผ�ดชอบต#อผ/0ม*
ส#วนได0เส*ยท�กภาคส#วน

•   เป)าหมายในการด-าเน�นธ.รก�จ

เป0าหมายหล�ก
- ความเช%$อม�$นของน�กลงท�น
- การเต�บโตอย#างย�$งย%น
- ปฏ�บ�ต�ตามหล�กบรรษ�ทภ�บาลท*$ด*
- ด/แลส�$งแวดล0อมและส�งคม
- ร/0ค�ณค#าของทร�พยากร

     เป0าหมายทางธ�รก�จ
- พ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ�ใหม#ๆ และขยายช#องทางการจ�ดจ�าหน#าย เพ%$อร�กษาระด�บส#วนแบ#ง
  การตลาดให0ม�$นคงและเพ�$มขA:น ท�:งตลาดในประเทศและต#างประเทศ
- พ�ฒนาการบร�หารจ�ดการอย#างต#อเน%$องเพ%$อเพ�$มความสามารถในการแข#งข�นท�:งการ  
   ผล�ต และ การตลาด
- ปร�บปร�งกระบวนการผล�ตท�กข�:นตอนโดยม�#งเน0นการเป=นโรงงานส*เข*ยวเป=นม�ตรต#อ  
   ส�$งแวดล0อม 
- เป�ดเผยข0อม/ลส�าค�ญด0วยความโปร#งใส รวดเร=ว ครบถ0วน ถ/กต0องตามกฎหมายข0อ  
   บ�งค�บท*$เก*$ยวข0อง และตรวจสอบได0 เพ%$อให0เก�ดผลประโยชน�ส/งส�ดต#อผ/0ถ%อห�0นและ

             ผ/0ม*ส#วนได0เส*ยท�กระด�บ 

เป0าหมายทางส�$งแวดล0อมและส�งคม
- ด/แลให0ม*การปล#อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ส�ทธ�ให0น0อยท*$ส�ด
- พ�ฒนาองค�กรร#วมไปก�บส�งคมช�มชน 
- บร�หารจ�ดการสภาพแวดล0อมท�:งภายในบร�ษ�ทและช�มชนรอบบร�ษ�ทอย#างสม�$าเสมอ

1
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•   ผลการด-าเน�นงาน 5  ป3 ท3�ผ�านมา

•   ข)อม2ลท3�ส-าค�ญทางการเง�น

งบการเง�นรวม 2565 2564 2563

งบก-าไรขาดท.น (ล)านบาท)
รายได0จากการขาย 2,881.15 2,923.54 2,600.71
รายได0จากเง�นลงท�น 12.06 14.32 27.44
รายได0รวม 2,909.32 2,953.04 2,637.12
ก�าไรส#วนท*$เป=นของผ/0ถ%อห�0น 344.09 460.03 372.86

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ล)านบาท)
ส�นทร�พย�รวม 6,068.57 5,998.25 5,749.52
หน*:ส �นรวม 494.74 600.35 492.88
ส#วนของผ/0ถ%อห�0น 5,573.84 5,397.90 5,256.64
ท�นเร%อนห�0น 345.00 345.00 345.00
     ท�นจดทะเบ*ยนและช�าระเต=มม/ลค#าแล0ว 345.00 345.00 345.00

อ�ตราส�วนทางการเง�น
อ�ตราก�าไรส#วนท*$เป=นของผ/0ถ%อห�0นต#อรายได0จากการขาย 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*:ส �นต#อส#วนของผ/0ถ%อห�0น 8.88% 11.16% 9.43%
ผลการด-าเน�นงาน (บาทต�อห.)น)
ก�าไรส�ทธ� ต#อห�0น 1.00 1.33 1.08
เง�นป�นผล ต#อห�0น 0.80* 0.90 0.45
ม/ลค#าตามบ�ญช* ต#อห�0น 16.15 15.59 15.14

*รอท*$ประช�มผ/0ถ%อห�0นอน�ม�ต�

2
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•   คณะกรรมการบร�ษ�ท 
1. นายม.ข โรจตระการ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

2. นายอด�ศร โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- กรรมการผ/0จ�ดการ
- ด/แลด0านการขายและการตลาดต#างประเทศ
ผล�ตภ�ณฑ�แบตเตอร*$
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

 

3. นางอรศร3 ท�พยบ.ญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- ด/แลด0านบ�ญช*และการเง�น (CFO)
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

4. นายไพบ2ลย& จ�ตต�วาณ�ชย&

- กรรมการบร�ษ�ท
- กรรมการบร�หาร
- ท*$ปรAกษาด0านการบร�หารความเส*$ยง และ
สารสนเทศ
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.อ%$น
- ด�ารงต�าแหน#งในบจ.อ%$น 1 แห#งค%อ
   - กรรมการบร�หารโรงพยาบาลว�ช�ยย�ทธ

5. นางสาวด.ษฎ3 โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบร�หาร
- ด/แลด0านการขายและการตลาดในประเทศ 
และประเทศแถบชายแดน
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

6. นางสาวปรางศ �ร� ท�พยบ.ญทอง

- กรรมการบร�ษ�ท
- กรรมการบร�หาร
- ด/แลด0านการขายและการตลาดต#างประเทศ 
ผล�ตภ�ณฑ�น�:าม�นและจาระบ*
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

7. นายอ-าพล โหตระก�ตย&

- กรรมการอ�สระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ม*ความร/0และประสบการณ�ในการสอบทาน
งบการเง�น
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

8. นายไพร�นทร& วงษ&ว�นทน3ย&

- กรรมการอ�สระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ม*ความร/0และประสบการณ�ในการสอบทาน 
งบการเง�น
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

9. นายสม�ต หรรษา

- กรรมการอ�สระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ม*ความร/0และประสบการณ�เก*$ยวก�บ
ผล�ตภ�ณฑ�น�:าม�นหล#อล%$นและจาระบ*
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น

10. นายช �ยว�ฒน& ด-ารงค&มงคลก.ล

- กรรมการอ�สระ
- ประธานกรรมการบร�หารความเส*$ยง
- ม*ความร/0และประสบการณ�เก*$ยวก�บผล�ตภ�ณฑ�
น�:าม�นหล#อล%$นและจาระบ* 
- ไม#ได0ด�ารงต�าแหน#งในบมจ.และบจ.อ%$น
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 ร2)จ�ก SPG

• นโยบายและภาพรวมการประกอบธ.รก�จ

บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) (บร�ษ�ทฯ) ด�าเน�นธ�รก�จผล�ตและจ�าหน#ายผล�ตภ�ณฑ�น�:าม�นหล#อล%$น จาระบ* และ
แบตเตอร*$ ท*$ม*ค�ณภาพส/งภายใต0เคร%$องหมายการค0าของบร�ษ�ท ค%อ  “ TRANE ”  “ CROCODILE ”  “ BOLIDEN ” บร�ษ�ทฯ 
ด�าเน�นงานตามแนว ร#วมม%อ ร#วมใจ ท�#มเท และสร0างสรรค� ต�:งแต#การค�ดสรรว�ตถ�ด�บ ท*มพน�กงานท*$ม*ความสามารถ และการใช 0
กระบวนการผล�ตท*$ม*ประส�ทธ�ภาพ  เพ%$อให0ได0ผล�ตภ�ณฑ�ท*$ม*ค�ณภาพ ปลอดภ�ย ม*การว�จ�ยและพ�ฒนาค�ดค0นผล�ตภ�ณฑ�ให0ม*
ความท�นสม�ย ควบค/#ไปก�บการศAกษาท�ศทางตลาด อย#างต#อเน%$อง เพ%$อตอบสนองต#อความต0องการของผ/0บร�โภคท�กระด�บ

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

เลขท*$ทะเบ*ยนบร�ษ�ท 0107539000111  จดทะเบ*ยนก�บตลาดหล�กทร�พย�ฯเม%$อ ม*นาคม 2540

ห�0นท*$จ�าหน#ายแล0ว จ�านวนห�0นสาม�ญจดทะเบ*ยน 345,000,000 ห�0น ราคาพาร� 1.00 บาท 
ร�บช�าระแล0ว 100%

ท*$ต�:งส�าน�กงานใหญ# 488 ถนนนครสวรรค� แขวงส*$แยกมหานาค เขตด�ส�ต กร�งเทพฯ 10300 โทรศ�พท� (02) 
280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ท*$ต�:งคล�งส�นค0า 101  หม/# 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�นค0าอ�ตสาหกรรม หมวดยานยนต� ประเภทน�:าม�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��ป จ�าก�ด
(มหาชน)

ต�วแทนจ�าหน#าย 3 ผล�ตภ�ณฑ�

SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

•  โครงสร)างรายได)

         น-Mาม�นหล�อล��น         จาระบ3       แบตเตอร3� 

รายได0 :

จากงบการเง�นรวม 2565 2564 2563
ล0านบาท ร0อยละ ล0านบาท ร0อยละ ล0านบาท ร0อยละ

รายได0จากการขาย
    น�:าม�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

รวมรายได0จากการขาย 2,881.15 99.03 2,923.54 99.00 2,600.71 98.62
รายได0จากการลงท�น 12.06 0.41 14.32 0.48 27.44 1.04
รายได0อ%$นๆ 16.11 0.55 15.18 0.51 8.97 0.34

รายได0รวม 2,909.32 100.00 2,953.04 100.00 2,637.12 100.00

5

บร�ษ�ท พร*เม*ย ล/บร�แค0นท� 
จ�าก�ด ผ/0ผล�ต

บร�ษ�ท สยามล/บร�แค0นท�อ�นด�ส
ทร*$ จ�าก�ด ผ/0ผล�ต

บร�ษ�ท สยามแบตเตอร*$อ�นด�สทร*$ 
จ�าก�ด ผ/0ผล�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%



SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

•  ผล�ตภ�ณฑ&ของบร�ษ�ท 

• น�:าม�นหล#อล%$น : ประกอบด0วย น�:าม�นเคร%$องยนต� น�:าม�นเก*ยร� น�:าม�นไฮดรอล�ค น�:าม�นเบรค และอ%$นๆ ภายใต0แบรนด�  “ TRANE ” 
และ“ CROCODILE ” ซA$งเป=นส�นค0าท*$จ�าเป=นในการหล#อล%$นเคร%$องยนต�ส�าหร�บรถยนต�, รถต�ก, รถไถ, รถบรรท�ก, เคร%$องม%อ
การเกษตร และเคร%$องจ�กรท*$ใช 0ในอ�ตสาหกรรมท�กชน�ด เป=นของเหลวท*$แทรกต�วเป=นช�:นบางๆระหว#างช�:นส#วนโลหะ เพ%$อช#วยลด
ความฝ%ดของเคร%$อง ป0องก�นการสAกหรอ ขจ�ดคราบสกปรก และระบายความร0อน ของช�:นส#วนท*$เป=นโลหะ ท�าให0ม*อาย�การใช 0งาน
ได0นาน
 

• จาระบ* : ประกอบด0วย จาระบ*อเนกประสงค� จาระบ*ทนความร0อนส/ง และ จาระบ*งานหน�ก ภายใต0แบรนด�  “ TRANE ” และ “ 
CROCODILE ” เป=นสารหล#อล%$นกA$งแข=งกA$งเหลวไหลเทได0ยากท�าให0ม*ค�ณสมบ�ต�ในการจ�บต�ดช �:นส#วนได0ด*ขA:น ทนต#อความช%:น
ความร0อนและแรงกระแทก เหมาะก�บการใช 0งานในช�:นส#วนของเคร%$องท*$ไม#สามารถป�ดผนAกให0ม�ดช�ดหร%อต0องม*การเส*ยดส*มาก

• แบตเตอร*$ : ภายใต0แบรนด�  “ BOLIDEN ” และ “ TRANE ” เป=นอ�ปกรณ�เก=บส�ารองพล�งงานไฟฟ0า สามารถน�าไปใช 0ได0ท�นท* 
เน%$องจากเป=นไฟฟ0ากระแสตรง จAงเป=นส#วนประกอบส�าค�ญส�าหร�บรถยนต� และยานยนต� โดยเป=นอ�ปกรณ�ท*$จ#ายกระแสไฟฟ0า
ส�าหร�บจ�ดสตาร�ทเคร%$องยนต� และเป=นแหล#งพล�งงานให0ก�บอ�ปกรณ�ส#องสว#างและอ�ปกรณ�อ%$นๆ

•  การตลาดและการแข�งข�น
  

• นโยบายการตลาด : เน0นการร�กษาล/กค0าเก#าและหาล/กค0าใหม#  ม*แผนส#งเสร�มการขายเน0นความพAงพอใจของล/กค0าเป=นหล�ก 
และม*การจ�ดท�าข0อม/ลว�เคราะห�ผลงานในอด*ต การตลาด ค/#แข#ง เพ%$อใช 0ในการบร�หารอนาคต ส�าหร�บป* 2565 ม*เป0าหมายในการ
บร�หารรายได0ให0มากกว#า 3,000 ล0านบาท 

• ภาพรวมตลาดและค/#แข#ง : น�:าม�นหล#อล%$นและจาระบ* ม*ยอดขายในประเทศร0อยละ 46.2 และ 44.5 ของรายได0จากการ
ขายในประเทศของกล�#มบร�ษ�ท ตลาดในประเทศม*การแข#งข�นส/ง ประกอบก�บน�:าม�นหล#อล%$นได0พ�ฒนาเกรดและค�ณภาพด*ขA:น
ตลอดเวลาท�าให0ม*อาย�การใช 0งานในรถยนต�ได0ยาวนานขA:น อ�ตราปร�มาณใช 0ส�าหร�บภาพรวมตลาดจAงส/งขA:นไม#มาก และบร�ษ�ท
ใหญ#เป=นผ/0ครองตลาดภายในประเทศ กล�#มบร�ษ�ทม*ส#วนแบ#งการขายน�:าม�นหล#อล%$นในตลาดในประเทศประมาณร0อยละ 3 และม*
ส#วนแบ#งการขายจาระบ*ในตลาดในประเทศประมาณร0อยละ 30

• ล�กษณะล/กค0าและความส�มพ�นธ� : บร�ษ�ทไม#ม*การแต#งต�:งผ/0จ�ดจ�าหน#ายแต#เพ*ยงผ/0เด*ยว บร�ษ�ทใช 0โปรแกรมบร�หารงานขาย 
Customer Relation Management เพ%$อช#วยให0การต�ดต#องานขายและบร�การก�บล/กค0าม*ประส�ทธ�ภาพและคล#องต�วมากขA:น

• กล�#มล/กค0าเป0าหมาย : ผ/0ค0าส#งและผ/0ค0าปล*กท�$วไป ของตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพ%$อเป=นต�วแทน
การขายส/#ผ/0ใช 0ตรงท*$เป=นได0ท�:งรถยนต�ส#วนบ�คคลและรถยนต�เพ%$อการพาณ�ชย�ต#อไป โดยบร�ษ�ทได0จ�ดท�าการโฆษณาผ#านส%$อท*ว* 
ส%$อว�ทย� และป0ายโฆษณา ท�:งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพ%$อสน�บสน�นให0ผ/0ใช 0ตรงได0ร/0จ�กผล�ตภ�ณฑ�ของ
บร�ษ�ทอย#างท�$วถAงควบค/#ไปด0วย

• การจ�าหน#ายและช#องทางการจ�าหน#าย : บร�ษ�ทแม#เป=นต�วแทนจ�าหน#ายให0แก#ล/กค0าในประเทศและประเทศแถบชายแดน 
โดยม*ท*มขายแยกเป=นส#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 เป=นต0น ส#วนบร�ษ�ทย#อยท�:ง 3 แห#งเป=นผ/0จ�าหน#ายให0ก�บล/กค0าชายแดนรายใหญ# และ ล/กค0าต#าง
ประเทศโดยตรง โดยม*ฝ#ายการตลาดต#างประเทศต�ดต#อก�บล/กค0า

