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ขอ้มูลทางการเงนิในรอบปี 

 

ผลการด าเนนิงานตามงบการเงนิรวม 
(ลา้นบาท) 

 2554* 2555 2556 

สนิทรพัยร์วม 3,761 4,214 4,390 

หนีส้นิรวม 440 460 430 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,321 3,754 3,960 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,252 3,928 3,642 

รายไดร้วม 3,321 4,079 3,820 

 

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้จากการด าเนนิงาน 332 556 555 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน 10.00% 13.83% 14.95% 

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้จากเงนิชดเชยน า้ทว่ม - 45 96 

รวมก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 332 601 651 

อตัราก าไรสทุธ ิ 10.02% 14.85% 17.17% 

 

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ตอ่หุน้ (บาท) 0.96 1.74 1.89 

เงนิปนัผลตอ่หุน้ (บาท) 0.50 0.90 0.90* 

อตัราเงนิปนัผลตอ่ก าไร 51.90% 51.64% 47.69% 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 9.57 10.81 11.40 

 

Growth Rate - Total Sales  (%) -3.64 20.78 -7.28 

Current Ratio (เทา่) 7.51 8.64 9.57 

Quick Ratio  (เทา่) 4.31 4.83 5.86 

                                                                               *น ้าท่วมไตรมาส3/54  

* บรษัิทจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวดครึง่ปีแรกแลว้ 0.40 บาทตอ่หุน้ เมือ่วันที ่9 ธันวาคม 2556 และรอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณาในวันที ่10 เมษายน 2557 ส าหรับงวดครึง่ปีหลงั 
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รายงานของคณะกรรมการตอ่ผูถ้อืหุน้ 
 
 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 
 ในรอบปี 2556 ทีผ่่านมา จากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก, เศรษฐกจิของประเทศคูค่า้ และการบรโิภคภายในประเทศ 

เป็นผลให ้การขายสนิคา้ในประเทศ, การสง่ออก และการใชก้ าลังการผลติ ตอ้งลดลงตามไปดว้ย 
 
 ผลการด าเนนิงานในปีทีผ่่านมา : กลุม่บรษัิทมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑห์ลักในปี 2556 รวม 3,642 ลา้นบาท 

เทยีบกบัคา่ถัวเฉลีย่ของ ปี 2555 รวมกับ ปี2554 ที ่3,928 และ 3,252 ลา้นบาทเทา่กบั 3,590 ลา้นบาท แลว้สงูขึน้ 52 ลา้นบาท
หรอืรอ้ยละ 1.5 ซึง่เป็นอตัราทีต่ ่าจากเป้าหมายมาก เป็นเพราะภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวดังกลา่วขา้งตน้ 
 

 ผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ : มผีลตอบแทนจากการด าเนนิธรุกจิปกตเิทา่กับ 555 ลา้นบาท และจากรายไดเ้งนิรับเคลมจาก
การประกันภัยน ้าทว่ม 96 ลา้นบาท รวมเทา่กบั 651 ลา้นบาท หรอื 1.89 บาทตอ่หุน้ คณะกรรมการบรหิารจงึมมีตทิีจ่ะน าเสนอใน
ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้กท่า่นผูถ้อืหุน้ในอัตรา 0.90 บาทตอ่หุน้ ซึง่สว่นหนึง่ไดจ้่ายเป็นเงนิ

ปันผลระหวา่งกาลส าหรับงวดครึง่ปีแรกไปแลว้เมือ่วันที ่9 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุน้ละ 0.40 บาทตอ่หุน้ 
 
 การด าเนนิงานในอนาคต : ยังคงเนน้ความส าคัญตอ่การพัฒนา คณุภาพของสนิคา้ ความหลากหลายของสนิคา้ การ

บรกิารทีด่ทีัง้กอ่นและหลงัการขาย ใชร้ปูแบบการท าธรุกจิทีม่มีาตรฐาน ปรับเปลีย่นกลยทุธก์ารตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพทันเวลา 
โดยมจีุดมุง่หมายทีค่วามเชือ่มัน่และความพงึพอใจสงูสดุของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุระดับ 
 

 คณะกรรมการขอขอบคณุ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ลกูคา้ ผูข้าย ผูส้อบบัญช ีพนักงาน ผูบ้รหิาร กรรมการ รวมถงึผูม้สีว่น
สนับสนุนบรษัิทและกลุม่บรษัิททกุทา่น ทีใ่หค้วามไวว้างใจและสนับสนุนการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท จนท าใหผ้ลการด าเนนิงาน

ของบรษัิทเป็นไปดว้ยดตีลอดมา กลุม่บรษัิทยังคงยดึนโยบายทีจ่ะมุง่มั่นพัฒนาและขยายการด าเนนิธรุกจิ ใหค้วามส าคัญตอ่การ
ก ากับดแูลกจิการทีด่ ี มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และยังใหค้วามส าคัญในการพัฒนาบคุลากรและการบรหิารการ
จัดการภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ตลอดไป 

 
 
 

 
นายมขุ  โรจตระการ 
ประธานคณะกรรมการ 

31 มกราคม 2557 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
           
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิัตงิานตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ รวมถงึงานตามภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯอยา่งรอบคอบ ดว้ยความรูค้วามสามารถและความเป็นอสิระโดยไมม่ขีอ้จ ากัดในการรับรูข้อ้มลูของบรษัิทแต่

อยา่งใด ภารกจิทีส่ าคัญไดแ้ก ่การสอบทานงบการเงนิ การก ากับดแูลใหม้รีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ การ
ดแูลใหม้กีารปฏบิัตงิานทีโ่ปรง่ใสเป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี ไมก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่ผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทกุระดับ รวมถงึเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 
  
ในรอบปี 2556 ทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิัตงิานโดยสรปุดังนี ้:- 

1. พจิารณาสอบทานงบการเงนิประจ าปี2555 และงบการเงนิรายไตรมาสส าหรับปี2556ทีผ่่านการตรวจสอบและสอบทาน
 จากผูส้อบบญัชแีลว้ เห็นวา่เป็นงบการเงนิทีจั่ดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญช ี มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งครบ
 ถว้นและทันเวลา 

2. พจิารณาผลการตรวจสอบภายในทกุงวดไตรมาสของปี2556 และตดิตามประเด็นทีเ่ป็นสาระส าคัญอยา่งตอ่เนือ่ง โดย
 ก าหนดใหม้วีาระตดิตามงานทีย่ังไมเ่รยีบรอ้ยในการประชมุทกุครัง้ 
3. พจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในปี2556 ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายแผนงานของบรษัิทฯ เพือ่ใหเ้กดิผลงานทีม่ี

 ประสทิธภิาพ โปรง่ใส 
4. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการอืน่ๆทีม่ี
 สาระส าคัญ โดยใหค้วามส าคัญกับความถกูตอ้งเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลู มกีารปฏบิตักิารตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

 แหง่ประเทศไทย และระเบยีบ กฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
5. น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชปีระจ าปี2556 โดยพจิารณาจากความน่าเชือ่ถอื ความ
 สามารถในการใหบ้รกิารและใหค้ าปรกึษาทีท่ันสมัยตามมาตรฐานการบัญชทีีจ่ะเปลีย่นไปในอนาคต ความสามารถในการ

 สอบบัญชแีละการรับรองงบการเงนิไดท้นัเวลา เป็นส าคัญ  
6. ปี2556 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุทกุครัง้ โดยใน

 การประชมุไดเ้ชญิฝ่ายบรหิาร  ผูส้อบบัญช ีและผูต้รวจสอบภายในเขา้รว่มประชมุดว้ยตามความเหมาะสม และมกีารประชมุ
 รว่มกับผูส้อบบญัชโีดยไมม่ผีูบ้รหิารจ านวน  1 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
              รายชือ่กรรมการตรวจสอบ          การประชมุทัง้หมด (ครัง้)      เขา้รว่มประชมุ(ครัง้) 

1. นายอ าพล  โหตระกติย ์  4    4 
2. นายไพรนิทร ์วงษ์วันทนีย ์  4    4 
3. นายสมติ  หรรษา  4    4 

7. คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนเขา้รว่มในการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี2556 โดยดแูลใหเ้กดิการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้
 อยา่งเทา่เทยีมกัน พรอ้มทัง้ชว่ยอธบิายหรอืชีแ้จงงานตามภารกจิทีรั่บผดิชอบถา้มขีอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ 
8. ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯเพือ่ป้องกนัความเสยีหายอันอาจ

 จะเกดิขึน้กับบรษัิทฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย 
9. ในปี 2556ทีผ่่านมาคณะกรรมการตรวจสอบทกุคนไดเ้ขา้รว่มอบรมสมันาเพือ่รับทราบความรู ้ กฏเกณฑ ์ และระเบยีบใหม่ๆ  
 ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์มาตรฐานการบัญช ีและกฎหมายที ่

 เกีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 
10. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิัตไิดต้ามทีก่ฎบัตร
 คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทมคีวามมุง่มั่นในการบรหิารงาน ให ้
ความส าคัญกับการบรหิารความเสีย่ง กอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งน่าพอใจ เป็นไปตามหลักการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม และไมป่รากฏขอ้บกพรอ่งทีม่สีาระส าคัญแตอ่ยา่งใด  
                                                                

                                                                          
 

นายอ าพล โหตระกติย ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
17 มกราคม 2557 
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ขอ้มูลท ัว่ไปและลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ชือ่บรษัิท บรษัิท สยามภัณฑก์รุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (เรยีกชือ่ยอ่ “SPG”) 
เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่ปี 2540 

เลขทีท่ะเบยีนบรษัิท 0107539000111 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ 
 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 

ตัวแทนจ าหน่ายน ้ามันหลอ่ลืน่ จาระบ ีและแบตเตอรีส่ าหรับรถยนต ์
 

บรษัิทมทีนุจดทะเบยีน 345 ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 345 ลา้นบาท แบง่เป็น หุน้สามัญ 
345,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 488 ถนนนครสวรรค ์แขวงสีแ่ยกมหานาค เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 

โทรศัพท ์ 0-2280-0202-17 (อัตโนมัต ิ16 คูส่าย) 

โทรสาร 0-2280-6305 

ทีต่ัง้คลังสนิคา้ 101  หมู ่2  ถนนสามโคก-เสนา  ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี 

โทรศัพทค์ลังสนิคา้ 0-2977-2695 , 0-2977-2698 

Home Page http://www.siampangroup.com 

 

ชอ่งทางทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิตอ่สอบถาม/รอ้งเรยีน: 

เลขานุการบรษัิท 

สง่ทางไปรษณีย ์
โทรศัพท ์
โทรสาร 

E-mail 

นางสทุธรัิตน์ วรรณรัตน์ 

488 ถนนนครสวรรค ์แขวงสีแ่ยกมหานาค เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 
0-2975-2780-8 ตอ่ 305 
0-2975-2789 

suthirat@siampangroup.com 
 

ผูส้อบบัญช ี นายบญุญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 7900 

บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากัด กรงุเทพมหานคร 
ชัน้ 48 เอ็มไพรท์าวเวอร ์195 ถนนสาธรใต ้กรงุเทพมหานคร 
โทรศัพท ์66 (2) 677 2000 โทรสาร 66 (2) 677 2222 

 

 

 
บรษิทัยอ่ย ทนุจดทะเบยีน 

ช าระแลว้ 
รอ้ยละการ
ถอืหุน้ 

โดยบ.แม ่

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บจก. พรเีมยี ลูบรแิคน้ท ์
488 ถนนนครสวรรค ์แขวงสีแ่ยกมหานาค เขต

ดสุติ กรงุเทพมหานคร 
โทร.0-2280-0202-17 โทรสาร0-2280-6305 

หุน้สามัญ 
มลูคา่ทีต่ราไว ้

หุน้ละ10บาท 
รวม 70 ลา้นบาท 

99.99 ผลติและจ าหน่าย
น ้ามันหลอ่ลืน่เครือ่งยนตท์กุ

ประเภท ยีห่อ้ 
 “เทรน” , “จระเข”้ และอืน่ๆ 
ตามทีล่กูคา้ก าหนด 

 
บจก. สยามลูบรแิคน้ทอ์นิดสัทรี ่
488 ถนนนครสวรรค ์แขวงสีแ่ยกมหานาค เขต

ดสุติ กรงุเทพมหานคร 
โทร.0-2280-0202-17 โทรสาร0-2280-6305 

หุน้สามัญ 
มลูคา่ทีต่ราไว ้

หุน้ละ10บาท 
รวม 50 ลา้นบาท 

99.99 ผลติและจ าหน่ายจาระบี
ส าหรับงานหลอ่ลืน่ทกุ 

ประเภทยีห่อ้ “เทรน”,“จระเข”้ 
และอืน่ๆตามทีล่กูคา้ก าหนด 
 

บจก.สยามแบตเตอรีอ่นิดสัทรี ่
488 ถนนนครสวรรค ์แขวงสีแ่ยกมหานาค เขต

ดสุติ กรงุเทพมหานคร 
โทร.0-2280-0202-17 โทรสาร0-2280-6305 

หุน้สามัญ 
มลูคา่ทีต่ราไว ้

หุน้ละ10บาท 
รวม 60 ลา้นบาท 

95.61 ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรี่
รถยนตย์ีห่อ้ 

“โบลเีดน้”,“เทรน” และอืน่ๆ 
ตามทีล่กูคา้ก าหนด 
 

http://www.siampangroup.com/
mailto:suthirat@siampangroup.com
mailto:suthirat@siampangroup.com
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โครงสรา้งรายได ้
 

ประเภทรายได ้ 2554 2555 2556 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

มลูคา่การจ าหน่ายรวม 

 น ้ามันหลอ่ลืน่ 
 จาระบ ี
 แบตเตอรี ่

 อืน่ๆ 

 

1,543.60 
777.12 
879.85 

51.86 

 

46.48 
23.40 
26.49 

1.56 

 

1,976.08 
1,040.15 

851.45 

60.65 

 

48.44 
25.50 
20.87 

1.49 

 

1,802.70 
949.36 
847.42 

42.95 

 

47.19 
24.85 
22.18 

1.12 
รายไดจ้ากการขาย 3,252.44 97.93 3,928.33 96.30 3,642.43 95.34 
รายไดอ้ืน่ ๆ 68.90 2.07 150.85 3.70 178.01 4.66 

รวม 3,321.33 100.00 4,079.18 100.00 3,820.44 100.00 
 
หมายเหต ุ: รายการขายอืน่ๆ เป็นการขายน ้ามันพืน้ฐาน ตะกั่ว เมด็พลาสตกิ ภาชนะ และกลอ่ง 

สว่นรายไดอ้ืน่ๆ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รับ รายไดจ้ากเงนิลงทนุ ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น ค่าระวางและประกันภัยในการสง่ออก  
ก าไรจากการขายทรัพยส์นิ ส าหรับปี 2556 , 2555 รายไดอ้ืน่ๆสงูขึน้มากเป็นเพราะมรีายไดจ้ากการเคลมผลกระทบจากน ้าทว่มเป็น
เงนิ 105.27ลา้นบาทหรอื 2.76% และ 59.43 ลา้นบาทหรอื 1.46% รวมอยูด่ว้ย ตามล าดับ 
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การเปลีย่นแปลงในปีทีผ่า่นมา 

 
     การบรหิารงาน : กลุม่บรษัิทมรีายไดจ้ากการขาย น ้ามนัหลอ่ลืน่รวม 1,802 ลา้นบาท จาระบ ี949 ลา้นบาท และแบตเตอรี ่
847 ลา้นบาท และมรีายไดอ้ืน่จากการเคลมผลกระทบของน ้าทว่ม 105 ลา้นบาท ท าใหม้รีายไดร้วมเทา่กับทัง้ปี 3,820 ลา้นบาท

เทยีบกบัปี2555ทีไ่ตรมาสแรกมรีายไดส้งูเนื่องจากตอ้งสง่ของชดเชยใหล้กูคา้ทีต่ดิคา้งจากผลของน ้าทว่มในปี54เทา่กับ 4,079 
ลา้นบาท และเทยีบกบัปี2554ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากน ้าทว่มเทา่กบั 3,321 ลา้นบาท จะสงูขึน้จากคา่ถัวเฉลีย่ของทัง้2ปีทีผ่่านมา 
120 ลา้นบาท สาเหตหุลักเป็นเพราะรับเงนิเคลมจากน ้าทว่ม, ขายจาระบใีนประเทศและน ้ามันตา่งประเทศไดส้งูขึน้ เป็นหลกั 

     จากรายไดร้วมทีเ่พิม่ข ึน้ขา้งตน้ ประกอบกบัอัตราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลลดลงจาก 30% เป็น 23% และ 20% ในปี2556 จงึท า
ใหก้ าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวมเทา่กับ 651 ลา้นบาทหรอื 1.89บาทตอ่หุน้ เทยีบกับปี 2555, 2554 ที ่1.74 , 

0.96 ตามล าดับ 
      ดัง้นัน้คณะกรรมการบรษัิทจงึไดม้มีตเิมือ่วันที ่ 21 กมุภาพันธ ์ 2557 ใหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมัตจิ่ายเงนิปันผล
ส าหรับผลประกอบการของปี2556 ในอัตราหุน้ละ 0.90 บาทตอ่หุน้ (แตย่ังคงตอ้งรอการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวันที ่ 10 

เมษายน 2557) ซึง่บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรับรอบครึง่ปีแรกไปแลว้ในอัตรา 0.40 บาทตอ่หุน้ 
 
     ผลติภณัฑน์ า้มนัหลอ่ลืน่ : ตลาดในประเทศมกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงูกลุม่บรษัิทท ายอดขายลดลง 35 ลา้นบาทหรอื 3% 

สว่นตลาดตา่งประเทศซึง่เนน้ขายประเทศตามแถบชายแดนสามารถท ายอดขายไดส้งูขึน้ 79 ลา้นบาทหรอื 13% เมือ่เทยีบกับคา่
ถัวเฉลีย่ของ2ปีทีผ่่านมา บรษัิทยังคงใหค้วามส าคญัตอ่การพัฒนาคณุภาพ กลยทุธิใ์นการขาย การบรกิารรับประกันหลังขาย และ
เพิม่ผลติภัณฑท์ีม่เีกรดสงูขึน้ ใหท้นัสมัยอยูต่ลอดเวลา 

 
     ผลติภณัฑจ์าระบ ี: กลุม่บรษัิทเป็น 1 ใน 5 ของบรษัิทผูผ้ลติจาระบรีายใหญ่ทีส่ดุในประเทศ ประกอบกบัคณุภาพจาระบขีอง
บรษัิทมชีือ่เสยีงดา้นคณุภาพมายาวนาน จงึสามารถท ายอดขายในตลาดภายในประเทศไดส้งูขึน้ 83 ลา้นบาทหรอื 13% สว่น

ตลาดตา่งประเทศลดลง 42 ลา้นบาทหรอื 16% เมือ่เทยีบกับคา่ถัวเฉลีย่ของ2ปีทีผ่่านมา ทัง้นี้เพราะภาพรวมเศรษฐกจิปีทีผ่่านมา
ของหลาย ๆ ประเทศคูค่า้ชะลอตัวลง 
 

     ผลติภณัฑแ์บตเตอรี ่: เป็นสนิคา้ทีเ่นน้ลกูคา้ในตลาดตา่งประเทศถงึรอ้ยละ75 แตเ่นือ่งจากปี2556ภาวะเศรษฐกจิโลกยังคง
ออ่นแอจากวกิฤตหินี้สาธารณะในยโุรป สง่ผลกระทบตอ่ประเทศอืน่ๆ เกดิการแขง่ขันในตลาดสงูขึน้ตามมาดว้ย จงึท าใหย้อดขาย

ตา่งประเทศลดลง 27 ลา้นบาทหรอื 3.8% เมือ่เทยีบกับคา่ถัวเฉลีย่ของ2ปีทีผ่่านมา 
 

ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุป 
                                  (หน่วย : พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน :       

เงนิสด/รายการเทยีบเท่าเงินสด 455,648 318,498 149,760 262,005 198,623 79,560 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 1,288,009 1,567,558 1,938,217 986,388 1,192,389 1,246,807 

ลูกหนีก้ารคา้และต๋ัวเงินรับ 38,608 100,482 149,580 20,595 20,652 21,015 

สนิคา้คงเหลอื 1,270,572 1,481,366 1,321,171 84,912 48,853 155,197 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 3,127,054 3,557,851 3,654,464 1,430,780 1,500,930 1,527,375 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน :       

พันธบัตรรัฐบาลทีต่ดิภาระผกูพัน 40,000 40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์สทุธ ิ 561,160 596,695 684,103 201,894 191,031 186,567 

รวมสนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน 633,836 655,746 735,960 399,538 388,444 384,844 

รวมสนิทรพัย ์ 3,760,890 4,213,597 4,390,424 1,830,318 1,889,373 1,912,219 

หนีส้นิหมุนเวยีน :       

เงนิเบกิเกนิบัญช/ีเงินกูย้มืระยะสัน้ 126,109 - - - - - 

เจา้หนีร้วม 99,126 305,197 274,930 144,564 118,302 168,910 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 393,548 411,717 381,869 234,844 176,767 241,525 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 46,662 48,134 48,189 28,927 29,748 34,149 

รวมหนีส้นิ 440,210 459,850 430,058 263,772 206,515 275,674 

สว่นของผูถ้อืหุน้ :       

ทุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 

ก าไรสะสมยังไมไ่ดจั้ดสรร 2,623,839 3,052,835 3,255,418 889,746 1,006,059 959,746 

  รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,320,680 3,753,747 3,960,366 1,566,546 1,682,859 1,636,546 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

รายได ้:       

รายไดจ้ากการขาย/ใหบ้รกิาร 3,252,437 3,928,333 3,642,434 2,352,521 2,776,655 2,069,364 

รวมรายได ้ 3,321,332 4,079,184 3,820,440 2,456,295 2,865,251 2,299,594 

คา่ใชจ้า่ย :       

ตน้ทุนขาย/ใหบ้รกิาร 2,381,565 2,904,675 2,615,613 1,779,041 2,174,751 1,501,625 

รวมคา่ใชจ้า่ย 2,829,745 3,292,614 3,015,845 2,067,665 2,488,978 1,821,868 

ก าไรกอ่นภาษ ี 491,587 786,571 804,595 388,630 376,273 477,727 

ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 332,374 601,496 651,083 284,808 288,812 402,187 

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.96 1.74 1.89 0.83 0.84 1.17 

 

 

งบกระแสเงนิสด 
ไดม้า (ใชไ้ป) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 161,019 486,919 762,347 296,931 240,233 253,177 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน (1,330,672) (324,474) (482,900) (874,323) (131,114) 76,260 

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ (54,873) (299,532) (449,711) (176,042) (172,500) (448,500) 

 
 

Ratio Analysis 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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) 

 

47.35 

7.60 

17.27 

20.84 

2.02 

178.24 

5.79 

165.00 

 

56.49 

6.37 

17.58 

20.48 

2.11 

170.54 

6.79 

156.43 

 

29.13 

12.36 

12.74 

28.25 

1.87 

192.86 

5.69 

176.97 

 

74.29 

4.85 

12.64 

28.47 

17.54 

20.53 

11.20 

-3.10 

 

134.64 

2.67 

18.46 

19.50 

32.52 

11.07 

14.13 

-5.75 

 

99.33 

3.62 

13.05 

27.59 

14.72 

24.46 

10.96 

0.49 

LIQUIDITY RATIO 

 CURRENT RATIO    (TIMES) 

 QUICK RATIO   (TIMES) 

 

7.51 

4.31 

 

8.69 

4.83 

 

9.57 

5.86 

 

5.63 

4.96 

 

8.49 

7.87 

 

6.32 

5.49 

PROFITABILITY RATIO 

 GROSS PROFIT MARGIN (%) 

 NET PROFIT MARGIN  (%) 

 RETURN ON EQUITY  (%) 

 

26.78 

10.02 

10.21 

 

26.06 

14.85 

17.00 

 

28.19 

17.17 

16.88 

 

24.38 

11.60 

18.74 

 

21.68 

10.08 

17.78 

 

27.44 

17.49 

24.23 

EFFICIENCY RATIO 

 RETURN ON TOTAL ASSET (%) 

 RETURN ON FIXED ASSET (%) 

 ASSET TURNOVER  (TIMES) 

 

9.09 

71.90 

0.91 

 

15.19 

116.79 

1.02 

 

15.25 

114.14 

0.89 

 

16.07 

147.54 

1.39 

 

15.43 

158.92 

1.53 

 

21.16 

224.92 

1.21 

LEVERAGE RATIO 

 TT LIABILITIES / TT EQUITY (TIMES) 

 

0.11 

 

0.12 

 

0.11 

 

0.18 

 

0.12 

 

0.17 

PER SHARE 

 PAR VALUE    (BAHT) 

 BOOK VALUE            (BAHT) 

 EARNING PER SHARE (BAHT) 

 DIVIDEND PER SHARE (BAHT) 

 

1.00 

9.57 

0.96 

0.50 

 

1.00 

10.81 

1.74 

0.90 

 

1.00 

11.40 

1.89 

0.90* 

 

1.00 

4.54 

0.83 

0.50 

 

1.00 

4.88 

0.84 

0.90 

 

1.00 

4.74 

1.17 

0.90* 

หมายเหตุ : * รออนุมัตใินการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ในวันที ่ 10 เมษายน 2557 
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ปจัจยัความเสีย่งและการบรหิารจดัการ 
 

 ใน ปี 2556 ทีผ่่านมา กลุม่บรษัิทไมม่คีวามเสีย่งทีม่มีลูคา่เป็นสาระส าคัญแตอ่ยา่งใด 
 

1. การตลาด : กลุม่บรษัิทมบีรษัิทแมเ่ป็นผูจั้ดจ าหน่ายโดยตรง ส าหรับตลาดภายในประเทศมกีารแขง่ขนัทีส่งูมาก 
สว่นตลาดชายแดนและตลาดตา่งประเทศยงัเป็นตลาดทีก่ลุม่บรษัิทสามารถขยายตัวไดด้ ี
 การบรหิารจัดการความเสีย่ง : เนน้การกระจายลกูคา้ใหม้จี านวนมาก ไมไ่ดผู้กขาดการขายกับรายหนึง่รายใด 

แนวโนม้ทีจ่ะเกดิความเสีย่งจงึมคีอ่นขา้งนอ้ย 
2. วตัถุดบิและการผลติ : ตัง้แตปี่ 2513 ทีก่ลุม่บรษัิทเริม่ด าเนนิการผลติสนิคา้มา กลุม่บรษัิทไมเ่คยมปัีญหาใน

เทคโนโลยกีารผลติและก าลังการผลติแตอ่ยา่งใด ส าหรับการจัดหาวัตถดุบิบรษัิทสามารถตดิตอ่ผูจั้ดจ าหน่ายได ้
หลายรายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 การบรหิารจัดการความเสีย่ง : วเิคราะหข์อ้มลูราคาตลาดโลกของวัตถดุบิหลกัอยา่งมปีระสทิธภิาพ จัดใหม้ี

สถานทีจั่ดเก็บใหพ้รอ้ม ทัง้แทง้คเ์กบ็น ้ามันพืน้ฐาน อาคารเก็บตะกั่วและวัตถดุบิหลักอืน่ทีส่ าคัญใหม้พีอใชไ้ดถ้งึ 3 
เดอืน (ถา้มคีวามจ าเป็น) ส าหรับปี 2556 ทีผ่่านมา กลุม่บรษัิทลงทนุในเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยีใ่หม่ๆ
มาทดแทนของเดมิแลว้เป็นวงเงนิ 125 ลา้นบาท 

3. การบรหิารจดัการ : กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท ลว้นมคีวามรอบรูแ้ละประสบการณ์ในการด าเนนิ
ธรุกจิของกลุม่บรษัิทเป็นอยา่งดมีายาวนาน 
 การบรหิารจัดการความเสีย่ง : กลุม่บรษัิทมนีโยบายแบง่งานกรรมการแตล่ะคนอยา่งชดัเจน ทกุหน่วยงานยอ่ย