• ส�ดส#วนการจ�าหน#ายในประเทศและต#างประเทศ 
- ขายในประเทศ : ขายต#างประเทศ   เท#าก�บ  59 : 41

 
• สถานภาพและศ�กยภาพในการแข#งข�น

- ความพร0อมด0านการผล�ต : บร�ษ�ทย#อย 3 แห#งเป=นโรงงานผล�ตน�:าม�นหล#อล%$น ,ผล�ตจาระบ* ,ผล�ตแบตเตอร*$ ,ผล�ตภาชนะบรรจ�
น�:าม�นหล#อล%$นและจาระบ* และม*ฟาร�มแทงค�ขนาดใหญ#ท*$รองร�บการเก=บว�ตถ�ด�บหล�กได0อย#างม*ประส �ทธ�ภาพ ท�าให0บร�ษ�ทอย/#ใน
ฐานะท*$ม*ความพร0อมส�าหร�บการแข#งข�นในด0านค�ณภาพ , การควบค�มต0นท�น  และ การก�าหนดกลย�ทธ�ราคา
- ท*มงานขาย : เน0นนโยบายเจาะลAกท�กตลาดในประเทศโดยม�#งเน0นการร�กษาความส�มพ�นธ�ท*$ด*ท�:งการขายและการบร�การให0 ก�บ
ล/กค0าโดยตรงแบบต#อเน%$องระยะยาว  รวมท�:งท�าการขายในระบบ Online Marketing & E-Commerce ร#วมด0วย
- การจ�ดเก=บและกระจายส�นค0า : ม*คล�งส�นค0า 2 อาคารใช 0ในการจ�ดเก=บส�นค0าอย#างเพ*ยงพอด0วยเคร%$องม%อท*$ท�นสม�ย และม*รถ 
บรรท�กเพ%$อการกระจายส�นค0าได0รวดเร=วโดยส#งผ#าน ต�วแทนการจ�ดส#ง บร�ษ�ทขนส#ง หร%อส#งตรงถAงสถานท*$ของล/กค0า
- ระบบบร�การงานขาย : ใช 0ระบบ SAP ซA$งเป=นระบบการจ�ดการฐานข0อม/ลท*$เช %$อมโยงก�นท�:งงานขาย งานจ�ดซ%:องานผล�ต งาน 
สต�อคส�นค0า การจ�ดส#ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย#างถ/กต0องแม#นย�า รวดเร=ว และม*ประส�ทธ�ภาพ
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• การจ�ดให0ได0มาซA$งผล�ตภ�ณฑ�

• การผล�ต : บร�ษ�ทย#อย 3 โรงงานเป=นผ/0ผล�ต

ผล�ตภ�ณฑ� บร�ษ�ทย#อยผ/0ผล�ต
ก�าล�งการผล�ต / %ใช 0จร�ง ก�าล�งคน

2565 2564 2565 2564

น�:าม�นหล#อล%$น บจก.พร*เม*ยฯ 30 ล0านล�ตร 80% 30 ล0านล�ตร 88% 228 239
จาระบ* บจก.สยามล/บฯ 15 ล0าน กก. 90% 15 ล0าน กก. 100% 130 128
แบตเตอร*$ บจก.สยามแบตฯ 120,000 ล/ก 95% 150,000 ล/ก 99% 103 149

• การจ�ดหาว�ตถ�ด�บ

- ว�ตถ�ด�บส�าค�ญท*$ใช 0ในการผล�ตค%อ น�:าม�นพ%:นฐาน สารเพ�$มค�ณภาพ และ ตะก�$ว กล�#มบร�ษ�ทด�าเน�นธ�รก�จมา 64 ป*ไม#เคยประสบ
ป�ญหาในการจ�ดหาว�ตถ�ด�บแต#อย#างใด และไม#ม*การพA$งพ�งจากผ/0ขายรายใดเก�นกว#า 30%ของยอดซ%:อว�ตถ�ด�บรวม 
      แต#ในป*2565 ท*$ผ#านมา ผลจากสงครามร�สเซ*ย-ย/เครน ท�าให0ราคาน�:าม�นโลกปร�บต�วส/งขA:นมาก จAงท�าให0ม*ยอดซ%:อจากผ/0
ขาย 1 รายถAง 34% แต#ไม#ได0ม*ความเส*$ยงท*$เป=นสาระส�าค�ญในการจ�ดหาว�ตถ�ด�บแต#อย#างใด

• ทร�พย�ส�นท*$ใช 0ในการประกอบธ�รก�จ
 

ทร�พย�ส�นหล�กส�าค�ญ
ของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อย

ล�กษณะส�าค�ญ
กรรมส�ทธ�

ม/ลค#าตามบ�ญช*
(ล0านบาท)

ภาระผ/กพ�น
(ล0านบาท)

ท*$ด�นท*$ใช 0ประกอบธ�รก�จ เป=นเจ0าของ 1,104.88 1.73
อาคารและส�$งปล/กสร0าง เป=นเจ0าของ 217.35 158.14
เคร%$องจ�กร อ�ปกรณ� และอ%$นๆ เป=นเจ0าของ 138.40 ไม#ม*
ส�นทร�พย�ส�ทธ�การใช 0ท*$ด�น ส�ญญาเช#าระยะยาว 66.11 ไม#ม*
ยานพาหนะและอ%$นๆ เป=นเจ0าของ 10.95 ไม#ม*

• ภาระผ/กพ�นของทร�พย�ส �น 
บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อยได0จดจ�านองท*$ด�นและส �$งปล/กสร0างเพ%$อเป=นหล�กประก�นวงเง�นส �นเช%$อ 159.9 ล0านบาทจากสถาบ�นการ
เง�นและให0บร�ษ�ทย#อยร#วมค�:าประก�นเต=มวงเง�น แต#วงเง�นส �นเช%$อด�งกล#าวบร�ษ�ทไม#ม*ความจ�าเป=ต0องใช 0เน%$องด0วยบร�ษ�ทม*สภาพ
คล#องทางการเง�นส/ง  ณ ว�นท*$ 31 ธ�นวาคม 2565 บร�ษ�ทไม#ม*หน*:ส �นท*$ม*ภาระดอกเบ*:ยคงค0าง ในขณะท*$ม*เง�นสด รายการเท*ยบ
เท#าเง�นสด และเง�นลงท�นช�$วคราวไม#เก�น 1 ป* ส�ทธ�รวม 3,005.58 ล0านบาท

• นโยบายการลงท�นในบร�ษ�ทย#อย
บร�ษ�ทฯ ม*นโยบายลงท�นในบร�ษ�ทย#อยให0สอดคล0องก�บว�ส�ยท�ศน� พ�นธก�จ ว�ตถ�ประสงค� เป0าหมาย และ กลย�ทธ� ท*$จะท�าให0
กล�#มบร�ษ�ทฯ ม*ผลประกอบการและผลก�าไรเพ�$มขA:น ม*นโยบายการด�าเน�นงานให0เป=นไปตามหล�กการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*  
ปฏ�บ�ต�งานถ/กต0องตามมาตรฐานการท�างานท*$ด*ท�:งด0านทร�พยากรท*$ใช 0 บ�คลากร ทร�พย�ส �น เพ%$อร�กษาผลประโยชน�ในเง�น
ลงท�น  รวมถAงต0องปฎ�บ�ต�ให0ถ/กต0องตามกฎหมายและกฎระเบ*ยบท*$เก*$ยวข0องอย#างเคร#งคร�ด 

• โครงการในอนาคต
- โครงการท#าเร%อ และคล�งส�นค0า บนท*$ด�นต�ดแม#น�:าเจ0าพระยา ท*$ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสม�ทรเจด*ย� จ�งหว�ด
สม�ทรปราการ (ราคาท�นท*$ด�น 1,098.7 ล0านบาท) ว�ตถ�ประสงค�ของโครงการเพ%$อเก=บว�ตถ�ด�บท*$ใช 0ในการผล�ต ให0เช#า และการ
ให0บร�การด0านโลจ�สต�กส�  
- โครงการพ�ฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : https://www.facebook.com/tranelubricants/

    - โครงการปร�บปร�งบ�คลากรจ�ดท�า Succession Plan
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•  โครงสร)างการถ�อห.)น

บร�ษ�ท 
และ

บร�ษ�ทย#อย

ท*$ต�:ง สนญ. ประเภทธ�รก�จ
ท�นจด

ทะเบ*ยน
เร*ยกช�าระ

แล0ว
(ล0านบาท)

บมจ.สยาม
ภ�ณฑ�ฯ 

ม*
ส�ดส#วน

การถ%อห�0น
และออกเส*ยง

บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป
ม*สนญ. ต�:งอย/#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�:าม�น จาระบ* 
และแบตเตอร*$

345

บจก. สยามล/บร�แค0นท�อ�นด�สทร*$ ผล�ตจาระบ*
ย*$ห0อ “เทรน”,“จระเข0”

50 99.99%

บจก. สยามแบตเตอร*$อ�นด�สทร*$ ผล�ตแบตเตอร*$รถยนต�
ย*$ห0อ“โบล*เด0น”,“เทรน”

60 99.83%

บจก. พร*เม*ย ล/บร�แค0นท� ผล�ตน�:าม�นหล#อล%$นเคร%$องยนต� 
ย*$ห0อ“เทรน”,“จระเข0” 

70 99.99%

     
• ผ2)ถ�อห.)นรายใหญ�

รายช%$อผ/0ถ%อห�0น จ�านวนห�0น ณ 
24 ม*นาคม 2565

ร0อยละของ
ท�นท*$ช�าระ

แล0ว

เปล*$ยนแปลงจากป*ก#อน 
       จ�านวน            ร0อยละ

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. กองมรดกนางแฉล0ม 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� 56,080,000 16.26 - -
กล�#มโรจตระการเป=นคณะกรรมการ และผ/0บร�หาร ของกล�#มบร�ษ�ท

• จ-านวนท.นจดทะเบ3ยนและท.นช-าระแล)ว
       ท�นจดทะเบ*ยน/ท�นช�าระแล0ว/จ�านวนห�0น
        บร�ษ�ทฯ จดทะเบ*ยนก�บตลาดหล�กทร�พย�แห#งประเทศไทยเม%$อเด%อนม*นาคม 2540 ม*ท�นจดทะเบ*ยน 345 ล0านบาท เร*ยกช�าระ

แล0วเต=ม 345 ล0านบาท เป=นห�0นสาม�ญ 345,000,000 ห�0น ม/ลค#าท*$ตราไว0ห�0นละ 1 บาท

           • นโยบายการจ�ายป�นผล
บร�ษ�ท : ม*นโยบายการจ#ายเง�นป�นผลให0แก#ผ/0ถ%อห�0นในอ�ตราท*$คาดว#าจะจ#ายประมาณไม#ต�$ากว#าร0อยละ 40 ของก�าไร
ส�าหร�บป*ส#วนท*$เป=นของผ/0ถ%อห�0นของบร�ษ�ทจากงบการเง�นรวมในแต#ละป* โดยจ#ายในป*ถ�ดไปหากไม#ม*เหต�จ�าเป=นอ%$นใด 
และการจ#ายเง�นป�นผลน�:นจะไม#ม*ผลกระทบต#อการด�าเน�นงานปกต�ของบร�ษ�ทฯ อย#างม*สาระส�าค�ญ

ประว�ต�การจ#ายเง�นป�นผล
ป*ด�าเน�นงาน 2565 2564 2563 2562 2561

เง�นป�นผล บาท/ห�0น       0.80 * 0.90 0.45 0.70 0.70
ก�าไรส�ทธ� บาท/ห�0น 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�มผ/0ถ%อห�0นอน�ม�ต�

8



SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

• เป)าหมายการจ�ดการด)านความย��งย�น

• เป0าหมายการจ�ดการด0านความย�$งย%นระด�บองค�กร

- การเต�บโตอย#างย�$งย%น ตามว�ส�ยท�ศน� และพ�นธก�จของบร�ษ�ทฯ
- ม*ความร�บผ�ดชอบต#อส�งคม และส�$งแวดล0อม เพ%$อน�ามาซA$งการยอมร�บเช%$อม�$นจากช�มชน
- ใส#ใจผ/0ม*ส#วนได0เส*ย โดยยAดหล�กการด�าเน�นธ�รก�จอย#างโปร#งใส เป=นธรรม และเท#าเท*ยม
- เป0าหมายท�าผลตอบแทนท*$ด*ให0ก�บองค�กร และความพAงพอใจของผ/0ม*ส#วนได0เส*ย
- ม*การก�าหนดต�วช*:ว�ดเพ%$อประเม�นประส�ทธ�ภาพในการด�าเน�นการ และหาแนวทางปร�บปร�ง 

       • การทบทวนเป0าหมายการจ�ดการด0านความย�$งย%นในรอบป* 2565 

E การสร0างค�ณค#าส�$งแวดล0อม S การสร0างค�ณค#าส�งคม G การก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*

- ด/แลให0ม*การใช 0ทร�พยากรอย#างม*
ประส�ทธ�ภาพ ลดการเก�ดของเส*ยหาย

- ด/แลจ�ดการสภาพแวดล0อมและความ
ปลอดภ�ยในการท�างาน โดยท�าเป=น
ประจ�าและสม�$าเสมอ

- การด/แลบร�หารจ�ดการธ�รก�จให0ม*
ความต#อเน%$อง โดยกรรมการบร�หารจะ
ให0นโยบายและทบทวนตลอดเวลา 

- ด/แลบร�หารจ�ดการ การใช 0น�:า การใช 0
พล�งงาน ให0เก�ดประโยชน�ส/งส�ด และ
ใส#ใจป�ญหาการเก�ดก�าซเร%อนกระจก 
พร0อมว�เคราะห�
แหล#งก�าเน�ดและการป0องก�น

- ให0ความร#วมม%อในการพ�ฒนาช�มชน 
ท�กคร�:งท*$ม*โอกาส 

- การปฏ�บ�ต�ต#อแรงงานด0วยความเป=น
ธรรมและยAดหล�กส�ทธ�มน�ษยชน 
สม�$าเสมอ

- ด/แลการจ�ดการของเส*ยและส�$งปน
เป%:อน ต0องแจ0งขอท�าลายของเส*ยให0ถ/ก
ต0องตามระเบ*ยบและกฎหมายท*$
เก*$ยวข0อง

- จ�ดอบรมและพ�ฒนาบ�คลากรอย#าง
สม#าเสมอ โดยม*เป0าหมายพน�กงานท�ก
คนต0องได0ร�บการอบรมอย#างน0อยป*ละ 
1 หล�กส/ตร

- การจ�ดการความเส*$ยง ว�เคราะห�และ
ป0องก�นโอกาสท*$จะเก�ด โดยม*คณะ
กรรมการบร�หารความเส*$ยงคอยก�าก�บ
ด/แล

- ความร�บผ�ดชอบต#อผล�ตภ�ณฑ�ของ
บร�ษ�ท ท�:งต�วผล�ตภ�ณฑ� และภาชนะ
บรรจ� กระบวนการต#างๆ ค%อ การผล�ต 
การขนย0าย การจ�ดเก=บ การจ�ดส#ง การ
ท�าลาย ต0องไม#ก#อให0เก�ดผลกระทบต#อ
ส�$งแวดล0อม

- ประเม�นผลงานบ�คลากรอย#าง
สม�$าเสมอท�กไตรมาส รวมถAงการสร0าง
แรงจ/งใจเพ%$อร�กษาผ/0ม*ความสามารถ
ให0ได0ท�างานร#วมก�บองค�กรได0นาน

- ด/แลองค�กรให0ม*การด�าเน�นธ�รก�จตาม
หล�กจรรยาบรรณท*$ด* ต#อผ/0ม*ส#วนได0
เส*ยแต#ละกล�#มให0ได0ร�บการค�0มครอง
และปฏ�บ�ต�ด0วยความเสมอภาคและ
เป=นธรรม