ตอ้งมคีูม่อืการท างานทกุขัน้ตอน รวมถงึสง่เสรมิพนักงานทกุระดับทกุหน่วยงานใหไ้ดรั้บการอบรมเสรมิความรูอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ โดยเนน้วา่หัวหนา้งานหรอืพนักงานเกา่ตอ้งมคีวามสามารถน าคูม่อืการท างานมาสอนและถา่ยทอดความรู ้
ใหก้ับพนักงานรุน่ใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. ลูกจา้งและพนกังาน :  
      การบรหิารจัดการความเสีย่ง : โดยจัดใหม้คีา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม มสีวัสดกิารทีค่รอบคลมุทกุดา้น ปรับปรงุ
การท างานใหม้กีารใชเ้ครือ่งจักรทีม่เีทคโนโลยีส่งูใชค้นนอ้ยลง ใชเ้ครือ่งทุน่แรงมากขึน้ และมกีารจัดตัง้ส ารอง

ผลประโยชน์พนักงานไวค้รบถว้นแลว้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจงึไมม่ ี
5. สนิเชือ่ : จากการทีม่ลีกูคา้จ านวนมากท าใหแ้นวโนม้ทีจ่ะเกดิความเสีย่งจากการเก็บหนี้ไมไ่ดจ้งึเป็นวงเงนิไมม่าก 

 การบรหิารจัดการความเสีย่ง : ถา้เป็นลกูคา้รายใหม ่หรอืรายเดมิทีต่อ้งการขยายวงเงนิสนิเชือ่  ฝ่ายบรหิารได ้

ก าหนดนโยบายทางดา้นสนิเชือ่ โดยการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของลกูคา้ทกุรายอยา่งละเอยีดกอ่นเสมอ 
6. การเงนิ : กลุม่บรษัิทมคีวามเสีย่งตามการด าเนนิธรุกจิปกต ิ 

        6.1 การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
        การบรหิารจัดการความเสีย่ง : กลุม่บรษัิทไดท้ าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ซึง่จะมอีายไุมเ่กนิ 
                   หนึง่ปี เพือ่ป้องกนัความเสีย่งของสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

        6.2 การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ : สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของบรษัิทสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ 
          ลอยตัวโดยอา้งองิตามอตัราตลาด เชน่ อัตราดอกเบีย้ลกูคา้ชัน้ดขีองธนาคารพาณชิย ์ดอกเบีย้เงนิฝากออม 
        ทรัพย ์เป็นตน้ จงึไมม่คีวามเสีย่งทีจ่ะกระทบอยา่งมสีาระส าคัญแตอ่ยา่งใด 

7. สภาพคลอ่ง :  
 การบรหิารจัดการความเสีย่ง : โดยการรักษาระดับของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดใหเ้พยีงพอตอ่การ
ด าเนนิงาน สว่นทีเ่กนิไดน้ าไปลงทนุในสถาบันการเงนิทีม่ั่นคง  

8. เงนิทนุ :  
 การบรหิารจัดการความเสีย่ง : คอืการรักษาระดับเงนิทนุใหม้ัน่คง เพือ่รักษานักลงทนุ เจา้หนี้ และความเชือ่มั่น
ของตลาด และเพือ่การพัฒนาของธรุกจิในอนาคต รวมถงึคณะกรรมการไดม้กีารก ากับดแูลผลตอบแทนจากการ

ลงทนุ และก ากบัดแูลระดับการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้สามัญดว้ย 
9. ภยัธรรมชาต ิ: เนื่องจากกลุม่บรษัิทมโีรงงานผลติสนิคา้ทัง้น ้ามัน จาระบ ีและแบตเตอรี ่ตัง้อยูท่ี ่อ าเภอเมอืง 

จังหวัดปทมุธานี และมคีลังสนิคา้ส าหรับกระจายสนิคา้ใหล้กูคา้ตัง้อยูท่ี ่อ าเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี ซึง่ไดรั้บ

ผลกระทบจากน ้าทว่มในปี 2554 ท าใหต้อ้งหยดุผลติ และ จัดสง่สนิคา้ไมไ่ด ้
                   การบรหิารจัดการความเสีย่ง : ในปี 2555-2556 ทีผ่่านมากลุม่บรษัิทลงทนุกอ่สรา้งก าแพงใหมล่อ้มรอบ 

               โรงงานผลติ 3 แหง่ มลูคา่รวม 35 ลา้นบาท ปัจจุบันแลว้เสร็จ 90% พรอ้มกับปรับปรงุยกฐานเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้ใน   
                 ชัน้ที ่1 ของทกุโรงงานใหส้งูขึน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 
 
     บรษัิทแม ่ : มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ในอัตราทีค่าดวา่จะจ่ายประมาณไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลังหักภาษีแลว้จากงบการเงนิรวมในแตล่ะปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไมม่เีหตจุ าเป็นอืน่ใด และการจ่ายเงนิปันผลนัน้จะไมม่ี

ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานปกตขิองบรษัิทฯ อยา่งมสีาระส าคัญ  
     บรษัิทยอ่ย : มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ในอัตราทีค่าดวา่จะจ่ายประมาณไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธหิลัง
หักภาษีแลว้ในแตล่ะปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมือ่การจ่ายเงนิปันผลนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานปกตขิองบรษัิทฯ และการ

ช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิตา่งๆ 
 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 
 
ผูถ้อืหุน้ : ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 รายแรก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 มดีงันี้  

    
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละเมือ่เทยีบกับจ านวนหุน้

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กจิการ 

1. นายมขุ โรจตระการ 

2. นายอดศิร โรจตระการ 
3. นางอรศร ีทพิยบญุทอง 
4. นางพรทพิย ์โรจตระการ 

5. นางรัชนี โรจตระการ 
6. นางสาวดษุฎ ีโรจตระการ 

7. นางแฉลม้ โรจตระการ 
8. กองมรดกนางแฉลม้ โรจตระการ 
9. นางสาวปรางศริ ิทพิยบญุทอง 

11,318,400 

1,500,358 
1,500,357 
1,736,658 

1,500,358 
1,500,358 

3,624,000 
690,000 
345,400 

32.81 

4.35 
4.35 
5.03 

4.35 
4.35 

10.50 
2.00 
1.00 

รวมกลุม่โรจตระการ* 23,715,889 68.74 
10. นายเลศิ จติตวิาณชิย ์ 4,716,000 13.67 

     *กลุม่โรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผูบ้รหิาร ของกลุม่บรษัิท 

 
 

การจดัการ 

 
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

 
 

นายมขุ โรจตระการ 

-อาย ุ94 ปี 
-ประธานกรรมการบรษัิท 
 ประธานกรรมการบรหิาร 

-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 17 ปี 
-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 37.84 

 
 

 

นายอดศิร โรจตระการ 
-อาย ุ65 ปี 
-กรรมการบรษัิท 

 กรรมการบรหิาร 
 กรรมการผูจั้ดการ 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายการขาย   

 และการตลาดตา่งประเทศ- แบตเตอรี ่
-MBA Cornell University USA. 

-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 17 ปี 
-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 4.35 

 
 

 

นางอรศร ีทพิยบญุทอง 
-อาย ุ70 ปี 

-กรรมการบรษัิท 
 กรรมการบรหิาร 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายบัญช ี

 และการเงนิ 
-Master’s Degree of Accounting 
 San Francisco State University USA. 

-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 17 ปี 
-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 4.35 
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นายอ าพล โหตระกติย ์
-อาย ุ84 ปี 

-กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบ  

 ทานงบการเงนิทา่นเคยมตี าแหน่ง  
 หนา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการฝ่ายการเงนิและ 
 บรหิาร บจก.พคีวิเคมคิอลประเทศไทย) 

-MBA The Ohio State University, 
  USA. 
-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 14 ปี 

-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 0.00 

 

 
 

นายไพรนิทร ์วงษ์วันทนีย ์
-อาย ุ76 ปี 

-กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 (มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบ 

 ทานงบการเงนิทา่นเคยด ารงต าแหน่ง  
 สรรพากรภาค 4  กรมสรรพากร) 
-Bachelor’s Degree of  

 Commerce & Accounting/Laws 
 Thamasat University 

-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 14 ปี 
-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 0.00 

 

 
 

นายสมติ หรรษา 
-อาย ุ73 ปี 
-กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 (มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับ 
 ผลติภณัฑน์ ้ามันหลอ่ลืน่และจาระบ ี 

 ทา่นเคยด ารงต าแหน่ง ฝ่ายบรหิาร  
 บรษัิท เอสโซแ่สตนดารต์ ประเทศ  
 ไทย จ ากัด) 

-Master’s Degree of Physics 
 Ball State University , USA. 
-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 14 ปี 

-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 0.00 

 

 
 

นางสาวดษุฎ ีโรจตระการ 
-อาย ุ48 ปี 
-กรรมการบรษัิท 

 กรรมการบรหิาร 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายการขาย  
 และการตลาดในประเทศและชายแดน 

-MBA , Sasin University and 
 MSC Honors Biochemistry ,   
 University of Britishcolumbia ,    

 Canada 
-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 5 ปี 
-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 4.35 

 

 
 

นางสาวปรางศริ ิทพิยบญุทอง 
-อาย ุ37 ปี 
-กรรมการบรษัิท 

 กรรมการบรหิาร 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายการขาย 
 และการตลาดตา่งประเทศ – น ้ามัน 

 และจาระบ ี
-Master’s Degree of Economics 
 University of Missouri U.S.A. 

-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 10 ปี 
-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 1.00 

 

 
 

นายไพบลูย ์จติตวิาณชิย ์

-อาย ุ65 ปี 
-กรรมการบรษัิท 
 กรรมการบรหิาร 

-กรรมการบรหิาร 
 โรงพยาบาลวชิยัยทุธ 
-Doctor of Medicine , Mahidol   

 University and  
 MBA , Sasin University 
-จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 17 ปี 

-สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 0.00 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
       เป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้  ในการจัดการบรษัิท ดังตอ่ไปนี้ 
 1. จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมายและการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

 2. จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
 3. จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบรษัิท 
 4. จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 5. จัดการแตง่ตัง้ “กรรมการผูจั้ดการ” เพือ่บรหิารควบคมุดแูลกจิการทัง้ปวงของบรษัิท 
 6. จัดการแตง่ตัง้ “คณะกรรมการบรหิาร” เพือ่ท าหนา้ทีบ่รหิารกจิการรว่มกับกรรมการผูจั้ดการ 
 7. ก าหนดอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

 8. ก าหนด ทศิทาง เป้าหมาย แผนงานธรุกจิ และงบประมาณของบรษัิทฯ 
 9. ก ากับดแูลใหค้ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจัดการด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 10.จัดหา “กรรมการอสิระ” ทีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิ อตุสาหกรรมหลักทีบ่รษัิทด าเนนิกจิการอยู ่ 

 11.จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง     
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2. คณะกรรมการบรหิาร 

    ประธานกรรมการบรหิาร เป็นประธานของคณะกรรมการบรหิารในการก าหนดนโยบายของบรษัิท 

    กรรมการบรหิาร   
 1. ก าหนดนโยบายของบรษัิท โดยมุง่เนน้หลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

 2. วางแผน และควบคมุการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
 3. แตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดับสงู 
 4. ก าหนดอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผูจั้ดการ 

 5. รายงานผลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 6. จัดระบบงานใหม้กีารตรวจสอบและควบคมุซึง่กนัและกันอยา่งเป็นระบบ  
 7. ประสานงาน สนับสนุน และชว่ยเหลอืคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

 8. พจิารณาปัจจัยเสีย่ง และบรหิารความเสีย่งไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่บรษัิทอยา่งมนัียส าคัญ 
 9. วา่จา้งทีป่รกึษาหรอืผูช้ านาญการทางวชิาชพีเฉพาะเรือ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 10.ปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับงานของบรษัิทฯ ปฏบิัตติามสญัญาขอ้ผูกพันทีม่ตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
   กรรมการผูจั้ดการ 
 1. เสนอแนวทางการบรหิารใหแ้กค่ณะกรรมการบรหิาร 

 2. วางแผนและควบคมุการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร 
 3. ก าหนดอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบใหแ้กผู่บ้รหิารและพนักงานในระดับตา่งๆ ทีป่ฏบิัตงิาน 
 4. สรปุผลการด าเนนิงานเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบรหิาร 

   ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายการขาย-ตลาด 

 1. วางแผนการพัฒนาผลติภัณฑ ์
 2. น าเสนอนโยบายและกลยทุธด์า้นการขาย-ตลาด ใหแ้กก่รรมการผูจั้ดการ 

 3. ก าหนดแนวทางในการวัดผลประสทิธภิาพในดา้นการขาย-ตลาด 
 4. ประเมนิผลการขาย-ตลาด 

   ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ สายบรหิาร 

 1. น าเสนอนโยบายในการบรหิาร ใหแ้กก่รรมการผูจั้ดการ 
 2. วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานของบรษัิทเพือ่น าเสนอกรรมการผูจั้ดการ 
 3. วางแผนงานความปลอดภัยส าหรับพนักงาน สถานที ่และสงัคมสว่นรวม 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานบัญชแีละเชือ่ถอืได ้
 2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล ใหค้วามเหน็ชอบใน  
         การพจิารณาแตง่ตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในและดแูลใหม้คีวามเป็นอสิระในการท างาน 

 3. สอบทานการปฏบิัตขิองบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนด 
         ของตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 
 4. พจิารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชโีดยค านงึถงึความน่าเชือ่ถอื ปรมิาณงานตรวจสอบ รวมถงึประสบการณ์ 

        ของบคุลากรทีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัช ีรวมทัง้เขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีาย  
         จัดการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  
 5. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

        ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้นและเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 6. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 
 7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี(แบบ56-1) , 

         รายงานประจ าปี(แบบ56-2) ซึง่รายงานดังกลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ            
8.  จัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
9.   ใหค้ าแนะน าคณะกรรมการบรหิารเกีย่วกับการบรหิารความเสีย่ง และการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

10. อบรม สมันา เพือ่รับทราบความรู ้กฏเกณฑ ์และระเบยีบใหม่ๆ  ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
     ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์มาตรฐานการบญัช ีและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท อยา่งสม ่าเสมอ 

 

ประวตักิารอบรบเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบรหิาร 

 กรรมการของบรษัิททีเ่ขา้อบรมหลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) คอื นางอรศร ีทพิยบญุทอง , นาย
อดศิร โรจตระการ , นายไพบลูย ์จติตวิาณชิย ์, นางสาวปรางศริ ิทพิยบญุทอง , นายไพรนิทร ์วงษ์วันทนีย ์, นายอ าพล โหตระ
กติย ์, นายสมติ หรรษา และนางสาวดษุฎ ีโรจตระการ  รวม 8 ทา่น 

  
เลขานุการบรษิทั :  นางสทุธรัิตน์ วรรณรัตน ์

    ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามหรอืขอขอ้มลูตา่งๆทีต่อ้งการทราบ โดยตดิตอ่สอบถามไดท้ีเ่บอรโ์ทรศัพท ์0-2975-2780-8 ตอ่ 305 

หรอืโทรสาร 0-2975-2789 หรอืสง่ค าถามผ่านทางemailที ่suthirat@siampangroup.com 
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การประชมุคณะกรรมการ  
     ในปี2556 บรษัิทจัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทรวม 9 ครัง้ และ การประชมุคณะกรรมการ  
ตรวจสอบรวม 4 ครัง้ โดยกรรมการแตล่ะทา่นไดเ้ขา้รว่มประชมุ ดังนี้ 

            กรรมการ  ต าแหน่ง ประชมุคณะ 

กรรมการบรษัิท 

ประชมุคณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1.นายมขุ โรจตระการ ประธานกรรมการ 9 / 9 - 

2.นางอรศร ี ทพิยบญุทอง กรรมการ 9 / 9 2 / 4 
3.นายอดศิร โรจตระการ กรรมการ 8 / 9       1 / 4 
4.นายไพบลูย ์ จติตวิาณชิย ์ กรรมการ 7 / 9 - 

5.นางสาวปรางศริ ิ ทพิยบญุทอง กรรมการ 8 / 9 - 
6.นายอ าพล โหตระกติย ์ กรรมการอสิระ 8 / 9 4 / 4 

7.นายไพรนิทร ์ วงษ์วันทนีย ์ กรรมการอสิระ 8 / 9 4 / 4 
8.นายสมติ หรรษา กรรมการอสิระ 8 / 9 4 / 4 
9.นางสาวดษุฎ ี โรจตระการ กรรมการ 8 / 9 - 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผูบ้รหิาร 
 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท มคีณุสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ.2535  และตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์รือ่งหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ที่
ออกใหมแ่ละการอนุญาต ฉบับลงวันที ่18 พฤษภาคม 2535  

 กรรมการตรวจสอบ 3 ทา่นเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเป็นบคุคลภายนอก ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 0.5 ไมไ่ดเ้ป็นลกูจา้งหรอืพนักงานทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน รวมทัง้ไมใ่ชเ่ป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินทิของ
ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท, บรษัิทในเครอื, บรษัิทรว่ม, บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามเป็นอสิระ และ2ใน3ทา่นมคีวามรู ้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ และ 1 ใน 3 ทา่นมปีระสบการณ์ในธรุกจิน ้ามันหลอ่ลืน่และจาระบ ี

 กรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท คอื นางอรศร ี  ทพิยบญุทอง, นายอดศิร  โรจตระการ , นายไพบลูย ์ จติติ
วาณชิย ์, นางสาวดษุฎ ีโรจตระการ และนางสาวปรางศริ ิทพิยบญุทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกัน และประทับตรา

ส าคัญของบรษัิท 

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั บรษิทัยอ่ย และ บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ประเภท บรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทย่อย บรษัิทย่อย บรษัิทเกีย่วขอ้ง 

ชือ่     บมจ.สยามภัณฑฯ์ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลูบฯ บจ.พรเีมยีฯ โรจน์ไพศาล 
นายมุข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ หุน้สว่น 
นางอรศร ีทพิยบญุทอง กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ัดการ หุน้สว่นผูจั้ดการ 
นายอดศิร โรจตระการ กรรมการผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ กรรมการบรหิาร หุน้สว่น 

นส.ดุษฎ ีโรจตระการ กรรมการบรหิาร - - - หุน้สว่น 
นส.ปรางศริ ิทพิยบญุทอง กรรมการบรหิาร - - - - 

 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

      1. คา่ตอบแทนของกรรมการ รวม 9 ราย ในปี 2556 สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดงันี ้
ชือ่ สกลุ ต าแหน่ง คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

1. นายมขุ โรจตระการ ประธานกรรมการ 130,000 
2. นางอรศร ี ทพิยบญุทอง กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 110,000 
3. นายอดศิร โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 85,000 

4. นายไพบลูย ์ จติตวิาณชิย ์ กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 110,000 
5. นางสาวดษุฎ ี โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 110,000 
6. นางสาวปรางศริ ิ ทพิยบญุทอง กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 85,000 

7. นายอ าพล โหตระกติย ์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 490,000 
8. นายไพรนิทร ์ วงษ์วันทนีย ์ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 445,000 
9. นายสมติ หรรษา กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 445,000 

รวม 9 ราย  เป็นเงนิ 2,010,000 
      2. คา่ตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร ในปี 2556 สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็นมลูคา่รวม 119.17 ลา้นบาท 
   บรษัิท สยามภัณฑก์รุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มนีโยบายเกีย่วกับการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิาร ทางบรษัิทจะ

พจิารณาเพิม่คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร โดยจะพจิารณาจากผลการด าเนนิงานและเปรยีบเทยีบการจ่ายคา่ตอบแทน
กรรมการและผูบ้รหิารกับบรษัิทอืน่ในธรุกจิทีใ่กลเ้คยีงกัน 

คา่ตอบแทนอืน่        - ไมม่ ี- 



 

 

โครงสรา้งองคก์ร บรษิทั สยามภณัฑก์รุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบรษัิท 

ประธานคณะกรรมการ 
นายมุข  โรจตระการ 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ัดการ 

นายอดศิร  โรจตระการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

การขาย-การตลาด 
ต่างประเทศ 

 

นายอดศิร  โรจตระการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

การขาย-การตลาด 
ในประเทศ/ชายแดน 

 

น.ส.ดุษฏ ี  โรจตระการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

สายบรหิาร 

 

นางอรศร ี ทพิยบญุทอง 

ฝ่ายขาย 

ต่างประเทศ 
(แบตเตอรี)่ 

นายอดศิร โรจตระการ 

(รักษาการ) 

ฝ่ายขาย 

ต่างประเทศ 
(น ้ามัน/จาระบ)ี 

น.ส.ปรางศริ ิทพิยบุญทอง 

(ผูช้ว่ยผูจั้ดการ) 

ฝ่ายขาย 

ในประเทศ/ชายแดน 
น.ส.ดุษฏ ี โรจตระการ 

(รักษาการ) 

ฝ่ายจัดซือ้ 

นางอรศร ี 

ทพิยบญุทอง 

(รักษาการ) 

ฝ่ายบคุคลและ

ธรุการ 

นางอรศร ี 

ทพิยบญุทอง 

(รักษาการ) 

ฝ่ายคลังสนิคา้ 

  นายบญุศร ี 

ตันตพิานชิพันธ ์

 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

นางอรศร ี

ทพิยบญุทอง 

(รักษาการ) 
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การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส าหรบัปี 2556 
 
หมวดที1่. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 สทิธใินการเป็นเจา้ของหุน้ซือ้ขายหรอืโอนหุน้ทีต่นถอือยูอ่ยา่งเป็นอสิระ คณะกรรมการใหค้วามส าคัญและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้
ทกุราย ไมก่ระท าการใดๆอันเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยแตล่ะหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึง่เสยีง และไมม่หีุน้ใดมสีทิธิ

พเิศษเหนอืผูถ้อืหุน้รายอืน่  
 1. สทิธใินการรับทราบขอ้มลูขา่วสารทีเ่พยีงพอทันเวลา บรษัิทเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารส าคัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นทราบดังนี:้ 

ขา่วสาร ผ่านเว็บไซต ์
ตลาดหลักทรัพย ์

เผยแพรใ่นเว็บไซต ์
ของบรษัิท 

เผยแพรใ่น
หนังสอืพมิพ ์

ขอเชญิผูถ้อืหุน้เสนอ : วาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี และ

เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ 

31 ม.ค. 56 31 ม.ค. 56 - 

แจง้มตคิณะกรรมการ : การจ่ายเงนิปันผล , วัน เวลา สถานที ่ ในการ

ประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี , วันก าหนดรายชือ่ , วันปิดสมดุ
ทะเบยีน และการแกไ้ขมลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้

19 ก.พ. 56 19 ก.พ. 56 - 

แจง้ใหท้ราบและเผยแพร ่ : หนังสอืนัดประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี  พรอ้มรายละเอยีดครบถว้น รายงานประจ าปี และงบการ

เงนิงวดสิน้สดุ 31 ธันวาคม (ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันประชมุ) 

15 ม.ีค. 56 15 ม.ีค. 56 5 เม.ย. 56 

แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง รวมถงึ%ตอ่ฐานคะแนนทัง้หมด (แจง้
ทันทหีรอืในวันท าการถัดไป) 

22 เม.ย. 56 22 เม.ย. 56 - 

แจง้ใหท้ราบ : การจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวจ้าก 10 
บาทเป็น 1 บาทตอ่หุน้ 

26 เม.ย. 56 - - 

แจง้ใหท้ราบและเผยแพร ่ : รายงานการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี (ภายใน 14 วันหลังวันประชมุ) 

26 เม.ย. 56 26 เม.ย. 56 - 

ลงประกาศ การจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานปี - - 8 พ.ค. 56 

ลงประกาศ แสดงงบการเงนิประจ าปี  - - 8 พ.ค. 56 

แจง้มตคิณะกรรมการ : การจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการ

ด าเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี2556 ในอัตรา 0.40 บาทตอ่หุน้ โดย
ก าหนดจ่ายในวันที ่9 ธนัวาคม 2556 

12 พ.ย. 56 

 

  

     รวมทัง้การเผยแพรง่บการเงนิรายปี2555, รายไตรมาส 1-3 ของปี2556 และรายงาน 56-1-2555 ในเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย์
 ครบถว้นตามเวลาทีก่ าหนด 

2. สทิธใินการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ออกเสยีงลงคะแนนเพือ่อนุมัตเิรือ่งทีส่ าคัญ และการไดรั้บสว่นแบง่ในผลก าไรอยา่งเทา่เทยีบ
กัน  ในปี 2556 บรษัิทจัดประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1 เมือ่วันที ่19 เมษายน 2556 โดย 

     2.1 การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้กอ่นวันประชมุ  

• วันที ่31 มกราคม 2556 ขอเชญิผูถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ ผ่านระบบขา่วของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ละบนเว็บไซดข์องบรษัิท 

• วันที ่19 กมุภาพันธ ์2556 แจง้ลว่งหนา้ใหทัา่นผูถ้อืหุน้ทราบถงึ วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เป็นวันที ่20มนีาคม2556 และวัน

ปิดสมดุทะเบยีนเป็นวันที ่ 21 มนีาคม 2556 เพือ่ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีม่ชี ือ่ในวันปิดสมดุทะเบยีนมสีทิธเิขา้รว่มประชมุ
ลงคะแนนเสยีง และรับเงนิปันผลในอัตราเทา่เทยีมกัน, แจง้ใหท้ราบวา่กรรมการจะเสนอจ่ายเงนิปันผลในอัตราหุน้ละ 9 บาท 

ในวันที ่ 15 พฤษภาคม 2556, แจง้ใหท้ราบวา่บรษัิทจะขอเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาทเป็น  1 บาท 
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์ละบนเว็บไซดข์องบรษัิท 

• วันที ่ 15 มนีาคม 2556 เผยแพรห่นังสอืนัดประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี  พรอ้มรายละเอยีดครบถว้น รายงานประจ าปี 

และงบการเงนิงวดสิน้สดุ 31 ธันวาคม (ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันประชมุ) ผ่านระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์ละบนเว็บ
ไซดข์องบรษัิท 

• วันที ่ 3 เมษายน 2556 สง่หนังสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นครบถว้นลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วันกอ่นวันประชมุโดยมี

รายละเอยีดอยา่งนอ้ย ดังนี ้ วัน เวลา สถานที ่ และวาระการประชมุ ซึง่แตล่ะวาระจะมรีายละเอยีดประกอบการพจิารณา และ
ระบคุวามเห็นของคณะกรรมการ, ชือ่บคุคลทีจ่ะไดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ภาพถา่ย ประวัตกิารศกึษา การท างาน การด ารง
ต าแหน่งในบรษัิทตา่งๆ การเขา้รว่มประชมุกรรมการ ฯลฯ ของแตล่ะคน, ชือ่บคุคลทีจ่ะไดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบัญช ี และ

บรษัิททีส่งักัด เหตผุลทีเ่ลอืก รวมทัง้ประวัตคิา่ตอบแทน, แจง้นโยบายในการจ่ายเงนิปันผล ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลทีผ่่าน
มา จ านวนเงนิปันผลทีเ่สนออนุมัต,ิ รายงานประจ าปี 2555, งบการเงนิงวดสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2555 และหลักเกณฑใ์นการ
เขา้รว่มประชมุ 

• บรษัิทเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบรษัิท บรษัิทยอ่ย และ
บรษัิทที ่ เกีย่วขอ้งอยา่งเปิดเผย ชดัเจน โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ไวใ้นรายงานประจ าปี2555 หนา้ที1่1 

• จัดใหม้ชีอ่งทางทีผู่ถ้อืหุน้รายยอ่ยสามารถตดิตอ่ไดโ้ดยตรงทาง E-mail Address, โทรศัพท ์ หรอื โทรสาร ของเลขานุการ

บรษัิท โดยแจง้ไวช้ดัเจนในรายงานประจ าปี2555 หนา้ที6่ และหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี2556 หนา้ที ่21 
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    2.2 การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ในวันประชมุ 
• ผูถ้อืหุน้มสีทิธ ิ ในการมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆเขา้รว่มประชมุแทน, ในการแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 

และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ, ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช,ี ในการแสดงความคดิเหน็ 

ซกัถามในการประชมุผูถ้อืหุน้, การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูถ้อืหุน้ดว้ยกนั 
• บรษัิทเลอืกสถานทีจั่ดประชมุ คอื หอ้งราชด าเนนิ โรงแรมรอยัลปริน้ซเ์ซส ถนนหลานหลวง กรงุเทพฯ เป็นประจ าตอ่เนื่องมา

หลายปีจงึเป็นทีรู่จั้กคุน้เคยส าหรับทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นแลว้จงึสะดวกในการเดนิทางพรอ้มกับไดแ้นบแผนทีไ่ปในหนังสอืเชญิ 
• บรษัิทเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนลว่งหนา้กอ่นการประชมุไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงและตอ่เนือ่งจนกวา่การประชมุจะแลว้เสร็จ 

พรอ้มเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรับตดิหนังสอืมอบฉันทะ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีม่ารว่มประชมุภายหลังเริม่การประชมุแลว้มี

สทิธอิอกเสยีงแสดงความคดิเห็นในระเบยีบวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาและยังไมไ่ดล้งมต ิ
• ประธานกรรมการบรษัิท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบรหิาร และ ผูส้อบบญัช ีของบรษัิทเขา้รว่ม

การประชมุผูถ้อืหุน้ครบถว้นทกุทา่น อยา่งสม ่าเสมอในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา 

• กอ่นเริม่การประชมุเลขานุการบรษัิทไดท้บทวนความครบถว้นของเอกสารทีไ่ดรั้บ และประธานทีป่ระชมุท าหนา้ทีแ่จง้จ านวน
และสดัสว่นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุพรอ้มไดแ้นะน าวธิกีารใชบ้ัตรลงคะแนนใหท้กุทา่นทราบ โดยหนึง่หุน้มสีทิธเิทา่กบัหนึง่
เสยีง ซึง่บรษัิทเลอืกใชว้ธิกีารลงคะแนนทีส่ะดวกรวดเร็วและไมยุ่ง่ยากแตอ่ยา่งใด 

• ด าเนนิการประชมุตามล าดับวาระทีไ่ดแ้จง้ไว ้ไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุในระหวา่งการประชมุผูถ้อืหุน้ปี2556 แตอ่ยา่งใด 
ระหวา่งการประชมุไดน้ าเสนอขอ้มลูของแตล่ะวาระโดยใชเ้ครือ่งมอืทีท่นัสมัย โปรง่ใส และประธานทีป่ระชมุไดจั้ดสรรเวลา
อยา่งเพยีงพอใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม ออกเสยีงลงมตทิกุวาระ กรรมการทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบใน

แตล่ะวาระจะเตรยีมขอ้มลูมาเพือ่รว่มชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้รวมทัง้รับฟังขอ้เสนอแนะเพือ่น าไปพจิารณา
ปรับปรงุแกไ้ข ค าถามจากทา่นผูถ้อืหุน้ในปี2556ทีผ่่านมามดีังนี้ : 
     1. กรรมการอรศร ี : ชีแ้จงเกีย่วกับตัวเลขผลการด าเนนิงาน การก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ี การก าหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการ และตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบัเงนิทีจ่ะไดรั้บชดเชยจากการเคลมน ้าทว่ม 
     2. กรรมการอ าพล : ชีแ้จงเรือ่งการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ี

• ส าหรับวาระการแตง่ตัง้กรรมการก็ใหล้งมตเิลอืกเป็นรายบคุคล โดยมขีอ้มลูของบคุคลทีเ่สนอใหเ้ลอืกตัง้ระบไุวช้ดัเจน และ

เก็บบัตรลงคะแนนทัง้เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง 
• มเีจา้หนา้ทีท่ าการนับคะแนนอยา่งเปิดเผยกอ่นแสดงผลมตขิองแตล่ะวาระ, แตล่ะบคุคล ผ่านเครือ่งมอืทีช่ดัเจนและโปรง่ใส 

โดยแสดงทัง้คะแนนเห็นดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง ทัง้จ านวนคะแนน และ %จากฐานคะแนนรวม และเพือ่ความ
โปรง่ใสจะจัดเกบ็บัตรลงคะแนนไวท้ีส่ านักงานใหญข่องบรษัิท เพือ่สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 

• ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ไดน้ าเสนอ ชนดิ ประเภทและประวัตกิารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ3ปีทีผ่่านมาและขออนุมัตจิ านวนเงนิ

ส าหรับปี2556 เป็นวงเงนิ 2,500,000บาท เทา่กับปีทีผ่่านมา 
• การจ่ายเงนิปันผล บรษัิทใหร้ายละเอยีดการจัดสรรก าไร การจ่ายเงนิปันผล ซึง่เป็นไปตามนโยบายของบรษัิท และมกีาร

เปรยีบเทยีบเงนิปันผลทีจ่่ายระหวา่งปีปัจจบุันกบัปีทีผ่่านมา 

• จัดใหม้ขีองทีร่ะลกึ อาหารและเครือ่งดืม่รับรองผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชมุทกุทา่น 
• มกีารบันทกึวดีโีอตลอดการประชมุสามารถตรวจสอบความโปรง่ใสไดใ้นภายหลัง 

      2.3 การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้หลังวันประชมุ 

• วันที ่ 22 เมษายน 2556 แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี แสดงผลการลงคะแนน เหน็ดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออก
เสยีง รวมถงึ % ตอ่ฐานคะแนนทัง้หมด และประสานงานกบันายทะเบยีนบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มั่นใจ
วา่จะไดรั้บผลตอบแทนตามสทิธอิยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

• เลขานุการบรษัิทจัดท ารายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น รายงานการประชมุงวดปี2556ทีน่ าเสนอมกีารบันทกึเกีย่วกับ 
การแจง้วธิกีารใชบ้ัตรลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนน กอ่นเริม่การประชมุ, รายชือ่คณะกรรมการ ผูส้อบบัญช ี ทัง้ทีม่าประชมุ 
และไมม่าประชมุ, สรปุค าถาม ค าตอบ และขอ้เสนอแนะในแตล่ะวาระ, จ านวนคะแนนและสดัสว่นทีล่งมตขิองแตล่ะวาระ ทัง้

คะแนนเห็นดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง รายงานดังกลา่วลงนามโดยประธานทีป่ระชมุ วันที ่ 26 เมษายน 2556 จัดสง่
รายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยฯ์ (ภายใน 14 วันนับแตวั่นประชมุผูถ้อืหุน้) พรอ้มทัง้

เผยแพรใ่น website ของบรษัิท 
• ในวันที ่15 พฤษภาคม 2556 ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล ไดรั้บการจ่ายในอัตรา 9 บาทตอ่หุน้พรอ้มกัน 

 
หมวดที ่2. การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

1. ใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ แบบหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. วันที ่31 ม.ค.56 แจง้สทิธลิว่งหนา้แกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการ กอ่น 

    วันประชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณาจัดประชมุผูถ้อืหุน้มากกวา่ 14 วัน ทัง้ในเว๊บไซดต์ลาดหลกัทรัพฯ และ เว๊บไซตข์องบรษัิท 
3. วันที ่3 เม.ย.56 บรษัิทจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุ เอกสารประกอบ หนังสอืมอบฉันทะ และกฏเกณฑใ์นการเขา้รว่มประชมุอยา่งครบถว้น 
    ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วันกอ่นวันประชมุ รวมถงึลงประกาศในหนังสอืพมิพใ์หท้ราบโดยทั่วกนัในวันที ่5 เม.ย. 56 

4. บรษัิทจัดสง่หนังสอืมอบฉันทะแนบไปกบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้เสนอชือ่และประวัตขิองกรรมการอสิระ 3 ทา่น เพือ่เป็น        
    ทางเลอืกในการมอบฉันทะส าหรับผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถมาประชมุได ้และแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบั เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะ    
    อยา่งชดัเจนในหนังสอืเชญิประชมุ และไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขใดๆในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

5. บรษัิทมนีโยบายเก็บรักษาขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูภายในทีส่ าคัญโดยไมแ่จง้ใหบ้คุคลภายในบรษัิททราบกอ่นเปิดเผยแก ่
    สาธารณชน หลายปีทีผ่่านมา กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท ไมเ่คยใชข้อ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคัญตอ่การเปลีย่นแปลง 
    ราคาหุน้ของบรษัิทและยังไมไ่ดเ้ปิดเผยไปท าประโยชน์ใหแ้กต่นเองหรอืผูอ้ ืน่ในทางมชิอบ 

6. บรษัิทไมม่รีายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างมสีาระส าคัญแตอ่ยา่งใด รายการทีเ่กดิขึน้เป็นรายการระหวา่งบรษัิทแมแ่ละบรษัิทยอ่ยและได ้
    กระท าอยา่งยตุธิรรมตามปกตธิรุกจิการคา้ 

7. บรษัิทไมม่โีครงสรา้งทีจ่ะน ามาซึง่ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
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8. วันที ่15 ม.ีค. 56 บรษัิทไดป้ระกาศก าหนดการประชมุและรายละเอยีดของหนังสอืเชญิประชมุ รายละเอยีดขอ้มลูของแตล่ะวาระ  
    บน เว็บไซตข์องบรษัิทลว่งหนา้มากกวา่ 30 วันกอ่นวันประชมุ 
9. บรษัิทไมม่รีายการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่รษัิทอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทยอ่ย 

10. ปี2556กรรมการและผูบ้รหิารไดส้ง่รายงานและเซน็ชือ่รับรองจ านวนการถอืครองหลกัทรัพยแ์ละรายงานการมสีว่นไดเ้สยีตอ่ประธาน 
     คณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันที ่18/2/56, 14/5/56, 13/8/56 และ 11/11/56 ซึง่เป็นไปตามที ่

     ก าหนดวา่ตอ้งรายงานทกุไตรมาส  
11. กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในการไดรั้บแตง่ตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่คอื นายไพรนิทร ์วงษ์วันทนยี,์ นายอ าพล โหตระกติย ์ 
     และนายมขุ โรจตระการ ไดง้ดเขา้รว่มประชมุในวาระดังกลา่วทัง้ 3 ทา่น 

 
หมวดที ่3. บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
1. ชอ่งทางตดิตอ่สอบถาม/รอ้งเรยีน : บรษัิทมเีป้าหมายในการด าเนนิธรุกจิอยา่งยั่งยนื จงึเห็นความส าคัญในการรักษาชือ่เสยีงและภาพ

 ลักษณ์ของบรษัิทเป็นสิง่ส าคัญสงูสดุ หากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่พบเบาะแสในประเดน็ทีไ่มถ่กูตอ้ง เชน่ การท าผดิกฏหมาย การ
 รายงานขอ้มลูทางการเงนิทีไ่มถ่กูตอ้ง ความบกพรอ่งในระบบงานภายในองคก์ร เป็นตน้ บรษัิทยนิดรัีบขอ้รอ้งเรยีน ขอ้คดิเหน็ หรอื
 ขอ้เสนอแนะ จากผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยสง่ตรงถงึ กรรมการบรษัิท กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบัญช ีหรอืเลขานุการ 

         บรษัิท ตามทีอ่ยู ่โทรศัพท ์โทรสาร หรอื e-mail address ดังระบไุวแ้ลว้ในเอกสารหนา้ที ่6 บรษัิทจะเก็บขอ้มลูรอ้งเรยีนเป็น 
         ความลับ และน ามาพจิารณาอยา่งรวดเร็วในทีป่ระชมุของคณะกรรมการบรษัิท เพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตอ่ไป  และ สามารถดขูอ้มลู 
         เกีย่วกบับรษัิทไดท้ี ่website : www.siampangroup.com  

 ในปี2556 ไมป่รากฏขอ้รอ้งเรยีนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีท่ าใหเ้กดิขอ้เสยีหายแตอ่ยา่งใด 
2. ลกูคา้ : บรษัิทปฏบิัตติอ่ลกูคา้โดยเนน้ใหไ้ดรั้บความพงึพอใจสงูสดุเสมอมา ขายสนิคา้ทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน เอาใจใสใ่หบ้รกิารทีด่ ี
 ทัง้กอ่นและหลงัการขาย รับผดิชอบปัญหาขอ้รอ้งเรยีนและชดเชยแกไ้ขโดยเร็วทีส่ดุ ใหค้วามส าคัญในการรักษาความลับของ

 ลกูคา้ รวมถงึเปิดโอกาสใหล้กูคา้ไดแ้สดงความคดิเห็นและรับฟังดว้ย บรษัิทเปิดโอกาสใหล้กูคา้รอ้งเรยีนสอบถามขอ้มลูและให ้
 ขอ้เสนอแนะไดท้กุชอ่งทาง : ตามขอ้1 และตามทีแ่สดงไวใ้นเอกสารหนา้ที ่6 

 ในปี2556 มขีอ้รอ้งเรยีนไมม่ากซึง่เป็นไปตามการด าเนนิธรุกจิคา้ขายปกตแิละบรษัิทกอ้เรง่รบีแกไ้ขใหใ้นทันท ี
3. คูค่า้และเจา้หนี ้: บรษัิทยดึหลักการซือ้สนิคา้และบรกิารเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้ ปฏบิตัติัวตรงตามสญัญาขอ้ตกลง หลกีเลีย่งวธิี
 การไมส่จุรติ รวมถงึการเลอืกคูค่า้ทีม่คีวามมั่นคง น่าเชือ่ถอื และมคีณุธรรม  ในปี2556 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

4. สิง่แวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม : บรษัิทมคีณะกรรมการสิง่แวดลอ้มท าหนา้ทีรั่บผดิชอบดแูลสภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน และ ชมุชน
 ภายนอกองคก์ร ปฏบิัตติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งดแีละสม ่าเสมอทกุปี 
 ในปี2556 ดา้นสิง่แวดลอ้ม : ไดจั้ดจา้งหน่วยงานภายนอกท าการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคณุภาพสิง่แวดลอ้ม, ตรวจคณุภาพระบบ 