-  ปร�บเปล*$ยนและน�าเทคโนโลย*ใหม#มา
ใช 0งาน ท�:งด0านการขาย การจ�ดส#ง การ
ผล�ต และงานในส�าน�กงาน ให0ท�นสม�ย
ไม#เพ�$มภาระให0ส�$งแวดล0อม

-  ใส#ใจด/แล และบร�หารจ�ดการงาน
ล/กค0าส�มพ�นธ�อย#างสม�$าเสมอ

-   ด/แลทบทวนกระบวนการห#วงโซ#
ค�ณค#า ต�:งแต# การจ�ดหาว�ตถ�ด�บท*$ด*ม*
ค�ณภาพ การขนส#งและน�าเข0าส/#
กระบวนการผล�ต การผล�ตท*$เน0นหล�ก
ค�ณภาพ  การจ�ดเก=บ การจ�ดจ�าหน#าย 
การจ�ดส#งท*$รวดเร=ว  และการบร�การ
ต�ดตามหล�งการขายท*$ด* 
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E
• การจ�ดการความย��งย�นในม�ต�ส ��งแวดล)อม

นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ด0านส�$งแวดล0อม

บร�ษ�ทฯและบร�ษ�ทย#อย ประกอบก�จการผล�ตและจ�าหน#ายส �นค0า น�:าม�นหล#อล%$น จาระบ* และแบตเตอร*$รถยนต�  
ได0ให0ความส�าค�ญและม�#งม�$นท*$จะด�าเน�นนโยบายการจ�ดการส �$งแวดล0อม ความส�าค�ญในการอน�ร�กษ�พล�งงาน โดยการส#ง
เสร�มการใช 0พล�งงานให0เก�ดประส�ทธ�ภาพและเก�ดประโยชน�ส/งส�ด รวมท�:งความส�าค�ญในการท�างานด0านความปลอดภ�ย
อาช*วอนาม�ยและสภาพแวดล0อมในการท�างานควบค/#ก�บการพ�ฒนาธ�รก�จอย#างต#อเน%$อง  รวมท�:งเผยแพร#นโยบายด0านส �$ง
แวดล0อมให0ก�บพน�กงาน ท�กคน เผยแพร#ผ#านส%$อสาธารณะ  และพร0อมท*$จะด�าเน�นการ และม�#งม�$นให0เป=นระบบ ด�งน*:
1.  ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายข0อบ�งค�บและข0อก�าหนดอ%$นๆ ด0านส�$งแวดล0อม ท*$บร�ษ�ทฯเก*$ยวข0องอย#างเคร#งคร�ดเพ%$อควบค�ม  
     ผลกระทบต#อส�$งแวดล0อม

 2.  ปกป0องค�0มครองส�$งแวดล0อมและป0องก�นการเก�ดอ�บ�ต�เหต�และอ�บ�ต�ภ�ยต#าง ๆ ตามมาตราฐานความปลอดภ�ยอาช *ว  
     อนาม�ยและสภาพแวดล0อมในการท�างาน  จากการด�าเน�นก�จการ  ซ A$งอาจจะส#งผลกระทบต#อส�$งแวดล0อม

 3.  ด�าเน�นการปร�บปร�งการบร�หารจ�ดการและทบทวนแผนการท�างานต#าง ๆ ด0านส �$งแวดล0อมเป=นประจ�าท�กป* เพ%$อ
     พ�ฒนาระบบการจ�ดการด0านส�$งแวดล0อมอย#างต#อเน%$อง
4.  ลดการใช 0พล�งงานไฟฟ0า , ก�าซ  และการใช 0น�:า  โดยใช 0อย#างประหย�ดค�0มค#าและม*ประส�ทธ�ภาพมากท*$ส�ด

 5.  ลดการเก�ดของเส*ยจากกระบวนการผล�ต 
6.  ป0องก�นการเก�ดมลพ�ษ และฟ%:นฟ/สภาพแวดล0อม
7.  จ�ดให0ม*คณะท�างานอ�ตสาหกรรมส*เข*ยว เพ%$อด�าเน�นงานด0านการจ�ดการส�$งแวดล0อมให0เป=นไปอย#างม*ประส�ทธ�ภาพ  
     และม*การพ�ฒนาอย#างต#อเน%$อง โดยก�าหนดบทบาทและหน0าท*$ความร�บผ�ดชอบ ด�งน*:

7.1  ประกาศนโยบายด0านส�$งแวดล0อม และก�าหนดเป0าหมายต�วช*:ว�ดด0านส�$งแวดล0อมให0สอดคล0องก�บนโยบาย
           ของบร�ษ�ทฯ

7.2  ด�าเน�นการส%$อสารนโยบายส�$งแวดล0อม แผนงานและประส�ทธ�ผลของการด�าเน�นงานด0านการจ�ดการส�$ง
       แวดล0อมขององค�กร ให0พน�กงานและผ/0ม*ส#วนได0เส*ยท*$เก*$ยวข0องร�บทราบ
7.3  ก�าหนดแผนงานและด�าเน�นก�จกรรมขององค�กรด0านส�$งแวดล0อมท*$เก*$ยวข0องก�บการลดผลกระทบด0านส�$ง
       แวดล0อม หร%อการป0องก�นมลพ�ษ  การใช 0ทร�พยากรอย#างย�$งย%น  การลดผลกระทบต#อการเปล*$ยนแปลง
       สภาพภ/ม�อากาศ รวมท�:งการปกป0องและฟ%:นฟ/ธรรมชาต�
7.4  จ�ดท�างบประมาณและก�าหนดทร�พยากรท*$จ�าเป=นในการจ�ดการด0านส �$งแวดล0อมขององค�กร
7.5  จ�ดอบรมถ#ายทอดความร/0ด0านการจ�ดการส�$งแวดล0อม ความร/0ท*$จ�าเป=น และจ�ดก�จกรรมการสร0างความ
       ตระหน�กด0านส�$งแวดล0อมให0ก�บพน�กงานในองค�กร
7.6  จ�ดท�าทะเบ*ยนกฎหมายและข0อก�าหนดท*$เก*$ยวข0อง รวมท�:งประเม�นความสอดคล0องในการปฏ�บ�ต�และ
       ทบทวนให0เป=นป�จจ�บ�น
7.7  ก�าหนดและประกาศใช 0กฎเกณฑ� กฎระเบ*ยบ ค�าส�$ง และประกาศด0านส�$งแวดล0อมขององค�กร
7.8  ประเม�น ตรวจสอบ และต�ดตามผลการด�าเน�นงาน ตลอดจนรายงานผลการด�าเน�นงาน พร0อมท�:งทบทวน
       แผนงาน ประส�ทธ�ผลของการด�าเน�นงานและงบประมาณให0ม*ประส �ทธ�ภาพอย/#เสมอ
7.9  เข0าร#วมประช�มและต�ดตามความก0าวหน0าการด�าเน�นงานของคณะท�างานฯ

8.  จ�ดให0ม*นโยบายอน�ร�กษ�พล�งงาน คณะท�างานด0านการจ�ดการพล�งงาน  คณะท�างานผ/0ตรวจประเม�นการจ�ดการ
     พล�งงาน และรายงานการจ�ดการพล�งงานอย#างต#อเน%$อง
9.  บร�ษ�ทฯ ต0องทบทวนนโยบายแนวปฏ�บ�ต�ด0านส�$งแวดล0อมอย#าสม�$าเสมอท�กป* โดยค�านAงถAง

9.1  การให0ความส�าค�ญต#อระบบบร�หารส�$งแวดล0อมโดยถ%อเป=นส#วนหนA$งท*$จะช#วยเสร�มสร0างค�ณค#าแก#องค�กร 
9.2  ผ/0บร�หารและพน�กงานต0องยAดถ%อปฏ�บ�ต�ให0เป=นไปตามกฎหมาย ระเบ*ยบ และข0อบ�งค�บท*$เก*$ยวข0องก�บธ�รก�จ
       ของกล�#มบร�ษ�ทฯ อย#างเคร#งคร�ด
9.3  ตระหน�กถAงการควบค�มและป0องก�นไม#ให0เก�ดผลกระทบต#อส �$งแวดล0อม อ�นเก�ดจากการปฏ�บ�ต�งานไม#ถ/กว�ธ*  
       และความผ�ดพลาดต#างๆ ภายในองค�กร
9.4  ม�#งม�$นท*$จะร�กษาสภาพแวดล0อมในการท�างานท*$ปลอดภ�ยต#อ พน�กงาน ส�งคม ช�มชน ท*$เก*$ยวข0อง โดยถ%อ
      เป=นหน0าท*$ร�บผ�ดชอบของผ/0บร�หารและพน�กงานท�กคน
9.5  จ�ดให0ม*แผนว�เคราะห� ควบค�ม ป0องก�น และต�ดตาม รายงานเก*$ยวก�บส �$งแวดล0อม ท�กๆเด%อนอย#างสม�$า  

                 เสมอ เพ%$อเตร*ยมพร0อมหากเก�ดเหต�ฉ�กเฉ�น เช#น การหกล0นหร%อร�$วไหลของน�:าม�น ก�าซ สารเคม* ของเส*ย
9.6  จ�ดให0ม*การอบรมประชาส�มพ�นธ�เพ%$อสร0างความร/0ความเข0าใจและเผยแพร#ข0อม/ลแก#พน�กงาน และผ/0ท*$
      เก*$ยวข0อง เพ%$อให0ทราบและเข0าใจในนโยบาย กฎระเบ*ยบ ข�:นตอนว�ธ*ปฏ�บ�ต�และข0อควรระว�งต#างๆ เพ%$อน�า
      ไปยAดถ%อปฏ�บ�ต� โดยไม#ก#อให0เก�ดผลกระทบต#อส �$งแวดล0อม
9.7  ให0ความร#วมม%อส#งเสร�มก�จกรรมในการร�กษาส�$งแวดล0อมร#วมก�บคนในช�มชน เพ%$อช#วยพ�ฒนาค�ณภาพช*ว�ต
      ในช�มชน ตามหล�กการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น
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นโยบายอน.ร�กษ&พล�งงาน

บร�ษ�ทฯ และ บร�ษ�ทย#อย  ได0ด�าเน�นการผล�ตน�:าม�นหล#อล%$น จาระบ* และ แบตเตอร*$ เพ%$อจ�าหน#วยท�:งภายใน
ประเทศ และต#างประเทศ เน%$องจากในภาวะป�จจ�บ�นประเทศชาต�ก�าล�งประสบป�ญหาด0านพล�งงาน ซ A$งเป=นป�ญหาท*$ม*
ความส�าค�ญและม*ผลกระทบต#อการด�ารงช*ว�ตของพน�กงานและเศรษฐก�จของชาต�เป=นอย#างมาก  ด�งน�:นบร�ษ�ทฯ จAง
ด�าเน�นการน�าระบบการจ�ดการพล�งงานมาประย�กต�ใช 0ภายในบร�ษ�ทฯ ท�:งน*:บร�ษ�ทฯ เล=งเห=นว#าการอน�ร�กษ�พล�งงานเป=น
ส�$งส�าค�ญและเป=นหน0าท*$ของพน�กงานท�กคนท*$ต0องร#วมม%อก�นด�าเน�นการจ�ดการพล�งงานอย#างต#อเน%$อง และให0คงอย/#ต#อ
ไป ด�งต#อไปน*:

1.  บร�ษ�ทฯ จะด�าเน�นการและพ�ฒนาระบบการจ�ดการพล�งงานอย#างเหมาะสม  โดยก�าหนดให0การอน�ร�กษ�
พล�งงาน เป=นส#วนหนA$งของการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทฯ  สอดคล0องก�บกฎหมายและข0อก�าหนดอ%$น ๆ ท*$เก*$ยวข0อง

2.  บร�ษ�ทฯ จะด�าเน�นการปร�บปร�งประส�ทธ�ภาพการใช 0ทร�พยากรพล�งงานขององค�กรอย#างต#อเน%$อง  และ
เหมาะสมก�บธ�รก�จเทคโนโยล*ท*$ใช 0  และแนวทางการปฏ�บ�ต�งานท*$ด*

3.  บร�ษ�ทฯ จะก�าหนดแผนและเป0าหมายการอน�ร�กษ�พล�งงานในแต#ละป*  และส%$อสารให0พน�กงานท�กคนเข0าใจ
และปฏ�บ�ต�ได0อย#างถ/กต0อง

4.  บร�ษ�ทฯ ถ%อว#าการอน�ร�กษ�พล�งงาน เป=นหน0าท*$ความร�บผ�ดชอบของ เจ0าของ  ผ/0บร�หาร  และพน�กงานของ
บร�ษ�ทฯ ท�กระด�บ ท*$จะให0ความร#วมม%อในการปฏ�บ�ต�ตามมาตรการท*$ก�าหนด  ต�ดตามตรวจสอบ  และรายงานต#อคณะ
ท�างานด0านการจ�ดการพล�งงาน

5.  บร�ษ�ทฯ จะให0การสน�บสน�นท*$จ�าเป=น  รวมถAงทร�พยากรด0านบ�คคลากร  ด0านงบประมาณ  เวลาในการ
ท�างาน  การฝAกอบรม  และการม*ส#วนร#วม  ในการน�าเสนอข0อค�ดเห=น  เพ%$อพ�ฒนาด0านพล�งงาน

6.  ผ/0บร�หารและคณะท�างานด0านการจ�ดการพล�งงาน  จะทบทวนและปร�บปร�ง  นโยบาย  เป0าหมาย  และ
แผนการด�าเน�นงานด0านพล�งงานท�กป*

        • ผลการด�าเน�นงานด0านส�$งแวดล0อม

ผลการด�าเน�นงานและผลล�พธ�ท*$เก*$ยวก�บการจ�ดการด0านส�$งแวดล0อมในประเด=นท*$ส�าค�ญ ส�าหร�บป* 2565 ท*$ผ#านมา

เร%$องท*$จ�ดท�า KPI ผลงาน
ความร�บผ�ดชอบต#อช�มชนท0องถ�$น อาช*วอนาม�ย ความปลอดภ�ย และส�$งแวดล0อม

• ข0อร0องเร*ยนส�$งแวดล0อมจากภายนอกองค�กร 0 เร%$อง 0 เร%$อง

• ต�ดตามตรวจสอบ มลพ�ษ/มลอากาศ

 -ว�เคราะห�น�:าท�:งและแก0ป�ญหา-โรงงานอ.เม%อง ปท�มธาน* 24 คร�:ง 24 คร�:ง 
 -ว�เคราะห�น�:าท�:งและแก0ป�ญหา-โรงงานอ.สามโคก ปท�มธาน* 12 คร�:ง 12 คร�:ง
 -ก�าจ�ดกากอ�ตสาหกรรมให0ถ/กต0องตามมาตรฐาน 6 คร�:ง 5 คร�:ง
 -ตรวจว�ดปร�มาณฝ�#น ผ#านค#า Std. กย.65
 -ตรวจว�ดปร�มาณตะก�$ว และกรดซ�ลฟ/ร�ค ผ#านค#า Std. พค.65
 -ตรวจว�ดระด�บ เส*ยง แสง และความร0อน ผ#านค#า Std. กย.65

        •  การจ�ดการเพ%$อลดการปล#อยก�าซเร%อนกระจก

บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อยเป=นก�จกรรมเก*$ยวก�บการผล�ตทางอ�ตสาหกรรมเป=นหล�ก จAงไม#ม*การปล#อยก�าซเร%อนกระจกอย#างม*น�ย
ส�าค�ญแต#อย#างใด 

สร�ปแหล#งก�าเน�ดจากภายในองค�กร จากค/#ค0า ล/กค0า ผ/0มาต�ดต#อ ต�:งแต#การจ�ดหาว�ตถ�ด�บ การใช 0พล�งงาน การผล�ตแปรร/ป 
การขนส#งส�นค0า ในป* 2565 เป=นด�งน*:
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 S
•  การจ�ดการความย��งย�นในม�ต�ส �งคม

นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ด0านส�งคม

       บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อย ด�าเน�นธ�รก�จผล�ตและจ�าหน#ายส �นค0าอ�ตสาหกรรมหมวดยานยนต� ประเภทน�:าม�นหล#อล%$น 
จาระบ* และแบตเตอร*$ ม*ว�ตถ�ด�บท*$ใช 0ในการผล�ตท*$จะม*ผลกระทบต#อส�งคมและส�$งแวดล0อม จAงม*ความจ�าเป=นอย#างย�$งท*$
ในกระบวนการด�าเน�นงานจะต0องม*นโยบายความร�บผ�ดชอบต#อส�งคม เพ%$อสร0างความเช%$อม�$น และความไว0วางใจให0ก�บผ/0
ม*ส#วนได0เส*ยท�กระด�บ โดยม*เป0าหมายให0องค�กรเต�บโตและย�$งย%น บร�ษ�ทด�าเน�นการตามหล�กการเพ%$อความย�$งย%นของ
องค�กร ด�งน*:

1.  หล�กค�ณค#าหล�ก (Core Value) ขององค�กร S : Spirit หมายถAงร#วมม%อร#วมใจ  P : Passion หมายถAง  
ท�#มเทก�บงานท*$ท�า และ G : Generate หมายถAงสร0างสรรค�ส �$งด*งาม

2.  หล�กว�ส�ยท�ศน� (Vision) ขององค�กร ค%อเป=นหนA$งในธ�รก�จผ/0ผล�ต น�:าม�นหล#อล%$น จาระบ* แบตเตอร*$  
ผล�ตภ�ณฑ�ประกอบอ%$นๆ และให0บร�การโลจ�สต�กส� ด0วยค�ณภาพมาตรฐานสากลและม*ความร�บผ�ดชอบต#อผ/0ม*ส #วนได0เส*ย
ท�กภาคส#วน

3.  หล�กพ�นธก�จ (Mission) ขององค�กร
3.1  ม*ผลตอบแทนท*$ด*ต#อผ/0ถ%อห�0น และม*ความส�มพ�นธ�ท*$ด*ก�บพ�นธม�ตรทางธ�รก�จ
3.2  ผล�ตส�นค0าท*$ด* ม*ค�ณภาพ และม*การควบค�มต0นท�นการผล�ตอย#างม*ประส �ทธ�ภาพ
3.3  พ�ฒนาเทคโนโลย*ใหม#ๆ เพ%$อตอบสนองความต0องการตลาดท�:งในและต#างประเทศ
3.4  มองหาตลาดและช#องทางโอกาสเพ%$อขยายธ�รก�จให0ท�นก�บการเปล*$ยนแปลง การแข#งข�น และน�า
       ส/#ความย�$งย%น
3.5  ม*ความร�บผ�ดชอบต#อส�งคมและส�$งแวดล0อม องค�กรม*ส�งคมท*$ด*
3.6  ด/แลพน�กงานให0ม*ส�ขภาพกายและใจท*$สมบ/รณ�แข=งแรง ส#งเสร�มให0พน�กงานม*ความร/0 ความ
       สามารถ ปร�บต�วให0ท�นต#อการเปล*$ยนแปลง
3.7  ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ข0อบ�งค�บ ของหน#วยงานราชการอย#างเคร#งคร�ด

    3.8  ร#วมม%อต#อต0านการท�จร�ตคอร�ร�ปช�$น
    3.9  ม*จร�ยธรรมในการด�าเน�นธ�รก�จ

  4. ม*ความร�บผ�ดชอบต#อพน�กงาน
  4.1  ด/แลพน�กงานของบร�ษ�ทท�:งชายหร%อหญ�ง คนไทยหร%อคนต#างด0าว อย#างเท#าเท*ยมก�น

             4.2  ด/แลไม#ให0ม*การล#วงละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชนและให0เสร*ภาพในการจ�ดต�:งสมาคมต#างๆภายในองค�กร
            4.3  ด/แลความเหมาะสมโดยเล%อกคนให0เหมาะสมก�บหน0าท*$งานท*$ท�า

  4.4  ม*กระบวนการผล�ตท*$ด*ม*ประส�ทธ�ภาพม*ระบบป0องก�นอ�นตรายต#อพน�กงานท�กคนเท#าเท*ยมก�น 
  4.5  ม*แผนการฝAกอบรบพ�ฒนาความร/0พน�กงานท�กระด�บช�:นให0รอบร/0ในงานและเร%$องอ%$นๆเท#าเท*ยมก�น 
  4.6  ม*นโยบายก�าหนดค#าตอบแทนท*$ย�ต�ธรรม
  4.7  บร�ษ�ทร�บฟ�งข0อร0องเร*ยน ข0อค�ดเห=น จากพน�กงานอย#างเสมอภาค
  4.8  ให0ความปลอดภ�ยในการท�างาน ม*แผนงานและรายงานผลการด�าเน�นงานของเจ0าหน0าท*$ความ

       ปลอดภ�ย
 4.9  จ�ดให0ม*คณะกรรมการความปลอดภ�ย และคณะกรรมการสว�สด�การ
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นโยบายด0านส�ทธ�มน�ษยชน

บร�ษ�ทและบร�ษ�ทในเคร%อ ตระหน�กและให0 ความส�าค�ญในการส#งเสร�มและร�กษาส�ทธ�มน�ษยชนท�:งภายในและ
ภายนอกบร�ษ�ท ควบค/#ก�บหล�กจร�ยธรรมและการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*  ด0วยการก�าหนดนโยบายและแนวปฏ�บ�ต�ด0านส �ทธ�
มน�ษยชนเพ%$อให0สอดคล0องก�บนโยบายการพ�ฒนท*$ย�$งย%น ด�งน*:

1.  สน�บสน�น ส#งเสร�ม และเคารพต#อส�ทธ�มน�ษยชน ให0การปฏ�บ�ต�ต#อก�นและให0เก*ยรต�ก�นและก�นอย#างเท#า
     เท*ยมครอบคล�มท�:ง พน�กงาน ค/#ค0า และผ/0ม*ส#วนได0เส*ยขององค�กร โดยไม#แบ#งแยกความแตกต#างในทาง
     เช%:อชาต� ส�ญชาต� ศาสนา เพศ ภาษา อาย� ร#างกาย จ�ตใจ สถานะทางส�งคม ว�ฒนธรรม ขนบธรรมเน*ยม 
     หร%อเร%$องอ%$นใด
2.  ส%$อสาร เผยแพร# ให0ความร/0 ท�าความเข0าใจ ก�าหนดแนวทาง และให0การสน�บสน�นอ%$นใด แก# พน�กงานท�ก
     คนในบร�ษ�ท ผ/0มาต�ดต#อจากภายนอกท�กคน เพ%$อให0ม*ส#วนร#วมในการด�าเน�นธ�รก�จอย#างม*ค�ณธรรม และ

       จร�ยธรรม เคารพส�ทธ�มน�ษยชน และปฏ�บ�ต�ต#อก�นและก�นตามหล�กส �ทธ�มน�ษยชน
3.  ส%$อสาร ส#งเสร�ม และสน�บสน�น ไม#ให0ม*การใช 0 แรงงานเด=กท*$ม*อาย�ไม#ถAงเกณฑ�ตามกฎหมายก�าหนด
     หร%อการบ�งค�บใช 0แรงงาน ภายในบร�ษ�ทหร%อภายในห#วงโซ#อ�ปทานของบร�ษ�ท
4.  สน�บสน�นให0พน�กงานใช 0ส�ทธ�ของตนในฐานะพลเม%องโดยชอบธรรมตามร�ฐธรรมน/ญและตามกฎหมาย
5.  ด/แลให0ม*การประเม�นความเส*$ยงในห�วข0อการละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชน ป�ญหา และผลกระทบ
6.  ก�าหนดแนวทางการแก0ไข ป0องก�น และตรวจต�ดตาม ถ0าพบป�ญหาการละเม�ดส �ทธ�มน�ษยชน
7.  สน�บสน�นให0พน�กงานท�กคนให0ความส�าค�ญและปฏ�บ�ต�ตามนโยบายท*$เก*$ยวก�บ การค�0มครองข0อม/ลส#วน
     บ�คคล การด/แลร�กษาข0อม/ลส#วนบ�คคลของ พน�กงาน ล/กค0า ค/#ค0า ฯลฯ โดยต0องไม#เป�ดเผยหร%อถ#ายโอน
     ข0อม/ลไปส/#สาธารณะ ถ0าย�งไม#ได0ร�บความย�นยอม เว0นแต#ได0ท�าตามระเบ*ยบบร�ษ�ทหร%อตามกฎหมาย
8.  จ�ดให0ม*ช#องทางการแจ0งเร%$องการละเม�ดส�ทธ�มน�ษยซนท*$เก*$ยวข0องก�บบร�ษ�ท และให0ความเป=นธรรมและ
     ค�0มครองบ�คคลท*$แจ0งเร%$องการละเม�ดส �ทธ�มน�ษยชน
9.  ไม#สน�บสน�นส#งเสร�มก�จกรรมใดๆ ท*$เป=นการละเม�ดหล�กส �ทธ�มน�ษยชน

         10.  อบรมพน�กงานให0ยAดม�$นต#อการเคารพส�ทธ�มน�ษยชน หากพน�กงานกระท�าการละเม�ดส �ทธ�มน�ษยชนให0ถ%อ
     เป=นการกระท�าท*$ผ�ดจรรยาบรรณของบร�ษ�ท และจะต0องได0ร�บโทษทางว�น�ยตามระเบ*ยบของบร�ษ�ท 
     นอกจากน*:อาจจะได0ร�บโทษตามกฎหมายหากการกระท�าน�:นผ�ดกฎหมาย

         11.  บร�ษ�ทจะทบทวนนโยบายด0านส�ทธ�มน�ษยซนท�กป* เพ%$อให0แน#ใจว#านโยบายย�งคงสอดคล0อง เหมาะสม
     ก�บการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ท

•  ผลการด�าเน�นงานด0านส�งคม ป*2565

รายการด�าเน�นงาน KPI ผลงาน
1) ความร�บผ�ดชอบต#อต�วส�นค0า บร�การ และผ/0บร�โภค
    • ข0อร0องเร*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*$เก*$ยวข0อง
    • การท�าความผ�ด/ข0อร0องเร*ยน 0 เร%$อง 0 เร%$อง
3) พน�กงานของบร�ษ�ท
    • การเก�ดอ�บ�ต�เหต� 0 คน 5 คน
    • การร�บฝAกอบรม 100% 98.26%
    • การตรวจส�ขภาพพน�กงานโรงงานผล�ต 100% 95.25%
    • ข0อเร*ยกร0อง ข0อร0องเร*ยน จากพน�กงาน 0 คร�:ง 0 คร�:ง
4) การจ0างงานแรงงานในช�มชน
    •  ร�บแรงงานจากช�มชนเข0าท�างานเพ�$ม - 32 คน
5) การบร�จาคเพ%$อช�มชน
    • บร�ษ�ทโอนกรรมส�ทธ�� ท*$ด�น 2 โฉนด รวม 7 ไร# 81 ตารางวา ซA$งเป=นถนนในซอยพ�ฒนาการ 13 แขวง
       สวนหลวง เขตพระโขนง กร�งเทพฯ ให0ก�บ กร�งเทพมหานคร เพ%$อเป=นสาธารณประโยชน�แก#บ�คคลท�$วไป

14



SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

รายงานการด�าเน�นก�จกรรมท*$แสดงถAงความร�บผ�ดชอบต#อส�งคมและส�$งแวดล0อม
Corporate Social Responsibility  ( CSR )

การด�าเน�นการก�จกรรมท*$   1   
ช#วงเด%อน  ม*นาคม 2565 – เมษายน 2565  แผนกบ�คคลบร�ษ�ทฯ ในเคร%อสยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด  ( มหาชน )

ได0จ�ดก�จกรรมช#วยเหล%อทางส�งคม  ร#วมใจต0านภ�ยโคว�ด 19   โดยน�าผล�ตภ�ณฑ�บร�ษ�ทฯ  แอลกอฮอล� 70%  ส�าหร�บ
ท�าความสะอาด   แจกให0ก�บโรงพยาบาลปท�มธาน*  ,   โรงพยาบาลส#งเสร�มส�ขภาพต�าบล  ประชาชนท�$วไป ,   และ
พน�กงานท�กคนในบร�ษ�ทฯ  ในช#วงสถานการณ�โคว�ต  ท*$ก�าล�งระบาด

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    1  
สน�บสน�น แอลกอฮอล�  70% ส�าหร�บท�าความสะอาด  โรงพยาบาลปท�มธาน*

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    1  
สน�บสน�น แอลกอฮอล�  70% ส�าหร�บท�าความสะอาด  

โรงพยาบาลส#งเสร�มส�ขภาพต�าบลบางขะแยง
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SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    1  
สน�บสน�น แอลกอฮอล�  70% ส�าหร�บท�าความสะอาด  

เทศบาลต�าบลบางขะแยง

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    1  
สน�บสน�น แอลกอฮอล�  70% ส�าหร�บท�าความสะอาด  

พน�กงานบร�ษ�ท และบร�ษ�ทในเคร%อ
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SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

การด�าเน�นการก�จกรรมท*$   2  
ช#วงเด%อนม�ถ�นายน 2565 - กรกฎาคม 2565  กรรมการบร�หาร และ แผนกบ�คคลบร�ษ�ทฯ ในเคร%อสยามภ�ณฑ�

กร��ป จ�าก�ด ( มหาชน ) จ�ดก�จกรรมช#วยเหล%อทางส�งคม  สน�บสน�นผล�ตภ�ณฑ�บร�ษ�ทฯ  แอลกอฮอล�  70%  ส�าหร�บ
ท�าความสะอาด  , สน�บสน�นน�:าม�นพ%ช  ให0ก�บหน#วยงานราชการ  เพ%$อน�าไปแจกจ#ายประชาชน

 

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    2  
สน�บสน�น  แอลกอฮอล�  70% ส�าหร�บท�าความสะอาด  ส#งมอบให0ก�บ  สภอ.สามโคก

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    2  
สน�บสน�นน�:าม�นพ%ช  เพ%$อใช 0ในงานก�จการการก�ศล  กระทรวงแรงงาน
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SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

การด�าเน�นการก�จกรรมท*$   3  

 ว�นศ�กร�ท*$  13 มกราคม  2566  บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) คล�งส�นค0า และบร�ษ�ทในเคร%อ ได0
สน�บสน�นของขว�ญว�นเด=ก  ประจ�าป*  2566   ให0ก�บ  องค�การบร�หารส#วนต�าบลคลองควาย  อ.สามโคกให0ก�บเด=กๆ 
เยาวชนในพ%:นท*$ 

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$   3  
สน�บสน�น ของขว�ญว�นเด=ก

การด�าเน�นการก�จกรรมท*$   4  

 ว�นเสาร�ท*$ 11 ก�มภาพ�นธ� 2566  คณะท�างานอ�ตสาหกรรมส*เข*ยว จากส#วนผล�ต 3 โรงงานในเคร%$อ บร�ษ�ท 
สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) ลงพ%:นท*$ส�ารวจข0อม/ลเก*$ยวก�บด0านส�$งแวดล0อมโดยท�$วไป  ได0แก#  ฝ�#นละออง ,  คว�น  
กล�$น , เส*ยง  บร�เวณพ%:นท*$พ�กอาศ�ยรอบโรงงาน และช�มชนบร�เวณใกล0เค*ยง  ทางบร�ษ�ทฯ พร0อมท*$จะปร�บปร�ง และ
พ�ฒนาระบบการป0องก�น โดยค�านAงถAงผลกระทบด0านส �$งแวดล0อมในพ%:นท*$ช�มชนใกล0เค*ยง

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    4  
ลงพ%:นท*$ส�ารวจความเห=นของช�มชนบร�เวณใกล0เค*ยง  ด0านส �$งแวดล0อม
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SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

ร/ปภาพประกอบก�จกรรมท*$    4  
ลงพ%:นท*$ส�ารวจความเห=นของช�มชนบร�เวณใกล0เค*ยง  ด0านส �$งแวดล0อม
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SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

G

• การจ�ดการความย��งย�นในม�ต�การก-าก�บด2แลก�จการ
 

• นโยบายและแผนการบร�หารความเส*$ยง

- แผนการบร�หารความเส*$ยง

1.  จ�ดให0ม*กระบวนการบร�หารความเส*$ยงองค�กรท*$สอดคล0องก�บแนวปฏ�บ�ต�ท*$คณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และ   
     ตลาดหล�กทร�พย� และตลาดหล�กทร�พย�แห#งประเทศไทยใช 0เป=นแนวทาง
2.  จ�ดให0ม*การก�าหนดแนวทางป0องก�น หล*กเล*$ยงความเส*ยหาย หร%อลดความส/ญเส*ยท*$อาจเก�ดขA:นจากการด�าเน�นงานของ  
     บร�ษ�ท รวมถAงจ�ดให0ม*การต�ดตามและประเม�นผลการบร�หารความเส*$ยงอย#างสม�$าเสมอ
3.  จ�ดให0ม*การน�าระบบเทคโนโลย*สารสนเทศท*$ท�นสม�ยมาใช 0ในกระบวนการบร�หารเส*$ยงของบร�ษ�ท และสน�บสน�นให0  
     บ�คลากรท�กระด�บสามารถเข0าถAงแหล#งข0อม/ลข#าวสารการบร�หารความเส*$ยงอย#างท�$วถAง ตลอดถAงการจ�ดระบบการรายงาน 
     การบร�หารความเส*$ยงให0ผ/0บร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเส*$ยง และผ/0ท*$เก*$ยวข0องได0อย#างม*ประส�ทธ�ภาพ

- ความเส*$ยงภายนอกองค�กร

 1.  การแพร#ระบาดของโรค COVID-19 ได0ผ#อนคลายลงมาก คณะกรรมการบร�หารม*มาตรการรองร�บความเส*$ยง โดยให0
      ผล�ตส�นค0าอย#างสม�$าเสมอเพ%$อร�กษาระด�บสต�อคส�นค0าเพ%$อขายไว0ท*$ 150% ของการขาย 1 เด%อน เน%$องจากย�งคงม*ความ
      ไม#แน#นอนของการแพร#ระบาดท*$จะส#งผลต#อบ�คคลากรของบร�ษ�ท

            2.  ผลของสงครามร�สเซ*ย-ย/เครน ท*$เก�ดว�นท*$  24 ก.พ.2565 เป=นต0นมา ส#งผลกระทบต#อเศรษฐก�จ ตลาดพล�งงานและ  
      อาหารท�$วโลก คณะกรรมการบร�หารม*มาตรการรองร�บความเส*$ยง โดยการบร�หาร วางแผนการจ�ดซ%:อว�ตถ�ด�บหล�กท*$ใช 0
      ในการผล�ตน�:าม�นหล#อล%$นและจาระบ* ซA$งราคาตลาดโลกปร�บต�วส/งขA:นมาก เพ%$อให0เก�ดประส�ทธ�ภาพส/งส�ดในการร�กษาท�:ง
      ระด�บต0นท�น และ ระด�บสต�อค

- ความเส*$ยงภายในองค�กร 

 ห�วข0อความเส*$ยงท*$ท�าต#อเน%$องมาถAง ป* 2565 ม*ด�งน*:
 1.  การขยายธ�รก�จด0านโลจ�สต�กส� โครงการท#าเร%อและคล�งน�:าม�น ท*$สม�ทรปราการ
 2.  การขายและให0บร�การผ#านระบบ Online Marketing
 3.  Security ของระบบไอท*เพ%$อป0องก�นไวร�สคอมพ�วเตอร� และการใช 0ซอฟท�แวร�ผ�ดกฎหมาย
 4.  การขายส�นค0าตามเป0าหมาย ม*การปร�บปร�งเง%$อนไขทางการค0าท*$จ/งใจล/กค0า  
 5.  การเพ�$มประส�ทธ�ภาพในการจ�ดส#งส�นค0าให0ม*ความรวดเร=ว และลดความเส*ยหายจากการขนส#ง
 6.  การผล�ตส�นค0าให0ม*ต0นท�นท*$สามารถแข#งข�นได0
 7.  การบร�หารงานบ�คคลจ�ดท�า Succession Plan และ Job Rotation , ลดอ�ตรา Turnover
 8.  การร�กษาระด�บสภาพคล#องให0เพ*ยงพอส�าหร�บการลงท�นโครงการใหม#
 9.  บร�หารความเส*$ยงจากอ�ตราแลกเปล*$ยนเง�นตราท*$ผ�นผวน ม*การป0องก�นความเส*$ยงโดยการ fix อ�ตราก�บธนาคาร 
      อย#างเหมาะสมท�:งการซ%:อว�ตถ�ด�บและการขายส�นค0า
10. ทบทวนการจ�ดการความเส*$ยงทางด0านการเง�น เช#น ทบทวนค�ณสมบ�ต�ของล/กค0า

- ความเส*$ยงต#อการลงท�นของผ/0ถ%อหล�กทร�พย�

           1. การถ/กควบค�มเส*ยงของท*$ประช�มผ/0ถ%อห�0น : กล�#มโรจตระการถ%อห�0นรวม 74.95% 
              มาตรการรองร�บความเส*$ยงท*$จ�ดท�า : บร�ษ�ทจ�ดให0ม*โครงสร0างคณะกรรมการอย#างเหมาะสมค%อ 10 ท#าน ประกอบ

     ด0วยกรรมการบร�หาร 6 ท#านค�ดเป=นร0อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอ�สระ 4 ท#านค�ดเป=นร0อยละ 40 
     จAงเป=นส�ดส#วนท*$เหมาะส�าหร�บการถ#วงด�ลและสอบทานรายละเอ*ยดของวาระท*$จะน�าเสนอพ�จารณาในการประช�ม
     ผ/0ถ%อห�0นท*$ผ#านมา
 2. การได0ร�บผลตอบแทนจากการลงท�น : 
     มาตรการรองร�บความเส*$ยงท*$จ�ดท�า : บร�ษ�ทก�าหนดนโยบายจ#ายเง�นป�นผลไม#ต�$ากว#าร0อยละ 40 ของก�าไรส�ทธ� 
     และสามารถจ#ายได0ส/งกว#าร0อยละ 40 อย#างสม�$าเสมอท�กป*ตลอดมา  
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•  แนวปฏ�บ�ต�ต#อผ/0ม*ส#วนได0เส*ยในห#วงโซ#ค�ณค#าของธ�รก�จ

ผ2)ม3ส�วนได)เส3ย การส��อสาร การว�เคราะห& การด-าเน�นงาน
1. ผ/0ถ%อห�0น -การประช�มผ/0ถ%อห�0น

-เป�ดเผยข0อม/ลให0ทราบอย#าง
เหมาะสม โปร#งใส เป=นธรรม 
และท�นเวลา เช#นการรายงาน
ผลการด�าเน�นงานท�ก
ไตรมาส

-การก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*
-ผลด�าเน�นงานเต�บโต
-ผลตอบแทนท*$ด*
-ความย�$งย%นในการด�าเน�น
ธ�รก�จ

-เป�ดเผยข0อม/ลอย#างเพ*ยงพอ
-ด�าเน�นการตามหล�กการก�าก�บด/แล
ก�จการท*$ด*
-จ#ายเง�นป�นผลอย#างเหมาะสม
-การบร�หารจ�ดการความเส*$ยง
-ม*แนวทางการบร�หารจ�ดการอย#าง
ย�$งย%น

2. พน�กงาน -ก�จกรรม MD พบพน�กงาน
-คณะกรรมการสว�สด�การ
-กล#องร�บความค�ดเห=น
-บอร�ดประชาส�มพ�นธ�
-ระบบ MsgPopup & E-mail

-ความปลอดภ�ย
-สว�สด�การ
-ความก0าวหน0า

-แผนงานด0านความปลอดภ�ยและ
อาช*วอนาม�ยในการท�างาน โดยม*
คณะท�างานท*$เล%อกต�:งมาจาก
พน�กงาน
-ให0พน�กงานม*ส#วนร#วมในการหา
ห�วข0อส�าหร�บแผนการจ�ดอบรม
ประจ�าป*

3. ล/กค0า -การเข0าพบล/กค0า
-การส�ารวจความพAงพอใจ
-การท�าก�จกรรมร#วมก�น
-การพาล/กค0าเข0าชมบร�ษ�ท
-ร�บข0อร0องเร*ยน (ถ0าม*)

-ส�นค0าด*ม*มาตรฐาน ส#งของ
ตรงเวลา
-บร�การก#อนและหล�งขายม*
ค�ณภาพ
-ราคาส�นค0าเหมาะสม
-ม*ความผ/กพ�นย�$งย%น

-การบร�หารด0วยระบบ ISO
-การจ�ดการป�ญหาข0อร0องเร*ยนจาก
ล/กค0าด0วยความรวดเร=ว
-การบร�หารล/กค0าส�มพ�นธ�

4. ค/#ค0า -การต�ดต#อเจรจาทางธ�รก�จ
-การเข0าเย*$ยมชมก�จการ
-การประช�มร#วมก�น

-ราคาท*$เป=นธรรมและโปร#งใส
-ปฏ�บ�ต�ตามส�ญญาหร%อข0อ
ตกลง
-สามารถสน�บสน�นในการ
ด�าเน�นธ�รก�จ
-ต�ดต#อธ�รก�จแบบย�$งย%น

-นโยบายการต#อต0านท�จร�ต
คอร�ร�ปช�$น
-ระเบ*ยบปฏ�บ�ต�ในการจ�ดซ%:อท*$ด*
-การประเม�นความเช%$อม�นโดย
ก�าหนด KPI ต#างๆ

5. เจ0าหน*: -การพบปะตามวาระโอกาส
-การเข0าเย*$ยมชมบร�ษ�ท
-แสดงผลการด�าเน�นงานท*$ด*

-ช�าระหน*:ตรงเวลา
-ความสามารถในการท�าก�าไร

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

6. ส�งคม - สน�บสน�นก�จกรรมท*$ช�มชน
ขอความร#วมม%อ
- ร�บขอร0องเร*ยน (ถ0าม*)
- อบรมพน�กงานในการ
ปฏ�บ�ต�ตนเป=นพลเม%องด*ท�า
ประโยชน�ให0ก�บช�มชนและ
ส�งคม
-ม*เว=บไซต�ข0อม/ลของบร�ษ�ท

-ส�นค0าม*ค�ณภาพ
-ไม#ก#อให0เก�ดมลพ�ษ
-ม*ส#วนร#วมและช#วยเหล%อ
ก�จกรรม
-เข0าถAงข0อม/ลท�$วไปของบร�ษ�ท
ได0

-การบร�หารจ�ดการ ก�าจ�ด ของเส*ย
ท*$ด* ม*มาตรฐาน
-จ�ดให0ม*การตรวจว�ดค�ณภาพส�$ง
แวดล0อมอย#างสม�$าเสมอ
-ร#วมก�จกรรมช�มชนส�มพ�นธ�
-เป�ดเผยข0อม/ลของ บร�ษ�ทฯ
ผล�ตภ�ณฑ� น�กลงท�นส�มพ�นธ� ใน
ช#องทาง เว=บไซต� และ FB ของ
บร�ษ�ท

7. ภาคร�ฐและ 
   เอกชน

-เข0าร#วมโครงการภาคร�ฐ
-ส#งรายงานต#างๆตรงตาม
เวลา
-ให0ความร#วมม%อส#งข0อม/ล
สถ�ต�ต#างๆท*$ต0องการ

-ด�าเน�นธ�รก�จเป=นธรรมและ
โปร#งใส
-ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ระเบ*ยบ 
และข0อบ�งค�บต#างๆท*$ก�าหนดไว0
-ใช 0ทร�พยากรอย#างม*
ประส�ทธ�ภาพ

-จ�ดส#งรายงานครบถ0วน ถ/กต0อง 
และตรงเวลา
-สอบทานความครบถ0วนของข0อ
บ�งค�บต#างๆท�:งเก#าและใหม#ท*$ม*เพ�$ม
เต�ม ท�กไตรมาส
-ม*นโยบายการท�างานการผล�ต
ส�นค0าท*$รองร�บการใช 0ทร�พยากร
อย#างม*ประส�ทธ�ภาพ
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•  ทบทวนค/#ม%อจรรยาบรรณธ�รก�จ

     คณะกรรมการจ�ดให0ม*ค/#ม%อจรรยาบรรณธ�รก�จ ซA$งจะประกอบด0วยห�วข0อหล�กๆ ด�:งน*
1.  ความร�บผ�ดชอบต#อผ/0ม*ส#วนได0เส*ย
2.  ความร�บผ�ดชอบต#ออาช*วอนาม�ย และความปลอดภ�ย
3.  ความร�บผ�ดชอบต#อแรงงาน และส�ทธ�มน�ษยชน
4.  ความร�บผ�ดชอบต#อข0อก�าหนดและกฎหมายท*$เก*$ยวข0อง
5.  ความข�ดแย0งทางผลประโยชน�
6.  การป0องก�นการท�จร�ตและคอร�ร�ปช�$น
7.  การควบค�มภายในและการตรวจสอบภายใน
8.  การก�าก�บด/แลการปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณธ�รก�จ
9.  การร�บข0อร0องเร*ยนจากการไม#ปฏ�บ�ต�ตามจรรยาบรรณธ�รก�จ
10. บทลงโทษ หากก#อให0เก�ดความเส*ยหายต#อผ/0ม*ส#วนได0เส*ย

•  เร%$องอ%$นๆ
1.  การแพร#ระบาดของเช%:อโรค COVID-19: บร�ษ�ทฯด/แลให0ความช#วยเหล%อท�กๆด0าน แก#พน�กงานท�ก ระด�บ ท�กคน 
     รวมถAงให0ความร#วมม%อปฏ�บ�ต�ตามมาตรการต#างๆ ของภาคร�ฐ ภาคช�มชน และส�งคม เพ%$อให0ผ#านพ0นไปด0วยก�น
2.  ส�$งแวดล0อม : บร�ษ�ทฯ ปร�บปร�งกระบวนการผล�ต เคร%$องจ�กร เคร%$องม%อ ให0ม*ประส�ทธ�ภาพลดการส/ญเส*ยพล�งงาน
     โดยเปล#าประโยชน�  ของเส*ยท*$เก�ดจากกระบวนการผล�ตม*ระบบจ�ดการ Recycle ให0ใช 0ประโยชน�ภายในโรงงาน
     ได0ให0ความส�าค�ญก�บการใช 0บรรจ�ภ�ณฑ�ท*$เป=นม�ตรต#อส�$งแวดล0อมโดยใช 0ว�สด�ท*$สามารถร*ไซเค�ลได0 และว�เคราะห�
     ข0อม/ลเก*$ยวก�บปร�มาณก�าซเร%องกระจกภายในองค�กรอย#างต#อเน%$อง
3.  การใช 0พล�งงานและไฟฟ0า : ส#งเสร�มให0ใช 0พล�งงานอย#างค�0มค#า ก�าหนดแผนเป�ดใช 0เคร%$องจ�กรให0สอดคล0องก�บ
     แผนการผล�ตท*$ก�าหนดไว0ล#วงหน0า  จ�ดท�าแผนด/แลซLอมแซมเคร%$องจ�กรให0พร0อมใช 0เพ%$อลดป�ญหาเคร%$องจ�กรเส*ย
     ระหว#างการผล�ตต0องหย�ดซ#อมท�าให0ส/ญเส*ยพล�งงานระหว#างทดลองเคร%$องโดยเปล#าประโยชน�  ศ Aกษาข0อม/ล
     การต�ดต�:ง Solar Roof Top เพ%$อผล�ตกระแสไฟจากพล�งงานแสงอาท�ตย�แทนการใช 0ไฟฟ0า  ซA$งจะช#วยลดการ
     ปล#อยก�าซเร%$อนกระจกและลดต0นท�นผล�ต
4.  ของเส*ย : เน0นการค�ดแยกเป=น ของเส*ยท*$น�ากล�บไปใช 0ได0  ของเส*ยท*$ขายได0 และของเส*ยท*$ต0องท�าลาย อย#าง
     ช�ดเจน  
5.  ส�งคม : เน0นเร%$องส�ทธ�มน�ษยชนในการท�าธ�รก�จ ใช 0แรงงานถ/กต0องตามกฏหมายและเป=นธรรม บร�ษ�ทฯเป�ด
     โอกาสให0ม*ช#องทางแจ0งเบาะแสและข0อร0องเร*ยน รวมถAงด/แลพน�กงานของบร�ษ�ทฯ เร%$องการอบรมพ�ฒนา
     ศ�กยภาพด0านส�ขอนาม�ย และความปลอดภ�ยในการท�างานอย#างสม�$าเสมอท�กป*