 บ าบัดอากาศ, ก าจัดวัสดเุหลอืใชใ้นการผลติ, และทีต่รวจวัดเองอยา่งสม ่าเสมอคอื การตรวจสอบน ้าทิง้, ระบบบ าบัดน ้าเสยีและ 
 วเิคราะหแ์กปั้ญหาแหลง่ก าเนดิมลพษิ ดา้นสงัคม : รว่มท าบญุถวายผา้พระกฐนิ, แจกเครือ่งเขยีนและของขวัญในวันเดก็, สนับสนุน 
 งานกาชาดและงานกฬีาตา่งๆ ในรอบปีทีผ่่านมาบรษัิทไมไ่ดรั้บขอ้รอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

5. ภาครัฐ : ใหค้วามรว่มมอืและปฏบิัตติามกฎหมายหรอืระเบยีบของภาครัฐบาลอยา่งเครง่ครัด เชน่ สนับสนุนนโยบายการควบคมุราคา 
 หรอืการตรงึราคาสนิคา้ทัง้ แบตเตอรี ่และ น ้ามันหลอ่ลืน่ เมือ่มหีนังสอืขอความรว่มมอืมาอยา่งสม ่าเสมอ 
 ในปี2556 ใหค้วามรว่มมอืในทกุดา้น และไมม่กีารท าผดิแตอ่ยา่งใด 

6.  คูแ่ขง่ : บรษัิทถอืหลักคณุธรรมทีด่ใีนการแขง่ขนั ไมก่ลั่นแกลง้ท าลาย ไมล่ะเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา 
 ในปี2556 ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 
7. ผูถ้อืหุน้ : บรษัิทมุง่มั่นด าเนนิธรุกจิใหม้ผีลการด าเนนิงานทีด่ ีเตบิโตอยา่งมั่นคง มคีวามสามารถในการแขง่ขัน เพือ่ใหผ้ลตอบแทนทีด่ี

 แกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว  รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูใหท้ราบอยา่งเหมาะสม โปรง่ใสและเป็นธรรม  
 ในปี2556 ดังแสดงไวใ้น หมวดที ่1 และ หมวดที ่2 
8. ผูส้อบบัญช ี: เปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปรง่ใส ชดัเจน และถกูตอ้ง อ านวยความสะดวกเพือ่การตรวจสอบทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ พรอ้มรับ

 ฟังขอ้เสนอแนะและปฏบิตัติามใหถ้กูตอ้งตามหลักการบัญช ีรวมถงึดแูลเรือ่งการก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมเป็นธรรม 
 ในปี2556 ผูส้อบบญัชไีมไ่ดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งมเีงือ่นไขและรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

9.  พนักงาน แรงงาน : บรษัิทด าเนนิการ   
 • ประกาศเป้าหมายของกจิการใหท้ราบอยา่งชดัเจน ก าหนดเป้าหมายของแตล่ะฝ่ายเชน่ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ อบรมสง่เสรมิใหใ้ช ้

ทรัพยากรวัตถดุบิ พลังงาน และเอกสารแบบพมิพ ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  ในปี2556 จัดอบรมเรือ่ง พลังสญัจรสะทอ้นความเหน็ผูป้ระกอบการ, การเตรยีมความพรอ้มประกอบกจิการโรงงานอตุสาหกรรม
, นวัตกรรมดา้นบารโ์ค๊ต, จติส านกึการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดท ารายงานวเิคราะหค์วามเสีย่ง   

 •   ปรับปรงุนโยบายอัตราคา่ตอบแทนเบือ้งตน้เป็นไปตามทีรั่ฐบาลประกาศปรับคา่แรงขัน้ต ่า ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม   

 เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการท างาน กันสว่นก าไรส ารองไวเ้ป็นเงนิชดเชยใหพ้นักงาน 
  ในปี2556 เจา้หนา้ทีบ่คุคลไดรั้บการอบรมเรือ่ง up date ฎกีาและผลกระทบคา่จา้ง300บาท, ณวันสิน้ปีกลุม่บรษัิทตัง้ส ารอง

ผลประโยชน์พนักงานไวแ้ลว้ 48 ลา้นบาท 

 •    ปรับปรงุนโยบายสวัสดกิาร สขุอนามัย และอืน่ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัเทยีบเคยีงกบับรษัิทในระดับเดยีวกันทกุปี  
ในปี2556 ม ี เงนิจงูใจ, โบนัส, คา่เขา้กะ, เครือ่งแบบ, รถรับสง่, เงนิชว่ยบดิามารดาและคูส่มรสเสยีชวีติ, เงนิบ าเหน็จ
เกษียณอาย,ุ เงนิสงเคราะหเ์มือ่ถงึแกก่รรม, หอ้งพยาบาลพรอ้มแพทยแ์ละพยาบาล, การตรวจสขุภาพเอ็กซเรยท์รวงอก/ระดับ

น ้าตาลและ ไขมันในเลอืด/ตรวจวัดสายตา/ตรวจมะเร็ง 
 • ทกุๆปีฝ่ายบคุคลจะท าแผนโครงการฝึกอบรมทีเ่หมาะกับพนักงานแตล่ะระดับใหไ้ดพั้ฒนาความรูแ้ละความสามารถอยา่งตอ่
      เนื่อง ใหพ้นักงานตระหนักถงึความส าคัญในการพัฒนาเพือ่ใหพ้รอ้มกับสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลืย่นแปลงอยูเ่สมอ 

  ในปี2556 อบรมเรือ่ง การวางแผนผลติ, การขับรถโฟลค์ลฟิท,์ ระบบป้องกันความผดิพลาด, เทคนคิการเพิม่ประสทิธภิาพการ 
  ตรวจตดิตามภายใน 

http://www.siampangroup.com/
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 • สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมของคณะกรรมการสวัสดกิารลกูจา้ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ     
ปรับปรงุระบบป้องกันภัยภายในสถานทีท่ างานอยา่งสม ่าเสมอ 

  ปี2556 จัดใหม้เีจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัย24ชม., กลอ้งวงจรปิดกวา่200จุด , ระบบสญัญาณเตอืนภัย, อปุกรณ์ดบัเพลงิ, 

ประตหูนีไฟ, จัดใหม้กีารฝึกซอ้มดับเพลงิ/อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล, ความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน, เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน, เขา้รว่มเป็นสมาชกิโครงการโรงงานสเีขยีว มกีารเก็บสถติอิบุัตเิหตใุน

ระหวา่งการท างานมพีบ 4 รายในปีทีผ่่านมาจากคนงานรวม 942 ราย 
 • รับฟังความคดิเห็นและเปิดโอกาสใหพ้นักงานแจง้หรอืสอบถามตอ่ฝ่ายบรหิารในเรือ่งตา่งๆไดอ้ยา่งเปิดเผยโดยชอ่งทางผ่าน

ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลกูจา้ง, กลอ่งรับขอ้มลู และหรอืโทรแจง้ฝ่ายบคุคลโดยตรง 

  ในปี2556 พนักงานและสหภาพแรงงานไมไ่ดส้ง่ขอ้รอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด  
 • มกีจิกรรมทีจั่ดใหเ้ป็นประจ าทกุๆปี 
  ปี2556 มกีารแจกทนุเพือ่การศกึษาใหแ้กบ่ตุรของพนักงาน, การจัดงานเลีย้งปีใหม,่ การใหร้างวัลการประกวดกจิกรรม 5 ส 

 • ดแูลพนักงานงานอยา่งเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ และไมไ่ดก้ระท าการใดๆ ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนของพนักงาน และใหค้วามรู ้
เรือ่งสทิธมินุษยชนแกพ่นักงาน ในปี2556 ไมก่ดีกันสทิธทิางการเมอืงของแตล่ะบคุคล 

10. แนวทางตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ส าหรับ ปี2556 ทีผ่่านมา : 

  •  เนน้ใหพ้นักงานในองคก์รท างานใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้บังคับของบรษัิทเพือ่เป็นพืน้ฐานใหม้วีนัิยในการใชช้วีติไม ่
            ท าผดิกฎหมาย 
 •  ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งไมเ่รยีก รับ หรอืยนิยอมทีจ่ะรับเงนิ ส ิง่ของ หรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธรุกจิกับบรษัิท 

 •  ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งไมใ่หส้นิบนหรอืประโยชน์อืน่ใดตอ่เจา้หนา้ทีรั่ฐ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ หรอืบคุคลอืน่ๆ เพือ่จูงใจใหท้ าใน 
            ส ิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 
 ปี2556 

 •  บรษัิทไมเ่คยมกีรณีรอ้งเรยีน เรือ่งการใหห้รอืรับสนิบนเพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิแตอ่ยา่งใด 
 •  ผูบ้รหิารและพนักงานมกีารใหห้รอืรับของขวัญตามประเพณีนยิมโดยไมส่ง่ผลตอ่การตัดสนิใจเชงิธรุกจิ ของขวัญก็ม ี
            มลูคา่ไมม่ากนัก และไมไ่ดเ้ป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสด 

 •  จัดท าระเบยีบการปฏบิตัใิหม้กีารตรวจสอบ cross check ส าหรับงานทีม่โีอกาสเสีย่งตอ่การทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ และ 
    สนับสนุนใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเขา้ตรวจ 

 

หมวดที ่4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
ในปี2556 

1. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และโปรง่ใส ในเว็ปไซดข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ 
 ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิตามขอ้ก าหนดตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
2. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และโปรง่ใส ในเว็ปไซดข์องบรษัิท สว่นขา่วสารส าหรับนักลงทนุ ดังนี ้

2.1 รายงานประจ าปี 2553, 2554, 2555 ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้
2.2 งบการเงนิสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ 
2.3 ขอเชญิผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี2556และเสนอชือ่บคุคลเพือ่คัดเลอืกเป็นกรรมการลว่งหนา้ 

2.4 หลักเกณฑ ์แบบฟอรม์ เสนอหัวขอ้ประชมุและบคุคลทีจ่ะเป็นกรรมการ 
2.5 หนังสอืเชญิประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 
2.6 แผนทีโ่รงแรมรอยัลปริ๊นเซส (สถานทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้) 

2.7 หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
2.8 ก าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และการจ่ายเงนิปันผล 
2.9 แจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 

2.10รายงานการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 
3. ในรายงานประจ าปี ตาม2.1 จะแสดงขอ้มลูรายละเอยีด อยา่งนอ้ย ดังนี้ 

3.1 ลักษณะการประกอบธรุกจิ 
3.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
3.3 รายชือ่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร และจ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ 

3.4 โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
3.5 โครงสรา้งกลุม่บรษัิท 
3.6 กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม พรอ้มแสดงอัตรารอ้ยละของการถอืหุน้ 

3.7 การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ กรรมการ และ ผูบ้รหิาร 
3.8 การก ากับดแูลกจิการทีด่ตีอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 
3.9 ปัจจัยความเสีย่ง การก ากับดแูลความเสีย่ง 

3.10 คณุสมบัต ิหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ การพัฒนาความรู ้ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิาร 
3.11 แสดงรายการเกีย่วโยงกนัและระหวา่งกันไวอ้ยา่งครบถว้น 
3.12 ค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงานของฝ่ายจัดการ 

3.13 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคมุภายใน 
3.14 หน่วยงานทีส่ามารถตดิตอ่ขอขอ้มลูหรอืรอ้งเรยีน ทัง้ทาง โทรศัพท ์โทรสาร และอเีมล ์
3.15 แนวทางตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และการป้องกัน 

4. ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทมคีวามเป็นอสิระและเป็นผูส้อบบัญชทีีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.และรับรองงบของบรษัิทโดย 
   ไมม่เีงือ่นไข พรอ้มทัง้เปิดเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ไวค้รบถว้น 

5. บรษัิทไมเ่คยมปีระวัตสิง่รายงานทางการเงนิลา่ชา้ หรอืการถกูสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงนิจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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หมวดที5่. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ปี 2556 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ : 
1.1 คณะกรรมการของบรษัิทม ี9 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร 6 ทา่นคดิเป็นรอ้ยละ 66.67 และกรรมการตรวจสอบซึง่เป็น

กรรมการอสิระ 3 ทา่นคดิเป็นรอ้ยละ 33.33 หรอื 1 ใน 3 จงึเป็นสดัสว่นทีเ่หมาะส าหรับการถว่งดลุและสอบทานการ
บรหิารงานของบรษัิท กรรมการอสิระ 2 ทา่นมคีวามรอบรูใ้นหลักการบญัชแีละกฏหมาย สว่นกรรมอสิระอกี 1 ทา่นมคีวามรอบ
รูใ้นธรุกจิอตุสาหกรรมน ้ามันหลอ่ลืน่และจาระบ ีทัง้นีไ้ดแ้จง้จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการใหท้ราบแลว้เมือ่ไดรั้บแต่งตัง้

กลับเขา้ด ารงต าแหน่งในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี และกรรมการทกุทา่นมคีณุสมบัตติรงตามระเบยีบทีก่ าหนด 
1.2 ขบวนการคัดเลอืกผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯไมไ่ดผ้่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบรษัิทฯยังไมม่กีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งตามหลักเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัทิีต่ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยแนะน าไว ้โดยไดแ้จง้ผู ้
ถอืหุน้ทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

1.3 ประธานกรรมการไมเ่ป็นบุคุคลเดยีวกนักับประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจั้ดการ เพือ่แบง่แยกหนา้ทีก่ารก าหนด

นโยบายการก ากับดแูลกจิการและการบรหิารกจิการประจ า 
1.4 บรษัิทฯไดก้ าหนดนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯเท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต่ าของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

ในเรือ่งการถอืหุน้ของบรษัิทฯคอืกรรมการอสิระของบรษัิทฯตอ้งถอืหุน้ในบรษัิทฯไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงทัง้หมด 
1.5 เพือ่ใหก้รรมการสามารถอทุศิเวลาและความพยายามในการปฏบิัตหินา้ที ่คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดจ านวนบรษัิทที่

กรรมการแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่งไว ้: กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนไมเ่กนิจ านวนดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารใหด้ ารงต าแหน่งไดไ้มเ่กนิ 4 บรษัิท 
2. กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืกรรมการมอือาชพีใหด้ ารงต าแหน่งไดไ้มเ่กนิ 6 บรษัิท และ 