•  ส�ดส#วนและจ�านวน คณะกรรมการ

บร�ษ�ทต0องม*จ�านวนกรรมการไม#น0อยกว#า 5 คน และกรรมการไม#น0อยกว#ากA$งหนA$งต0องม*ท*$อย/#ในประเทศไทย และต0อง
ม*กรรมการอ�สระอย#างน0อยหนA$งในสามของจ�านวนกรรมการท�:งหมดแต#ต0องไม#น0อยกว#า 3 คน 

คณะกรรมการ จ�านวนรวม ประกอบด0วย
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
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       •  อ�านาจอน�ม�ต�การด�าเน�นการ  
           

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

คณะกรรมการ
บร�ษ�ท

ผ/0บร�หาร
ระด�บส/ง

1 การร�บรองงบการเง�นของบร�ษ�ท √ -
2 การท�ารายการระหว#างก�นท*$คณะกรรมการตรวจสอบเห=นชอบ √ -
3 การม*ส#วนได0เส*ยท*$อาจม*ความข�ดแย0งทางผลประโยชน� √ -
4 แผนอ�ตราก�าล�งเคร%$องจ�กรและก�าล�งคน √ -
5 ลงนามเช=คและหน�งส%อส�าค�ญเก*$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%$อล/กค0า เก�น 20 ลบ. ไม#เก�น 20 ลบ.
8 การขายทร�พย�ส�น เก�น 10 ลบ. ไม#เก�น 10 ลบ.
9 การต�ดหน*:ส/ญ เก�น 1 ลบ. ไม#เก�น 1 ลบ.
10 การซ%:อส�นค0าท*$เป=นว�ตถ�ด�บและอ%$นๆในการผล�ตส�นค0า √ √

       •  นโยบายการจ#ายค#าตอบแทนกรรมการ

1. ผลตอบแทนระยะส�:น บร�ษ�ทก�าหนดการจ#ายผลตอบแทนท*$สามารถเท*ยบเค*ยงได0อย#างเหมาะสมก�บอ�ตราการ
จ#าย ท�$วไปขององค�กรอ%$นท*$อย/#ในธ�รก�จใกล0เค*ยงก�นเพ%$อร�กษาและเสร�มสร0างความสามารถแข#งข�นด0าน
ทร�พยากรบ�คคลให0 ก�บองค�กร และจ#าย Bonus จากผลประกอบการในแต#ละรอบป* เพ%$อจ/งใจให0ปฏ�บ�ต�งานให0
ได0ตามเป0าหมายขององค�กร ในป*น�:นๆ

2. ผลตอบแทนในระยะยาว บร�ษ�ทก�าหนดนโยบายค#าตอบแทนเพ%$อร�กษาและสร0างแรงจ/งใจในการปฏ�บ�ต�งานให0
องค�กร ด�าเน�นงานไปส/#เป0าหมายในอนาคตท*$วางแผนไว0ในระยะยาว และต0องอย/#ภายในวงเง�นงบประมาณการ
จ#ายค#าตอบแทนท*$สอดคล0องก�บผลการด�าเน�นงานขององค�กร

3. ค#าตอบแทนกรรมการและว�ธ*การจ#าย
    -  ค#าเบ*:ยประช�ม พ�จารณาจากผลประกอบการและขนาดธ�รก�จของบร�ษ�ท ความร�บผ�ดชอบ ความร/0ความ

สามารถและประสบการณ�ของกรรมการ การปฏ�บ�ต�หน0าท*$ท*$ก#อให0เก�ดประโยชน�ก�บบร�ษ�ท โดยเท*ยบเค*ยง
ก�บบร�ษ�ทท*$อย/#ในกล�#มธ�รก�จเด*ยวก�น และม*อ�ตราท*$เหมาะสมเพ*ยงพอท*จะจ/งใจและร�กษากรรมการท*ม*
ค�ณภาพไว0 โดยจ#ายให0ก�บกรรมการท�กท#านท*เข0าประช�ม

    -  ค#าตอบแทนประจ�าป* พ�จารณาจากผลประกอบการของบร�ษ�ทโดยจ#ายให0ก�บกรรมการอ�สระ
    -  โดยขออน�ม�ต�วงเง�นจากท*$ประช�มสาม�ญผ/0ถ%อห�0นท�กๆป*

•  นโยบายการจ#ายค#าตอบแทนผ/0บร�หาร

เป=นค#าตอบแทนในร/ปแบบ ค#าตอบแทนรายเด%อน โบน�ส และค#าบร�หารงานโดยพ�จารณาจาก : ภาระหน0าท*$ความร�บ
ผ�ดชอบ , KPI ผลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ท , เปร*ยบเท*ยบข0อม/ลอ�ตราตลาดของธ�รก�จใกล0เค*ยง ก�นในป�จจ�บ�นจาก
การส�ารวจของสถาบ�นและองค�กรท*$น#าเช%$อถ%อ , อ�ตราการเต�บโตของ ผล�ตภ�ณฑ�มวลรวมในประเทศ และ ค#าเฉล*$ย
อ�ตราเง�นเฟ0อ

•  นโยบายการจ#ายค#าตอบแทนพน�กงาน
   
   1. ค#าตอบแทนท*$เป=นต�วเง�นได0แก# เง�นเด%อน ค#าแรง ค#าคอมม�ชช�$น เบ*:ยเล*:ยง เบ*:ยขย�น ค#าล#วงเวลา ค#ากะ ค#าเด�น 

    ทางท*$เก*$ยวข0องก�บการด�าเน�นธ�รก�จ เง�นกลางป* เง�นโบน�ส เง�นช#วยเหล%อเม%$อชราภาพและเง�นชดเชยเม%$อเกษ*ยณ
    อาย�

 2. ค#าตอบแทนอ%$น เช#น ส�ทธ�ในว�นลาป#วย ลาพ�กผ#อน ลาบวช ลาคลอด ว�นหย�ดตามประเพณ* การร�กษาพยาบาล 
    กรณ*อ�บ�ต�เหต�และฉ�กเฉ�น ช�ดเคร%$องแบบ อ�ปกรณ�เพ%$อความปลอดภ�ย รถร�บส#งพน�กงาน ห0องพยาบาล การจ�ดท�า 
    ประก�นช*ว�ตให0ก�บผ/0บร�หารและพน�กงานตามระด�บความเส*$ยงของการปฏ�บ�ต�งาน สน�บสน�นค#าใช 0จ#ายการฝAกอบรม 
    ส�มมนาท�:งภายในและภายนอกองค�กร เป=นต0น
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•  นโยบายการพ�ฒนาพน�กงาน
    
    บร�ษ�ทตระหน�กถAงความส�าค�ญในการเร*ยนร/0และการพ�ฒนาบ�คลากร เพราะเช%$อว#าบ�คลากรท*$ม*ความร/0 ความสามารถ ม*
ความส�าค�ญอย#างย�$งท*$จะน�าพาบร�ษ�ทให0บรรล�เป0าหมายในการด�าเน�นธ�รก�จและสร0างความพAงพอใจให0ก�บล/กค0า ผ/0ถ%อห�0น 
และผ/0ม*ส#วนได0เส*ยท�กระด�บ
    บร�ษ�ทจ�ดให0ม*การอบรบแก#พน�กงานท�กระด�บ ท�กแผนก เป=นประจ�าอย#างสม�$าเสมอท�กป* โดยก�าหนดเป=นให0ม*การจ�ด
ท�าแผนฝAกอบรม เล%อกห�วข0ออบรมท*$เป=นประโยชน�ต#อพน�กงานและองค�กร และน�าเสนอของบประมาณจากฝ#ายบร�หาร
เป=นประจ�าท�กเด%อนธ�นวาคมของป* ก�าหนดเป0าหมายให0ผ/0จ�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*นโยบายจ/งใจพน�กงานในต�าแหน#งท*$ม*ความส�าค�ญโดยเพ�$มค#าตอบแทนเช#น เง�นพ�เศษ ค#าต�าแหน#งให0เหมาะสม
เพ%$อลด Turnover rate ของพน�กงาน  

•  บ�คคลท*$ได0ร�บมอบหมายให0ร�บผ�ดชอบงานอ%$นๆ

1.  เลขาน�การบร�ษ�ท
            คณะกรรมการบร�ษ�ทได0แต#งต�:ง นางส�ทธ�ร�ตน� วรรณร�ตน� รองผ/0จ�ดการฝ#ายบ�ญช*และการเง�นเป=นเลขาน�การบร�ษ�ท

ต�:งแต#ว�นท*$ 9 ส�งหาคม 2551 เพ%$อท�าหน0าท*$ตามมาตรา 89/15 พระราชบ�ญญ�ต� หล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� 
พ.ศ. 2535 และตามท*$คณะกรรมการก�าก�บตลาดท�นประกาศก�าหนด 
โดยม*หน0าท*$และความร�บผ�ดชอบหล�ก ด�งน*:
1. ร/0ข0อกฎหมาย ระเบ*ยบและข0อบ�งค�บต#างๆ และต�ดตามให0ม*การปฏ�บ�ต�อย#างถ/กต0อง และเป�ดเผยข0อม/ลให0ท�นเวลา
2. เก=บร�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�มผ/0ถ%อห�0น รายงานการประช�มผ/0ถ%อห�0น รายงาน  
               การม*ส#วนได0เส*ยของกรรมการและผ/0บร�หาร รายงานความข�ดแย0งทางผลประโยชน�ของกรรมการและผ/0บร�หาร 
               รายงานความร�บผ�ดชอบต#อรายงานทางการเง�นของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจ�าป*ของคณะ
               กรรมการ/คณะกรรมการช�ดย#อย

3. ด�าเน�นการอ%$นๆตามท*$คณะกรรมการก�าก�บตลาดท�นและกฎหมายท*$เก*$ยวข0องประกาศก�าหนด
4. จ�ดการประช�มผ/0ถ%อห�0น และประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท ให0เป=นไปตามกฎหมาย ข0อบ�งค�บของบร�ษ�ทฯ และข0อพAง

     ปฏ�บ�ต�ต#างๆ
2.  ผ/0ควบค�มด/แลการท�าบ�ญช*

คณะกรรมการบร�ษ�ท มอบหมายให0 น.ส.ส�นาร* ธรรมร�จ�ก�ล ผ/0ช#วยผ/0จ�ดการฝ#ายบ�ญช*และการเง�น เป=นผ/0ควบค�มด/แล  
      การท�าบ�ญช*ของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อย
3.  ห�วหน0างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�ษ�ท มอบหมายให0 นางส�ร*ย� น�นตต�ก/ล ผ/0ช#วยกรรมการผ/0จ�ดการ บร�ษ�ท ว*อาร�ไอเอ จ�าก�ด เป=น  
     ห�วหน0างานตรวจสอบภายใน
4.  ห�วหน0างานก�าก�บด/แลการปฏ�บ�ต�งานของบร�ษ�ท

คณะกรรมการบร�ษ�ทแต#งต�:งคณะกรรมการตรวจสอบด/แลสอบทานกระบวนการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย ตามข0อก�าหนด
      ตลาดหล�กทร�พย� และหน#วยงานท*$เก*$ยวข0อง รวมถAงการก�าก�บด/แลก�จการท*$สอดคล0องก�บนโยบายและแนวทาง

ปฏ�บ�ต�ท*$ด*ตามหล�กการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด* และม*เลขาน�การบร�ษ�ทเป=นผ/0ท�าหน0าท*$สน�บสน�นข0อม/ลและประสานงาน
ก�บฝ#ายต#างๆท�:งน*:เพราะม*ความเป=นอ�สระ โปร#งใส สามารถให0ข0อเสนอแนะและการปร�บปร�งแนวทางปฏ�บ�ต�ให0
สอดคล0องก�บธ�รก�จ น�ามาซA$งความน#าเช%$อถ%อแก#น�กลงท�นหร%อบ�คคลภายนอก

• งานน�กลงท�นส�มพ�นธ�

บร�ษ�ท เป�ดเผยข0อม/ลตามข0อก�าหนดของส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� และ
ตลาดหล�กทร�พย�แห#งประเทศไทย โดยม*เลขาน�การบร�ษ�ทร�บผ�ดชอบว#าได0ท�าถ/กต0อง ครบถ0วน ท�นเหต�การณ� แก#ผ/0ถ%อห�0น 
น�กลงท�นรายย#อย และผ/0สนใจท�กระด�บ อย#างเท#าเท*ยมและเป=นธรรม เป�ดโอกาสให0ม*การน�ดพบปะผ/0บร�หาร การตอบค�าถาม
ทางโทรศ�พท� หร%ออ*เมล� การเผยแพร#ผ#านส%$อ และการเป�ดเผยข0อม/ลสารสนเทศต#างๆตามเหต�การณ� ตามรอบระยะเวลาบ�ญช* 
น�าเสนอผลการด�าเน�นงาน ค�าอธ�บายและการว�เคราะห�ของฝ#ายจ�ดการประจ�าไตรมาส กรณ*รายได0/ก�าไรส�ทธ� ต#างจากงวด
เด*ยวก�นของป*ท*$ผ#านมาร0อยละ 20 ผ#านระบบส%$อสารของตลาดหล�กทร�พย�แห#งประเทศไทยและเผยแพร#บนเว=บไซต�ของ
บร�ษ�ท ท*$ http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพ%$อให0สาธารณชนได0ร�บร/0ข0อม/ลอย#างเท#าเท*ยมก�น 
กรณ*ท*$ผ/0ถ%อห�0น น�กลงท�น หร%อผ/0สนใจ ม*ข0อสงส�ยหร%อต0องการน�ดหมายเข0าพบผ/0บร�หารและเย*$ยมชมก�จการ
สามารถต�ดต#อเลขาน�การบร�ษ�ทได0ท*$ โทรศ�พท�: 0-2975-2780 ต#อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หร%อ อ*เมล� :
suthirat@siampangroup.com
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• การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของคณะกรรมการ
ในป* 2565 คณะกรรมการท�:ง 3 ช�ด ประเม�นตนเองท�:งคณะตามห�วข0อ ด�งน*:
1. โครงสร0างของคณะกรรมการ
2. ค�ณสมบ�ต�ของคณะกรรมการแต#ละช�ด ความร/0 ความสามารถ ประสบการณ� ความเหมาะสม ก�บธ�รก�จของบร�ษ�ท
3. บทบาท หน0าท*$และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการแต#ละช�ดตามกฎบ�ตร
4. การให0ความส�าค�ญต#อการก�าหนด นโยบาย ว�ส�ยท�ศน� กลย�ทธ�ในการด�าเน�นธ�รก�จ
5. ได0ปฏ�บ�ต�หน0าท*$ครบถ0วนตามหล�กการ ค%อตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ด0วยความระม�ดระว�ง (Duty of Care),  
    ด0วยความซ%$อส�ตย�ส�จร�ต (Duty of Loyalty) และ ด0วยความร�บผ�ดชอบ (Accountable)
6. การด/แลไม#ให0เก�ดความข�ดแย0งทางผลประโยชน�
7. การทบทวนนโยบายการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*และการน�าไปปฏ�บ�ต�จร�ง
8. การทบทวนจร�ยธรรมจรรยาบรรณธ�รก�จและการปฏ�บ�ต�ท*$ไม#ข�ดแย0ง
9. การให0ความร#วมม%อไม#ปฏ�บ�ต�และต#อต0านการท�จร�ตคอร�ร�ปช�$น
10.การประเม�นผลและก�าหนดค#าตอบแทนให0ผ/0บร�หารระด�บส/ง
11.การประช�มคณะกรรมการ การก�าหนดวาระประช�ม ความพร0อมเอกสารประกอบการประช�ม การเข0าร#วมประช�ม       
    ของกรรมการแต#ละท#าน ความม*ส#วนร#วมและความสม�$าเสมอ
12.การพ�ฒนาความร/0ของกรรมการและเลขาน�การบร�ษ�ท
13.ทบทวนแผนการพ�ฒนาผ/0บร�หารและพน�กงานในบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อย
14.การวางแผนส%บทอดต�าแหน#งผ/0บร�หารระด�บส/ง
15.การด�ารงต�าแหน#งของกรรมการในบร�ษ�ทจดทะเบ*ยนและบร�ษ�ทท�$วไปอ%$น
ผลการประเม�นของป*2565   ม*ผลการปฏ�บ�ต�เท#าก�บ  80.00%

• การก�าก�บด/แลบร�ษ�ทย#อย
1.  กรรมการบร�หารของบร�ษ�ท 3 ท#าน ม*ต�าแหน#งเป=น กรรมการผ/0จ�ดการบร�ษ�ทย#อยแต#ละบร�ษ�ทฯรวม 3 บร�ษ�ท    
     ขอบเขตอ�านาจหน0าท*$และความร�บผ�ดชอบของกรรมการผ/0จ�ดการ

1.1 วางแผนเป0าหมาย กลย�ทธ� งบประมาณ ในการท�าธ�รก�จหล�กของกล�#มบร�ษ�ท
1.2 วางแผนการเล%อกซ%:อว�ตถ�ด�บหล�กส�าค�ญ 

 1.3 วางแผนโครงสร0างองค�กร การใช 0ทร�พยากร แรงงาน และเคร%$องจ�กร
          1.4 วางนโยบายค�ณภาพ 
          1.5 วางนโยบายต0นท�นมาตรฐานและการว�ดผลประส�ทธ�ภาพ  
          1.6 ประเม�นผลงาน ท�:งจากภายในองค�กร และจากล/กค0าผ/0บร�โภค อย#างสม�$าเสมอ

2.  คณะกรรมการบร�หารท�าหน0าท*$สรรหาบ�คคลท*$ม*ความร/0ความสามารถไปด�ารงต�าแหน#งผ/0บร�หารเพ%$อด/แลการบร�หารงาน 
     ให0เป=นไปตามนโยบายของบร�ษ�ทอย#างม*ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผล
3.  คณะกรรมการบร�หารก�าหนดให0บร�ษ�ทฯและบร�ษ�ทย#อยใช 0นโยบายการปฏ�บ�ต�งานเหม%อนก�นโดยเป=นไปตามแผนธ�รก�จ   
     หล�กของบร�ษ�ท หล�กการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*ของตลาดหล�กทร�พย�และ กลต.  หล�กการบ�ญช*มาตรฐาน หล�กกฎหมาย 
     และระเบ*ยบข0อบ�งค�บของหน#วยงานต#างๆ ท*เก*$ยวข0อง
4.  คณะกรรมการบร�หารพ�จารณาอน�ม�ต�โครงการด�าเน�นงานต#างๆ การท�ารายการการได0มาหร%อจ�าหน#ายไปซA$งทร�พย�ส�น การ

ก/0ย%ม หร%อการขอส�นเช%$อ การให0ก/0ย%มเง�น การเพ�$มท�น การลดท�น การเล�กบร�ษ�ท ท*$ม*ผลต#อการด�าเน�นธ�รก�จอย#างม*
น�ยส�าค�ญของบร�ษ�ทย#อย

5.  คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน0าท*$สอบทานความถ/กต0องเช%$อถ%อได0ของรายงานทางการเง�น สอบทานระบบการควบค�ม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การท�ารายการเก*$ยวโยงก�น การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและระเบ*ยบข0อบ�งค�บท*$เก*$ยวข0อง 
รวมถAงการก�าก�บด/แลการปฏ�บ�ต�งานของบร�ษ�ทย#อย

6.  คณะกรรมการบร�หารความเส*$ยงท�าหน0าท*$พ�จารณาแนวทางบร�หารความเส*$ยงของบร�ษ�ทย#อย
7.  คณะกรรมการบร�ษ�ทท�าหน0าท*$พ�จารณาผลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทย#อยอย#างสม�$าเสมอ เพ%$อวางแผนงานและเป0าหมาย  

               ในการด�าเน�นงานในอนาคต

• การป0องก�นความข�ดแย0งทางผลประโยชน�
1. ทบทวนนโยบายการป0องก�นความข�ดแย0งทางผลประโยชน�
    คณะกรรมการบร�ษ�ทถ%อเป=นนโยบายส�าค�ญท*$ไม#ให0คณะกรรมการ ผ/0บร�หาร และพน�กงาน ใช 0ต�าแหน#งหน0าท*$แสวงหาผล  
    ประโยชน�ส#วนตน โดยได0ก�าหนดจรรยาบรรณธ�รก�จและแนวทางปฏ�บ�ต� ส�าหร�บกรรมการ ผ/0บร�หาร และพน�กงานของ  
    บร�ษ�ท ให0หล*กเล*$ยงการท�ารายการท*$เก*$ยวโยงก�บตนเองท*$อาจก#อให0เก�ดความข�ดแย0งทางผลประโยชน�ก�บบร�ษ�ท 
2. ทบทวนนโยบายการด/แลเร%$องการใช 0ข0อม/ลภายใน
    เพ%$อให0เป=นไปตามหล�กการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*ของบร�ษ�ทมหาชน บร�ษ�ทต0องเก=บร�กษาข0อม/ลทางการเง�นและข0อม/ล  
     ภายในท*$ส�าค�ญ โดยไม#แจ0งให0บ�คคลภายในบร�ษ�ทแผนกอ%$นๆท*$ไม#เก*$ยวข0องก�บข0อม/ลทราบก#อนเป�ดเผยแก#สาธารณชน  
    และไม#ใช 0ข0อม/ลภายในท*$เป=นสาระส�าค�ญต#อการเปล*$ยนแปลงราคาห�0นของบร�ษ�ทและย�งไม#ได0เป�ดเผยไปท�าประโยชน�ให0
    แก#ตนเองหร%อผ/0อ%$นในทางม�ชอบท�:งทางตรงและทางอ0อม
    ท�:งน*:บร�ษ�ทฯได0ม*การเผยแพร#นโยบายไว0บนเว=บไซต�ของบร�ษ�ท  https://www.siampangroup.com/th/about

25

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


SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

• นโยบายต#อต0านท�จร�ตคอร�ร�ปช�$น

ห0ามกรรมการบร�ษ�ท ผ/0บร�หาร และพน�กงานของบร�ษ�ท ด�าเน�นการสน�บสน�นการท�จร�ต คอร�ร�ปช�$น หร%อยอมร�บการคอร�ร�ปช�$น
ในท�กร/ปแบบท�:งทางตรงและทางอ0อม โดยครอบคล�มถAงธ�รก�จของบร�ษ�ทย#อย บร�ษ�ทร#วม หร%อบร�ษ�ทอ%$นท*$บร�ษ�ทม*อ�านาจใน
การควบค�มไม#ว#ากรณ*ใดๆ และต0องปฏ�บ�ต�ตามมาตรการต#อต0านท�จร�ตคอร�ร�ปช�$นอย#างเคร#งคร�ด รวมถAงจ�ดให0ม*โครงสร0างผ/0ร�บ
ผ�ดชอบและระบบการบร�หารความเส*$ยง การควบค�มภายใน และการตรวจสอบภายในเพ%$อป0องก�นและปราบปรามการท�จร�ต
หร%อคอร�ร�ปช�$นภายในองค�กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏ�บ�ต� และข0อก�าหนดในการด�าเน�นการเพ%$อให0สอดคล0องก�บการ
เปล*$ยนแปลงของธ�รก�จ ระเบ*ยบ ข0อบ�งค�บ และข0อก�าหนดของกฎหมาย บร�ษ�ทได0เผยแพร#นโยบายไว0แล0วบนเว=บไซด�ของ
บร�ษ�ท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

• การแจ0งเบาะแสหร%อข0อร0องเร*ยนหร%อกรณ*ถ/กละเม�ด

บร�ษ�ทก�าหนดช#องทางการแจ0งเบาะแส หร%อข0อร0องเร*ยน หร%อกรณ*ถ/กละเม�ดส �ทธ� รวมถAงการเสนอแนะแสดงความค�ดเห=น
ต#างๆ ผ#านช#องทางด�งน*:

1. จดหมายอ�เล=กทรอน�กส� 1.1 คณะกรรมการบร�ษ�ท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบร�หารความ 
      เส*$ยง ท*$ศ/นย�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*$ยง/เลขาน�การบร�ษ�ท
     ส#งถAง   บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)
               488 ถนนนครสวรรค� แขวงส*$แยกมหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ  
               10300
2.2 ผ/0สอบบ�ญช*
     ส#งถAง    ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง
              ช�:น 48 - 50 อาคารเอ=มไพร�ทาวเวอร� 1
              ถนนสาทรใต0ยานนาวา เขตสาทร กร�งเทพฯ 10120

3. โทรศ�พท� และ โทรสาร 3.1 คณะกรรมการบร�ษ�ท
        - คอลเซ=นเตอร� 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�บข0อร0องเร*ยน 

บร�ษ�ทด�าเน�นการตามกระบวนการด�งน*:
1)  ผ/0ม*ส#วนได0เส*ยท�กระด�บ แจ0งเบาะแส ข0อร0องเร*ยน หร%อเสนอแนะความเห=นผ#านช#องทางข0างต0น โดยข0อม/ลท*$ได0ร�บบร�ษ�ท
ถ%อเป=นความล�บ และม*มาตรการค�0มครองผ/0แจ0งเบาะแส ข0อร0องเร*ยน หร%อกรณ*ถ/กละเม�ดส �ทธ� ตามท*$ก�าหนดในนโยบายและ
แนวทางปฏ�บ�ต�เพ%$อป0องก�นและต#อต0านการท�จร�ตคอร�ร�ปช�$น และในจรรยาบรรณธ�รก�จของบร�ษ�ท
2)  เลขาน�การบร�ษ�ท ร�บข0อร0องเร*ยน และด�าเน�นการพ�จารณาแยกประเภทข0อร0องเร*ยน
3)  น�าเสนอคณะกรรมการท*$ไม#เก*$ยวข0องก�บข0อร0องเร*ยนพ�จารณาแต#งต�:งบ�คคลท*$เหมาะสมเพ%$อด�าเน�นการตรวจสอบข0อเท=จ
จร�ง หาข0อม/ลประกอบท*$น#าเช%$อถ%อของข0อร0องเร*ยนด�งกล#าว โดยม*ฝ#ายทร�พยากรบ�คคลเป=นผ/0ต�ดตามเร%$อง
4)  ถ0าพบว#าม*ความผ�ดเก�ดขA:นจร�งให0น�าเสนอผ/0ม*อ�านาจพ�จารณาต�ดส�นตามระด�บช�:นโดยขA:นก�บ ประเภทความผ�ด และผ/0
กระท�าความผ�ด
5)  แจ0งความค%บหน0าให0ผ/0ร0องเร*ยนได0ร�บทราบภายใน 15 ว�นน�บจากว�นร�บเร%$องร0องเร*ยน และภายใน 7 ว�นเม%$อได0ข0อย�ต�
6)  ออกมาตรการป0องก�นและต�ดตามผล ท�กไตรมาสฝ#ายทร�พยากรบ�คคลจ�ดท�าสร�ปรายงาน(ถ0าม*)น�าเสนอต#อท*$ประช�มคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร�ษ�ทเพ%$อร�บทราบ

ในป* 2565 บร�ษ�ทไม#ได0ร�บเร%$องร0องเร*ยนแต#อย#างใด
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• รายงานผลการปฏ�บ�ต�หน0าท*$ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จ�านวนคร�:งการประช�มและการเข0าร#วมประช�ม
        คณะกรรมการตรวจสอบม* 3 ท#าน ป*2565 ม*การประช�ม ไตรมาสละ 1 คร�:ง รวม 4 คร�:ง ด�งน*:

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบส-าหร�บป3 2565

เร*ยน ท#านผ/0ถ%อห�0น

 คณะกรรมการตรวจสอบซA$งได0ร�บการแต#งต�:งจากคณะกรรมการบร�ษ�ทประกอบด0วยกรรมการอ�สระจ�านวน 3 ท#านด�งน*:
 1. นายอ�าพล โหตระก�ตย� ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบม*หน0าท*$และความร�บผ�ดชอบ ในการก�าก�บด/แลการด�าเน�นก�จการให0สอดคล0องก�บกลย�ทธ� และ
นโยบายธ�รก�จ โดยให0ม*

- การปฏ�บ�ต�ตามข0อก�าหนดและกฎหมายท*$เก*$ยวข0อง
- การจ�ดการและการควบค�มความเส*$ยงทางธ�รก�จ
- การจ�ดท�ารายงานทางการเง�นและการเล%อกใช 0นโยบายบ�ญช*ท*$เหมาะสม
- การควบค�มภายในท*$ด*
- การท�ารายการระหว#างก�นก�บผ/0ท*$ม*ส#วนเก*$ยวข0อง
- การพ�จารณาเสนอ แต#งต�:ง ถอดถอน ผ/0สอบบ�ญช* และ ผ/0ตรวจสอบภายใน ของบร�ษ�ท
- การเป�ดเผยข0อม/ลของบร�ษ�ทให0ม*ความถ/กต0องครบถ0วนและม*การปฏ�บ�ต�งานอย#างเป=นอ�สระ

ในป* 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได0จ�ดให0ม*การประช�ม รวม 4 คร�:ง โดยม*ผ/0สอบบ�ญช* ผ/0บร�หารฝ#ายบ�ญช*และการ เง�นเข0า
ร#วมประช�มในวาระท*$เก*$ยวข0อง โดยสร�ปสาระส�าค�ญด�งน*:

1. สอบทานงบการเง�นรายไตรมาสงวดป* 2565 และ งบการเง�นประจ�าป* 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได0
สอบทานงบการเง�นรายไตรมาสโดยได0สอบถามและร�บฟ�งค�าช*:แจง จากผ/0บร�หารและผ/0สอบบ�ญช* ในเร%$องความถ/กต0อง 
ครบถ0วน การปฏ�บ�ต�ตามหล�กการบ�ญช*ท*$ร�บรองท�$วไป การเล%อกใช 0นโยบายบ�ญช* และการเป�ดเผยข0อม/ลท*$เพ*ยงพอพร0อมท�:ง
ร�บทราบข0อส�งเกตและแนวทางแก0ไขป�ญหาให0เก�ดประโยชน�แก#บร�ษ�ท คณะกรรมการตรวจสอบม*ความเห=นสอดคล0องก�บผ/0
สอบบ�ญช*ว#า งบการเง�นด�งกล#าวม*ความถ/กต0องตามท*$ควรในสาระส�าค�ญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