3. ประธานกรรมการใหด้ ารงต าแหนงประธานกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนไดเ้พยีง 1 บรษัิท 
1.6 ในการเสนอชือ่บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯนัน้ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอเรือ่งการด ารงต าแหน่ง 

ทีบ่รษัิทอืน่ของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแตล่ะคนใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณากอ่นลงคะแนนแตง่ตัง้ดว้ย 

1.7 บรษัิทฯมผีูรั้บผดิชอบงานเลขานุการบรษัิทฯทีเ่ป็นพนักงานประจ าและมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องผูบ้รหิารแตล่ะ
ระดับในแตล่ะสายงานไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยมกีารแบง่แยกอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในระดับ
ตา่งๆลดหลั่นกนัไป 

2. บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ :  
 2.1   นโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี: ทบทวนปรับปรงุและเพิม่เตมิใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ     
 2.2 นโยบายจรยิธรรมธรุกจิ : ทบทวนนโยบายใหท้กุหน่วยงานท างานโดยยดึมั่นในหลักการทีส่ าคัญคอื คณุธรรม  สตัยซ์ือ่ 

 โปรง่ใส ไมท่จุรติ ไมค่อรรั์ปชัน่ ไมท่ าผดิกฎหมาย เขา้ใจในบทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของตนเอง โดยถอืเป็นภาระทีจ่ะ
 ตอ้งปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม 
 2.3 นโยบายเกีย่วกับภาวะผูน้ าและวสิยัทัศน์ : ทบทวนแกไ้ขระเบยีบปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มี

 การตัง้เป้าหมายในการท างานแตล่ะปีของแตล่ะฝ่าย เชน่ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ ฝ่ายจัดสง่ เป็นตน้ ก าหนดรปูแบบรายงานทีต่อ้งการให ้
 แตล่ะฝ่ายน าเสนอ รวมถงึก าหนดเป้าหมายตรวจสอบใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลกึในแตล่ะจุดทีต่อ้งการ เพือ่ง่ายตอ่การ
 วเิคราะห ์ วางแผน ปรับกลยทุธโ์ดยเฉพาะดา้นการตลาดตอ้งรวดเร็วและทันกับเหตกุารณ์ทกุเดอืน เพือ่น าไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุของ

 องคก์ร 
 2.4 นโยบายจ ากดัจ านวนบรษัิททีก่รรมการด ารงต าแหน่ง : ทบทวนการด ารงต าแหน่งของกรรมการแตล่ะคน ไมพ่บวา่มกีารด ารง
 ต าแหน่งมากเกนิไป หรอืด ารงต าแหน่งในธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึกับองคก์รแตอ่ยา่งใด 

 2.5 นโยบายวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการแตล่ะทา่นถกูตอ้งตามขอ้บงัคบั
 ของบรษัิท  

 2.6 นโยบายระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเป้าหมายและปรับปรงุระเบยีบการท างานใหช้ดัเจนและทันสมัย 
 การตรวจสอบภายในเลอืกใชท้มีงานทีเ่ป็นนติบิคุคลจากภายนอกและปรับเปลีย่นตัวผูต้รวจทกุปีโดยอยูใ่ตก้ารดแูลของคณะ
 กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นซึง่ไมม่ตี าแหน่งหนา้ทีใ่นการบรหิารงานแตอ่ยา่งใด 

 2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษัิทรับผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยรวมถงึ
 ขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่ปิดเผยในทกุไตรมาส และ ในรายงานประจ าปี มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ
 ประกอบงบการเงนิ ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบดแูลรับผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายใน 

 ฯลฯ และใหค้วามเห็นเป็นอสิระ ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท 
 2.8 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง :  วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการด าเนนิงานจากรายงานทางการเงนิทกุๆเดอืนหาทีม่าและสาเหตทุี่
 จะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งเพือ่ป้องกนัและควบคมุไมใ่หเ้กดิความเสยีหายตอ่ความยั่งยนืขององคก์ร 

 2.9 นโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร : คา่ตอบแทนกรรมการ ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส คอื เบีย้ประชมุใน
 อัตราคงทีเ่ทา่กนัทกุครัง้ คา่พาหนะ และโบนัสทีก่ าหนดในอตัราทีส่มัพันธก์ับผลการปฏบิัตงิาน และเป็นมาตรฐานเดยีวกับธรุกจิที่
 เหมอืนกัน สว่นคา่ตอบแทนผูบ้รหิารก าหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบรษัิท ซึง่พจิารณาจากผลการด าเนนิงานของ

 บรษัิทและขอ้มลูภาวะทางเศรษฐกจิภายนอกเป็นสว่นประกอบ 
 2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร : คณะกรรมการและผูบ้รหิารพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ เขา้รว่มการสมัมนา/อบรม/
 ประชมุกับสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย , ตลาดหลกัทรัพยฯ์ , ส านักงานก.ล.ต. , บรษัิทผูส้อบบญัช ี และ สถาบัน

 ความรูอ้ ืน่ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ และน าความรูท้ีไ่ดม้าใชบ้รหิารองคก์รอยา่งรอบคอบ รัดกมุ และน ามาซึง่ผลตอบแทนตอ่ผูม้สีว่น
 ไดเ้สยีทกุระดับ 
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 2.11 นโยบายความขัดแยง้ของผลประโยชน์ : ท าตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทอยา่งเครง่ครัด 
 เนน้ถงึความรับผดิชอบในการหา้มเปิดเผยขอ้มลูภายในแกบ่คุคลทัง้ภายในและภายนอกในชว่งกอ่นทีง่บการเงนิจะเผยแพรต่อ่
 สาธารณชน โดยยดึมั่นในความโปรง่ใสและขจัดประเด็นของความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

 2.12 นโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสทิธมินุษยชน : ก าหนดใหแ้ตล่ะบรษัิทและบรษัิทยอ่ยม ี
 •  กรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มคอยดแูลโดยปฏบิตัยิดึมั่นตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ี

 •  ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค โดยใชวั้ตถดุบิในการผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพและผ่านกระบวนการตรวจสอบกอ่นน าไปใชท้กุขึน้ตอน 
            ในการผลติ 
 2.13 นโยบายความสมัพันธก์ับผูล้งทนุ : เปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทันเวลา ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ เชน่ 

 รายงานขอ้มลูประจ าปี, รายงานประจ าปี, รายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูส าคัญตามขอ้ก าหนดของ
 ตลาดหลักทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. โดยนักลงทนุ นักวเิคราะห ์ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถรับทราบขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต์
 ของตลาดหลักทรัพย ์ , เว็บไซตข์องบรษัิท , ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูไดจ้ากคณะกรรมการ หรอื เลขานุการบรษัิทตามทีอ่ยูแ่ละเบอร์

 โทรตามแจง้ไวข้า้งตน้ อกีทัง้ยังเปิดโอกาสใหนั้ดหมายเขา้พบผูบ้รหิารของบรษัิทเพือ่สอบถามขอ้มลูการด าเนนิกจิการได  ้
         2.14 นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ : ไมส่นับสนุนหน่วยงานทัง้ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และอืน่ๆ ทีม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ
 การทจุรติและคอรรั์ปชัน่ ผูบ้รหิารและพนักงานในองคก์รตอ้งไมเ่รยีกรับหรอืยนิยอมทีจ่ะรับเงนิ ส ิง่ของ หรอืประโยชน์อืน่ใดจาก 

         ผูเ้กีย่วขอ้งทางธรุกจิกับบรษัิท และตอ้งไมใ่หส้นิบนหรอืประโยชน์อืน่ใดตอ่เจา้หนา้ทีรั่ฐ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ หรอืบคุคลอืน่ๆ เพือ่จงู 
         ใจใหท้ าในสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย  
3. การประชมุคณะกรรมการ : คณะกรรมการแตล่ะชดุมอีสิระในการจัดประชมุเองอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และคณะกรรมการแตล่ะทา่น

 มอีสิระในการเสนอหัวขอ้ทีจ่ะประชมุดว้ย โดยเลขานุการบรษัิท หรอืเลขานุการคณะกรรมการเป็นผูป้ระสานงานและจัดสง่หนังสอื
 เชญิประชมุพรอ้มแนบรายงานการประชมุครัง้ทีผ่่านมา และเอกสารประกอบในแตล่ะวาระทีต่อ้งการน าเสนอในการประชมุครัง้นี้ โดย
 สง่กอ่นการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน และในการประชมุก าหนดใหม้วีาระตดิตามงานทีค่า้งในการประชมุครัง้กอ่นเสมอ 

 ระหวา่งการประชมุคณะกรรมการสามารถเพิม่หัวขอ้ทีต่อ้งการประชมุได ้ พรอ้มทัง้สามารถแสดงความคดิเหน็ไดโ้ดยเปิดเผยและเสร ี
 หลังการประชมุเลขานุการตอ้งจัดท ารายงานการประชมุเป็นลายลักษณ์อักษรใหเ้สร็จสิน้ภายใน 7 วันและจัดเก็บไวอ้ยา่งเป็น
 ระเบยีบครบถว้น ส าหรับปี 2556 ทีผ่่านมามกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร 9 ครัง้ โดยคณะกรรมการเขา้ประชมุครบ100% จ านวน 

 2 ครัง้, 89% จ านวน 6 ครัง้และ 78% จ านวน 1 ครัง้ สว่นคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม 4 ครัง้และเขา้รว่มประชมุครบ  
         100% ทกุครัง้ 

4. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรหิาร ประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง โดยยดึหลักวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย
 ตอ้งไดรั้บผลตอบแทนสงูสดุ และกลุม่บรษัิทตอ้งไมก่ระท าเรือ่งทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายในทกุๆดา้นตอ่สงัคม ชมุชน และประเทศ
 เป็นเกณฑ ์ โดยการประเมนิตนเองจะพจิารณารว่มกันจากผลการด าเนนิงานแตล่ะเดอืนเปรยีบเทยีบกับคา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวเ้พือ่

 วเิคราะหผ์ล แกปั้ญหา และปรับปรงุกลยทุธห์รอืระเบยีบปฏบิัตใิหท้ันตอ่เวลาและเหตกุารณ์ ในปี 2556 คณะกรรมการบรหิาร
 สามารถท าก าไรตอ่หุน้ไดส้งูสดุที ่ 1.89 บาทตอ่หุน้ และกลุม่บรษัิทก็ไมไ่ดรั้บขอ้รอ้งเรยีนทีไ่มด่ใีนทกุๆดา้นแตอ่ยา่งใด ส าหรับ
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองแลว้พบวา่ในปี 2556 สามารถปฏบิัตไิดต้ามทีก่ฎบัตรคณะกรรมการ

 ตรวจสอบก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 
 

การดแูลเร ือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 
 บรษัิทมนีโยบายเก็บรักษาขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูภายในทีส่ าคัญโดยไมแ่จง้ใหบ้คุคลภายในบรษัิททราบ กอ่นเปิดเผยแก่
สาธารณชน โดยออกระเบยีบและเนน้บทลงโทษถงึตอ้งออกจากการเป็นพนักงานรวมถงึด าเนนิการทางกฎหมายเพือ่ชดใชค้า่เสยีหาย ให ้
พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะฝ่ายบัญชเีซน็ตรั์บรองทกุคน หลายปีทีผ่่านมา กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท ไมเ่คยใชข้อ้มลู

ภายในทีเ่ป็นสาระส าคัญตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหุน้ของบรษัิทและยังไมไ่ดเ้ปิดเผยไปท าประโยชน์ใหแ้กต่นเองหรอืผูอ้ ืน่ในทางมชิอบ 
 

การควบคมุภายใน 
         คณะกรรมการไดท้บทวนนโยบายและระเบยีบทกุๆปีใหท้นัสมัย โดยเนน้วา่ระเบยีบควรมอีายกุารใชป้ระมาณ 1-2ปี และทกุขัน้ตอน
การปฏบิัตงิานจะตอ้งมกีารก าหนดผูป้ฏบิัต ิ ผูอ้นุมัต ิ และผูต้รวจสอบ พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดแผนงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในเป็น

ประจ าทกุๆเดอืน และตดิตามผลจากรายงานทีน่ าเสนอเพือ่แกไ้ขตามค าแนะน าและเห็นดว้ย และจากผลการตรวจสอบในงวดปี2556 ที่
ผ่านมาทัง้ผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีม่นัียส าคัญแตอ่ยา่งใด   
 

รายงานความรบัผดิชอบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 ปี2556ทีผ่่านมาบรษัิทและบรษัิทในเครอืมไิดล้ะเลยจติส านกึและความรับผดิชอบทีม่ตีอ่สงัคมชมุชนและสิง่แวดลอ้ม โดย 
 • ดา้นการศกึษาและกฬีา : แจกทนุเพือ่การศกึษาใหแ้กบ่ตุรของพนักงาน, แจกเครือ่งเขยีนและของขวัญในวันเด็ก, สนับสนุนงาน 

           กฬีากับสว่นราชการ 
 • ดา้นพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม : จัดจา้งหน่วยงานภายนอกเพือ่ตรวจวัดอากาศ, ตรวจคณุภาพสิง่แวดลอ้ม, ตรวจคณุภาพระบบ 
           บ าบัดอากาศ และสง่วัสดเุหลอืใชใ้นการผลติไปก าจัดอยา่งถกูวธิ ีรวมถงึไมก่ระท าและสนับการทจุรติคอรัปชัน่ทกุรปูแบบ 

 • ดา้นสาธารณูปโภค : ชว่ยปรับภมูทิัศน์ตามแนวรัว้ดา้นนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหส้ะอาดและสะดวกขึน้ 
 • ดา้นสาธารณสขุ : มกีารตรวจสอบน ้าทิง้, ระบบบ าบัดน ้าเสยีและวเิคราะหแ์กปั้ญหาแหลง่ก าเนดิมลพษิอยา่งสม ่าเสมอทกุสปัดาห ์
 • ดา้นศาสนาและประเพณี : รว่มท าบญุถวายผา้พระกฐนิกบัชมุชนและสว่นราชการ 

 • ดา้นแรงงานและพนักงาน : เลอืกคนใหเ้หมาะสมกับหนา้ทีง่าน, มกีระบวนการผลติทีด่มีปีระสทิธภิาพไมเ่ป็นอันตรายตอ่พนักงาน,  
           ทุน่แรง, ไมม่มีลภาวะดา้นเสยีง ฯลฯ 