2. สอบทานและให0ความเห=นต#อรายการท*$เก*$ยวโยงก�นหร%อรายการท*$อาจม*ความข�ดแย0งทางผลประโยชน� รวมถAง
การเป�ดเผยข0อม/ลรายการด�งกล#าวตามข0อก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย�แห#งประเทศไทย และส�าน�กงานคณะกรรมการ
ก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� คณะกรรมการตรวจสอบม*ความเห=นว#ารายการด�งกล#าวเป=นรายการท*$สมเหต�สมผล 
และเป=นประโยชน�ต#อการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ทรวมท�:งม*การเป�ดเผยข0อม/ลอย#างถ/กต0องและครบถ0วน

3. ทบทวนกฎบ�ตรคณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหร�บป* 2565
4. สอบทานกระบวนการปฏ�บ�ต�งานให0เป=นไปตามกฎหมายว#าด0วยหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� ข0อก�าหนดของ

ตลาดหล�กทร�พย�และกฎหมายท*$เก*$ยวข0องก�บธ�รก�จของบร�ษ�ท รวมถAงการปฏ�บ�ต�ตามข0อก�าหนดของบร�ษ�ท และข0อผ/กพ�นท*$
บร�ษ�ทม*ไว0ก�บบ�คคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม#พบประเด=นท*$เป=นสาระส�าค�ญในเร%$องการไม#ปฏ�บ�ต�ตามแต#อย#างใด

5. พ�จารณาค�ดเล%อกเสนอแต#งต�:งผ/0สอบบ�ญช*ประจ�าป* 2565 ต#อท*$ประช�มผ/0ถ%อห�0น และคณะกรรมการตรวจ สอบเห=น
ชอบในอ�ตราค#าตอบแทนผ/0สอบประจ�าป* 2565 โดยพ�จารณาจากผลการปฏ�บ�ต�งาน ความเป=นอ�สระของผ/0สอบบ�ญช*

6. สอบทานผลการด�าเน�นงานตรวจสอบภายในท*$ได0ด�าเน�นการโดยผ/0ตรวจสอบภายใน ซ A$งเป=นบร�ษ�ทอ�สระจาก
ภายนอกองค�กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าป* 2565 เพ%$อให0การควบค�มภายในของบร�ษ�ทม*ประส�ทธ�ภาพและ
ประส�ทธ�ผลและม*ความเพ*ยงพอของระบบการควบค�มภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบม*ความเห=นว#าในรอบป*2565 บร�ษ�ทม*ระบบการก�าก�บด/แลก�จการท*$เหมาะสม การจ�ดท�า
รายงานทางการเง�นแสดงข0อเท=จจร�งในส#วนท*$เป=นสาระส�าค�ญครบถ0วน ถ/กต0องตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
และเป�ดเผยข0อม/ลเป=นไปตามกฎหมายและข0อก�าหนดท*$เก*$ยวข0อง ม*การบร�หารความเส *$ยงท*$เพ*ยงพอ และม*การปฏ�บ�ต�
ตามกฎหมาย ข0อก�าหนด และข0อผ/กพ�นต#างๆ และม*การเป�ดเผยรายการท*$เก*$ยวโยงก�นอย#างถ/กต0องและม*การปฏ�บ�ต�งาน
ท*$สอดคล0องก�บระบบการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*อย#างเพ*ยงพอ ไม#พบรายการผ�ดพลาดท*$ม*สาระส�าค�ญท*$จะกระทบฐานะ
การเง�นของบร�ษ�ท รวมท�:งม*การพ�ฒนาปร�บปร�งระบบงานให0ม*ค�ณภาพและเหมาะสมก�บสภาพแวดล0อมทางธ�รก�จอย#าง
ต#อเน%$อง

นายอ�าพล โหตระก�ตย�
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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• รายงานผลการปฏ�บ�ต�หน0าท*$ของคณะกรรมการบร�หารความเส*$ยง

การประช�ม 
ป*2565 ม*การประช�ม 1 คร�:ง 
คณะกรรมการได0ทบทวนนโยบายและระเบ*ยบให0ท�นสม�ย ด/แลบร�หารจ�ดการความเส *$ยงอ�นเก�ดจากผลกระทบของสถาน
การณ�สงครามระหว#างร�สเซ*ย-ย/เครน ท*$ท�าให0ราคาส�นค0าท�กชน�ดปร�บต�วส/งขA:นมาก

รายงานคณะกรรมการบร�หารความเส 3�ยงส-าหร�บป32565

เร*ยน ท#านผ/0ถ%อห�0น

บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป 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*$ยง โดยตระหน�กถAงความส�าค�ญของ
การบร�หารความเส*$ยงครอบคล�มท�$วท�:งองค�กรให0สอดคล0องก�บมาตรฐานการบร�หารความเส*$ยงตามหล�ก COSO ERM 
Framework เพ%$อใช 0เป=นแนวทางในการบร�หารความเส*$ยงส�าหร�บผ/0บร�หารและพน�กงานให0ม*การน�าไปปฏ�บ�ต�จนเป=น
ส#วนหนA$งของว�ฒนธรรมองค�กร และม�#งม�$นท*$จะพ�ฒนาระบบบร�หารจ�ดการความเส*$ยงขององค�กรเพ%$อให0สามารถบรรล�
เป0าหมายท*$ต�:งไว0 สร0างความม�$นใจและความน#าเช%$อถ%อให0แก#น�กลงท�นและผ/0ม*ส#วนได0เส*ยในการด�าเน�นธ�รก�จของ
บร�ษ�ทฯ
 คณะกรรมการบร�หารความเส*$ยงประกอบด0วยสมาช�ก 4 ท#าน ด�งน*:  

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 ได0ทบทวนกรอบการบร�หารความเส*$ยงให0เหมาะสมก�บ
การด�าเน�นธ�รก�จ และสอดคล0องก�บท�ศทางกลย�ทธ�การด�าเน�นงานของบร�ษ�ท

คณะกรรมการบร�หารความเส*$ยงได0ม*การประช�มระด�บกล�#มท�างานบร�หารความเส*$ยงบร�ษ�ทย#อยรวม 1 คร�:ง สร�ป
สาระส�าค�ญได0ด�งน*:
1. แผนบร�หารความเส*$ยง การประเม�นความเส*$ยง และการบร�หารจ�ดการความเส*$ยง
   ได0ม*การพ�จารณาความเส*$ยง ด0านกลย�ทธ�และระเบ*ยบข0อบ�งค�บ และปร�บปร�งเพ�$มเต�มให0สอดคล0องก�บสถานการณ�
2. การต�ดตามก�าก�บด/แลการบร�หารความเส*$ยง
    ได0ม*การต�ดตามความก0าวหน0าของการด�าเน�นงานตามแผนบร�หารความเส*$ยง และให0ข0อเสนอแนะเพ%$อปร�บปร�ง  
    การด�าเน�นงานให0ม*การน�าไปปฏ�บ�ต�อย#างเหมาะสมและม*ประส�ทธ�ภาพ
3. สร0างว�ฒนธรรมการบร�หารความเส*$ยงให0เก�ดขA:นในองค�กร
    ให0ค�าแนะน�าฝ#ายผล�ตระด�บห�วหน0างาน ถAงแนวทางในการบร�หารการใช 0 ทร�พยากร บ�คลากร พล�งงาน ในการผล�ตให0เก�ด
     ประโยชน�ส/งส�ด เพ%$อช#วยประหย�ดต0นท�นในช#วงท*$ส �นค0าม*ราคาแพงจากผลกระทบของสงครามร�สเซ*ย-ย/เครน      
4. การต#อต0านการท�จร�ตคอร�ร�ปช�$น
    ให0ความส�าค�ญในการด�าเน�นธ�รก�จตามหล�กธรรมาภ�บาลท*$ด* ด�าเน�นธ�รก�จด0วยความโปร#งใส ตรวจสอบได0 และ  
    ได0ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏ�บ�ต�ท*$ด*เพ%$อต#อต0านการท�จร�ตคอร�ร�ปช�$น ท�:งภายในและภายนอกองค�กรเพ%$อป0องก�น  
    การท�จร�ตคอร�ร�ปช�$นท*$อาจเก�ดขA:นก�บธ�รก�จของบร�ษ�ท

 

นายช�ยว�ฒน� ด�ารงค�มงคลก�ล
ประธานคณะกรรมการบร�หารความเส*$ยง
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SPG รายงานการพ�ฒนาอย#างย�$งย%น 2565   

• การควบค�มภายใน

คณะกรรมการบร�ษ�ทได0ให0ความส�าค�ญต#อการควบค�มภายในอย#างต#อเน%$อง ท�กก�จกรรมในองค�กรต0องม*ระบบควบค�มภายใน
อย#างเพ*ยงพอและเหมาะสม เพ%$อเพ�$มประส �ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลในการด�าเน�นงาน คณะกรรมการเป=นผ/0ร�บผ�ดชอบด/แล
ระบบการควบค�มภายในของบร�ษ�ท โดยค�านAงถAงการก�าก�บด/แลก�จการท*$ด*เป=นหล�ก และมอบหมายให0คณะกรรมการตรวจ
สอบท�าหน0าท*$ในการสอบทานความเพ*ยงพอของระบบควบค�มภายใน ความถ/กต0องโปร#งใสของรายงานทางการเง�น ด/แลให0
บร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ตามข0อก�าหนดและกฎหมายท*$เก*$ยวข0อง ด/แลการท�ารายการเก*$ยวโยงก�นม�ให0เก�ดความข�ดแย0งทางผลประโยชน�  
อ*กท�:งมอบหมายให0คณะกรรมการบร�หารความเส*$ยงด/แลว�เคราะห�ความเส*$ยงร#วมด0วย   โดยม*รายงานเสนอคณะกรรมการ
บร�ษ�ทพ�จารณาท�กไตรมาส 

คณะกรรมการบร�หารประเม�นร#วมก�บ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบร�หารความเส *$ยง แล0วเห=นว#า บร�ษ�ทได0
ด�าเน�นการตามระบบควบค�มภายในได0อย#างม*ประส�ทธ�ภาพเป=นท*$น#าพอใจ เพ*ยงพอ และเหมาะสมก�บล�กษณะของธ�รก�จ และ
ผ/0ตรวจสอบบ�ญช* ก=ม�ได0แสดงความเห=นว#า บร�ษ�ทม*ข0อบกพร#องท*$ม*สาระส�าค�ญเก*$ยวก�บระบบการควบค�มภายใน
(ด�งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หารความเส*$ยง ข0างต0น)

ความเพ*ยงพอและความเหมาะสมของระบบควบค�มภายใน ในป*2565 ท*$ผ#านมา
1) บร�ษ�ทได0จ�ดให0ม*บ�คลากรอย#างเพ*ยงพอในการว�เคราะห�ก�จกรรมแต#ละก�จกรรม
2) บร�ษ�ททบทวนโครงสร0างองค�กรและสายงานของบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อยโดยค�านAงถAงขนาดงานและประส �ทธ�ภาพ
3) บร�ษ�ทก�าหนดเป0าหมายและว�ตถ�ประสงค�ในแผนงานแต#ละป* และต�ดตามความส�าเร=จตามเป0าหมายท�กๆเด%อน
4) บร�ษ�ทก�าหนดแนวทางบร�หารความเส*$ยงเก*$ยวก�บสถานการณ�โคว�ด-19 ให0พน�กงานในองค�กร ล/กค0า ค/#ค0า ช�มชน

และผ/0เก*$ยวข0องอ%$นๆ อย#างม*ประส�ทธ�ภาพ 
5) บร�ษ�ทประเม�นความเส*$ยงเก*$ยวก�บ การจ�ดหาว�ตถ�ด�บหล�กจากค/#ค0าต#างประเทศ ก�าล�งการผล�ต การบร�หารแรงงาน

และแก0ป�ญหาความเส*$ยงในแต#ละด0านได0อย#างเหมาะสม จากผลของการเก�ดสงคราม ร�สเซ*ย-ย/เครน
6) บร�ษ�ทใช 0ระบบ SAP ในการจ�ดท�าระบบงานจากต0นน�:าไปถAงปลายน�:า ค%อ จ�ดซ%:อ ผล�ต คล�งส�นค0า ขาย และรายงาน

ทางบ�ญช* รวมถAงออนไลน�ระบบร#วมก�นท�:งบร�ษ�ทและบร�ษ�ทย#อย ม*หน#วยงานกลางด/แลประมวลผลและจ�ดเก=บข0อม/ล
อย#างปลอดภ�ย และม*ประส�ทธ�ภาพสามารถน�าข0อม/ลไปใช 0ได0เป=นป�จจ�บ�นตลอดเวลา

7) บร�ษ�ทม*ระบบจ�ดเก=บเอกสารส�าค�ญไว0อย#างครบถ0วน และสามารถค0นหาได0สะดวก
8) บร�ษ�ทม*ระบบต�ดตามและประเม�นความเส*ยงสม�$าเสมอ จ�ดระด�บความเส*$ยง เพ%$อเล%อกท*$จะแก0ไขความเส*$ยงส�าค�ญ

และม*ประโยชน�ส/งส�ดต#อองค�กรก#อนตามล�าด�บ

• รายงานความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการต#อรายงานทางการเง�น
เร*ยน ท#านผ/0ถ%อห�0น
คณะกรรมการบร�ษ�ทเป=นผ/0ร�บผ�ดชอบใน งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะก�จการของบร�ษ�ท และ บร�ษ�ทย#อย รวมท�:ง
สารสนเทศทางการเง�นท*$ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจ�าป* 2565  งบการเง�นของบร�ษ�ทส�าหร�บป*ส �:นส�ดว�น
ท*$ 31 ธ�นวาคม 2565 ได0จ�ดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น และใช 0นโยบายการบ�ญช*ท*$เหมาะสมซA$งถ%อปฏ�บ�ต�
อย#างสม�$าเสมอ และใช 0ด�ลยพ�น�จและประมาณการตามความจ�าเป=นอย#างรอบคอบและสมเหต�สมผล รวมท�:งม*การเป�ด
เผยข0อม/ลในหมายเหต�ประกอบงบการเง�นอย#างเพ*ยงพอ ท�:งน*:งบการเง�นด�งกล#าวได0ผ#านการตรวจสอบและให0ความ
เห=นอย#างไม#ม*เง%$อนไขจากผ/0สอบบ�ญช*ร�บอน�ญาตท*$เป=นอ�สระ
คณะกรรมการบร�ษ�ทได0ปฏ�บ�ต�หน0าท*$ก�าก�บด/แลการด�าเน�นงานของก�จการให0สอดคล0องก�บว�ตถ�ประสงค� เป0าหมาย 
กลย�ทธ� และนโยบายของบร�ษ�ท รวมท�:งได0จ�ดให0ม*ระบบการควบค�มภายใน และ ระบบการบร�หารความเส *$ยง เพ%$อให0
ข0อม/ลทางการเง�นม*ความถ/กต0องตามท*$ควรในสาระส�าค�ญ ท�:งน*:คณะกรรมการได0แต#งต�:งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ A$ง
ประกอบด0วยกรรมการอ�สระ จ�านวน 3 ท#าน เป=นผ/0ร�บผ�ดชอบสอบทานรายงานทางการเง�น และด/แลให0ม*ระบบการ
ควบค�มภายในและการตรวจสอบภายในท*$เพ*ยงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได0แสดงความเห=นเก*$ยวก�บเร%$องด�ง
กล#าวด�งปรากฏไว0ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซA$งแสดงไว0ในรายงาน 56-1 One Report ประจ�าป*แล0ว
คณะกรรมการบร�ษ�ทม*ความเห=นว#า ระบบการควบค�มภายในโดยรวมของบร�ษ�ทม*ความเพ*ยงพอและเหมาะสม สามารถ
สร0างความเช%$อม�$นอย#างม*เหต�ผลต#อความเช%$อถ%อได0ของ  งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะก�จการของบร�ษ�ท และ 
บร�ษ�ทย#อย ส�าหร�บป*ส �:นส�ดว�นท*$ 31 ธ�นวาคม 2565

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