 • ดา้นลกูคา้ : ปรับปรงุผลติภณัฑแ์ละภาชนะบรรจุหบีหอ่อยา่งเหมาะสม ค านงึถงึความสะดวก ปลอดภัย เป็นหลกั 
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                                                                    รายการระหวา่งกนั 
1. บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี ้
 ชือ่กจิการ    ประเทศทีจั่ดตัง้/สญัชาต ิ   ลักษณะความสมัพันธ ์

     บรษัิท สยามลบูรแิคน้ทอ์นิดัสทรี ่จ ากัด  ไทย   เป็นบรษัิทยอ่ย บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  
     บรษัิท พรเีมยี ลบูรแิคน้ท ์จ ากัด   ไทย   เป็นบรษัิทยอ่ย บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

     บรษัิท สยามแบตเตอรีอ่นิดัสทรี ่จ ากัด  ไทย   เป็นบรษัิทยอ่ย บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 95.61 
     นายมขุ  โรจตระการ           ไทย   เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้รอ้ยละ 32.81 และ
          เป็นประธานกรรมการของบรษัิท 

     หา้งหุน้สว่นจ ากดั โรจน์ไพศาล   ไทย   เป็นกจิการทีค่วบคมุรว่มกันมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
          ของบรษัิทเป็นหุน้สว่นใหญ ่
     ผูบ้รหิารส าคัญ    ไทย   บคุคลทีม่อี านาจและความรับผดิชอบการ 

          วางแผนสัง่การและควบคมุกจิกรรมตา่งๆของ 
          กจิการไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
2. นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแตล่ะประเภทเป็นดงัตอ่ไปนี ้

 รายการ            นโยบายการก าหนดราคา 
     ซือ้และขายสนิคา้    ตน้ทนุบวกก าไร 
     การรับและใหบ้รกิาร การจัดการ   ตน้ทนุบวกก าไร 

     ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์   ราคาตามบัญชสีทุธ ิ
     ดอกเบีย้ระหวา่งกัน    อัตราดอกเบีย้เงนิฝาก 3 เดอืน 
     คา่เชา่ทีด่นิ     ราคาตลาดตามสถานทีต่ัง้ 

3. รายการทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั(ไมร่วมรายการระหวา่งบรษิทั/บรษิทัยอ่ย) สรุปไดด้งันี ้
 3.1 การเชา่ทีด่นิจากผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 

   บรษัิทเชา่ทีด่นิจากคณุมขุ โรจตระการ ซึง่เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท  
       วตัถุประสงค ์เพือ่ใชเ้ป็นทีต่ัง้ของอาคารโรงงานผลติทีต่ าบลบางขะแยง อ าเภอเมอืง จังหวัดปทมุธานี พืน้ทีเ่ชา่ 
   รวม 4ไร ่3งาน 29ตารางวา โดยมอีัตราคา่เชา่ 236,000 บาทตอ่เดอืน  

 3.2 การเชา่ทีด่นิกบักจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
           บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดเ้ชา่ทีด่นิจากหจก. โรจน์ไพศาล ซึง่เป็นกจิการทีค่วบคมุรว่มกัน มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท เป็นหุน้  
               สว่นใหญ่  

      วตัถุประสงค ์ใชเ้ป็นทีต่ัง้ของอาคารคลังสนิคา้เพือ่กระจายสนิคา้ไปทั่วประเทศ และเป็นทีต่ัง้โรงงานผลติภาชนะส าหรับ
   บรรจุผลติภัณฑน์ ้ามันหลอ่ลืน่และจาระบ ีตัง้อยูท่ีต่ าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี มพีืน้ทีร่วม 108ไร ่2 งาน 
               92ตารางวาในอัตราคา่เชา่ดังนี้ 

 พืน้ทีด่นิ อตัราคา่เชา่ตอ่ปี (บาท) 
เชา่โดยบรษัิท สยามภัณฑก์รุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เชา่โดยบรษัิท พรเีมยี ลบูรแิคน้ท ์จ ากัด 

เชา่โดยบรษัิท สยามลบูรแิคน้ทอ์นิดัสทรี ่จ ากัด 
เชา่โดยบรษัิท สยามแบตเตอรอีนิดัสทรี ่จ ากัด 

  35 ไร ่2 งาน 92 ตรว.  
 33 ไร ่

 16 ไร ่
 24 ไร ่  

246,000 
228,000 

110,400 
165,600 

       รายการทีเ่กดิขึน้กรรมการอสิระไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการเมือ่ 4 ธันวาคม 2540 

 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 
   งบการเงนิของ บรษัิท สยามภัณฑก์รุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ยทีน่ ามาจัดท างบการเงนิรวมประจ าปี2556นัน้ ไดจั้ดท าขึน้
ตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เรือ่งก าหนดรายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ ซึง่ใชบ้ังคบัตามพระราชบัญญัตกิารบัญชี

พ.ศ.2543 และไดป้ฏบิัตติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดในพระราชบัญญัตวิชิาชพีบัญชพี.ศ.2547 

    คณะกรรมการขอรับผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิวา่ ไดแ้สดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสด ทีเ่ป็นจรงิและ
สมเหตสุมผล โดยไดจั้ดใหม้กีารบันทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้งครบถว้นเพยีงพอ และไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป
โดยพจิารณาเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบักจิการซึง่ถอืปฏบิัตโิดยสม ่าเสมอ ตลอดจนไดพ้จิารณาถงึความพอเพยีง

ในการตัง้ส ารองส าหรับรายการทีม่คีวามไมแ่น่นอน หรอือาจจะมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่กจิการในอนาคต โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูที่
ส าคัญไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ และผูส้อบบัญชไีดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชแีลว้ 

    ทัง้นี้คณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามอสิระและไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร ซึง่มคีณุสมบัติ

ครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ใหเ้ขา้มาท าหนา้ทีส่อบทาน งบการเงนิ,ระบบ
การควบคมุภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบรหิารความเสีย่งและการปฏบิัตงิาน ใหม้คีวามเหมาะสม, มปีระสทิธภิาพ, โปรง่ใส 
เป็นไปตามระเบยีบของบรษัิท และตามบทบญัญัตขิองกฎหมาย รวมทัง้ไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็ไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี2556 แลว้ 

 

คณะกรรมการ 

วันที ่29 มกราคม 2557 
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วเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 
ภาพรวมฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานจากงบการเงนิรวม 

 ในรอบปี 2556 ทีผ่่านมา ภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตัวลง ท าใหก้ารท าตลาดตา่งประเทศไมค่อ่ยดนัีก รวมถงึก าลังซือ้
ภายในประเทศก็ลดลงดว้ย สง่ผลใหย้อดขายลดลงทัง้ในและตา่งประเทศ ดังมกีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญในงบการเงนิ ดังนี ้

 2556 
(ลา้นบาท) 

2555 
(ลา้นบาท) 

2554 
(ลา้นบาท) 

2556 

เปลีย่น 
แปลง 

% วเิคราะห ์

1.สนิทรัพย ์
-รวมสนิทรัพย ์
-เงนิสดและเงนิลงทนุ 

    ชัว่คราว 
 
 

 
-ทีด่นิอาคารและอปุกรณ ์

 
4,390 

 

2,088 
 
 

 
684 

 
4,214 

 

1,886 
 
 

 
597 

 
3,761 

 

1,744 
 
 

 
561 

 
177 

 

202 
 
 

 
87 

 
4.20 

 

10.7 
 
 

 
14.65 

 
-เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราวเพิม่ขึน้ 202 ลา้นบาท 
ซึง่บรษัิทกันเงนิไวเ้พือ่ การจ่ายเงนิปันผล, การลงทนุ

ในโรงงานผลติภาชนะน ้ามันและจาระบแีหง่ใหมซ่ ึง่แลว้
เสร็จ 60% และการลงทนุส าหรับเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติจาระบโีดยด าเนนิการไปแลว้ 15% 

 
-ทีด่นิอาคารและอปุกรณเ์พิม่ขึน้ 87 ลา้นบาทเป็นไป
ตามทีก่ลา่วขา้งตน้  

2. รวมหนี้สนิ     430 460 440 -30 -6.48 เป็นไปตามการด าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท 

3.รายได ้

 
 
 

-รายไดจ้ากผลติภัณฑ ์  
     น ้ามันหลอ่ลืน่ 
     จาระบ ี

     แบตเตอรี ่
-รายไดจ้ากขายและบรกิาร 
 

 
 
 

 
 
 

-รายไดจ้ากเงนิชดเชย 
  น ้าทว่ม 
-รายไดร้วม 

 

 
 
 

 
1,802 

949 

847 
3,642 

 

 
 
 

 
 
 

 
105 

3,820 

 

 
 
 

 
1,976 
1,040 

851 
3,928 

 

 
 
 

 
 
 

 
59 

4,079 

 

 
 
 

 
1,544 

777 

880 
3,252 

 

 
 
 

 
 
 

 
- 

3,321 

เทยีบคา่

ถัวเฉลีย่
ของ2ปี 

 

 
44 
41 

-18 
52 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

120 

 

 
 
 

 
2.49 
4.48 

-2.10 
1.45 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

3.24 

-ปี2554ไดรั้บผลกระทบจากน ้าทว่มในไตรมาสที ่4 ท า

ใหไ้ตรมาส1ปี2555มยีอดขายสงูขึน้จากปกตเิพราะตอ้ง
จัดสง่สนิคา้ทีค่า้งสง่จ านวนมาก จงึขอใชค้า่ถัวเฉลีย่2ปี
กอ่นในการเปรยีบเทยีบกบัปี2556  

 
-ปี2556 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารสงูขึน้
เพยีงเล็กนอ้ย 52ลา้นบาทหรอื 1.45% 

    ผลติภณัฑน์ ้ามันหลอ่ลืน่ เพิม่ข ึน้เพยีง 44 ลา้นบาท
หรอื 2.5% เป็นเพราะก าลังซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง และ
การแขง่ขันทีส่งู ของตลาดภายในประเทศ 

    ผลติภณัฑจ์าระบ ีเพิม่ขึน้ 41 ลา้นบาทหรอื 4.5% 
เนื่องจากการท าตลาดในตา่งประเทศชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศคูค่า้ 

    ผลติภณัฑแ์บตเตอรี ่ลดลง 18 ลา้นบาทหรอื 2% 
เป็นเพราะยอดขายตา่งประเทศลดลง 27 ลา้นบาทหรอื 
3.9% ตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัว 

-ปี2556 ไดรั้บเงนิชดเชยการประกันภัยน ้าทว่มอกี 105 
ลา้นบาท เป็นเหตผุลหลักทีท่ าใหร้ายไดร้วมเพิม่ขึน้ 
120 ลา้นบาท 

4. คา่ใชจ้่ายรวม 3,016 3,293 2,830 -46 -1.49 เป็นเพราะตน้ทนุวัตถดุบิหลักปรับตัวลดลง 

5. ก าไร 

-สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ 
-ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
-ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 

-ก าไรส าหรับปี หัก ก าไร
จากรายไดรั้บเคลมน ้าทว่ม 
-อัตราก าไรขัน้ตน้ 

-อัตราก าไรสทุธ ิ
-อัตราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

 

651 
656 
1.89 

 
555 

28.2% 

17.2% 
20.0% 

 

601 
606 
1.74 

 
556 

26.1% 

14.9% 
23.0% 

 

332 
333 
0.96 

 
395 

26.8% 

10.0% 
25.0% 

 

 
 
 

 
80 

 

 

 
 
 

 
16.72 

 

ก าไรส าหรับปี2556 ถา้ไมร่วมรายการเกีย่วกับน ้าทว่ม
เทา่กับ 555 ลา้นบาทเทยีบกับคา่ถัวเฉลีย่ของ 2 ปี
กอ่นที ่476 ลา้นบาทแลว้สงูขึน้ 80 ลา้นบาทหรอื 16% 

เป็นเพราะราคาวัตถดุบิทีป่รับตัวลดลงท าใหม้อีัตรา
ก าไรขัน้ตน้สงูขึน้เป็น 28% จาก 26% และอกีสว่นหนึง่
เป็นเพราะอัตราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลปรับลดลงจาก 

25%และ 23% เป็น 20% ในปี2556 
 

6. อัตราสว่นทีส่ าคัญ 
-Collection Period (วัน) 

 
     
-Current Ratio  (เทา่) 

-Quick Ratio     (เทา่) 

 
12.36 

 
 

9.57 

5.86 

 
6.37 

 
 

8.69 

4.83 

 
7.60 

 
 

7.51 

4.31 

  -กลยทุธใ์หส้ว่นลดเงนิสดมากกวา่อัตราเงนิฝาก และ
เปิดโอกาสใหล้กูคา้ช าระหนี้ดว้ยบัตรเครดติจงึท าให ้

เก็บเงนิไดเ้ร็วเมือ่เทยีบกับมาตรฐานการใหเ้ครดติที ่30 
วัน 
-กลุม่บรษัิทมสีภาพคลอ่งสงู ท าใหม้คีวามสามารถจ่าย

ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้ได ้และสว่นหนึง่เกบ็ไวล้งทนุ
ในโครงการส าหรับอนาคต 
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รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิ 
 

1. รายงานของผูส้อบบญัช ี

ปี ผูส้อบบญัช ี เลขทะเบยีน บรษิทั รายงาน 

2556 นายบญุญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 บจก. เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ี ไมม่เีงือ่นไข 
2555 นายบญุญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 บจก. เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ี ไมม่เีงือ่นไข 
2554 นายบญุญฤทธิ ์ถนอมเจรญิ 7900 บจก. เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ี ไมม่เีงือ่นไข 

 
2. คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
       คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee) 

 งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะบรษัิท (บาท) 
 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

คา่สอบบัญช ี 1,805,000 1,805,000 1,878,000 773,000 773,000 860,000 

     
       คา่บรกิารอืน่ (non-audit fee) 
        ไมม่ ี    

 
3. งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัช ีตามแนบขา้งทา้ย 

 


