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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน
1.
โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
2.
การบริหารจัดการความเสี่ยง
3.
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4.
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
		
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
5.
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ส่วนที่ 2
การก�ำกับดูแลกิจการ
6.
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
7.
โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
8.
รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
9.
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 3
งบการเงิน
ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
เลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดประวัติและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2563 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(COLOR) ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผล
กระทบต่อบริษัทในการด�ำเนินกิจกรรมภายใน-ภายนอก
องค์กร และเป็นโอกาสของธุรกิจในการด�ำเนินงานด้าน
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ที่ มี ก ารปรั บ ตั ว มากขึ้ น จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นท�ำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้
บริโภคเปลีย่ นแปลงไป (New Normal) และให้ความส�ำคัญ
ในด้านสุขอนามัยที่ดีของพนักงานและผู้มาติดต่อมีการ
ก�ำหนดมาตรการคัดกรอง มาตรการลดการสัมผัสจุดเสี่ยง
ของพนักงาน ลดการแออัดในช่วงการเข้า-ออกงาน และ
การเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทมีการติดตามและการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ ง การบริหารความต่อ

เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น งานและบริ ห าร
จัดการการด�ำเนินงาน โดยไม่หยุดชะงักและไม่กระทบต่อ
คุณภาพการให้บริการ
ในนามของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้
จัดการ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกส่วนทีส่ นับสนุนและเชื่อมั่นในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหาร
พนักงานทีร่ ว่ มแรงร่วมใจในการท�ำงานให้องค์กรก้าวผ่าน
วิกฤตได้อย่างมัน่ คง บริษทั จะมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจตลอดจน
สร้างมูลค่าเพิม่ และค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวม
ถึงการบริหารงานภายในหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน

นายรัช ทองวานิช
ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์
2. นางสาวสุวรรณี		
3. พลเอกสมทัต		

ปาละวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ
อัตตะนันทน์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็น
อิสระตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยถือปฏิบัติตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทมี
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล

กิจการทีด่ ี มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อ
ต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสให้
กับองค์กรในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการตรวจ
สอบมีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจ
สอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อหารือใน
ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญ หรือประเด็นทีอ่ าจส่งผลกระทบกับการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จดั ท�ำรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ให้ทราบอย่างต่อเนือ่ ง โดยสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ดังนี้

1

การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ทัง้
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทซึ่งจัด
ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป โดยสอบทานประเด็น
ที่เป็นสาระส�ำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินและ
งบการเงิน รายการระหว่างกันการปรับปรุงรายการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน ความเพียงพอ เหมาะ
สมของวิธกี ารบันทึกบัญชี จนเชือ่ มัน่ ได้วา่ การจัดท�ำข้อมูลทางการเงิน
และงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วจึง
รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท จ�ำนวน
4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็น
อิสระในการปฏิบตั งิ าน การแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีการเปิดเผย
ข้อมูล และการน�ำเสนอในเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบที่จะปรากฏใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี โดยให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอข้อมุลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่
ส�ำคัญอย่างเพียงพอ เพือ่ เป็นประโยชน์กบั นักลงทุนหรือผูใ้ ช้งบการเงิน

2

การก�ำกับดูแล
งานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของส�ำนักตรวจ
สอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี มีการสอบทานการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ก�ำหนด โดยให้ข้อ
แนะน�ำและติดตามการด�ำเนินงานแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญอย่าง
ต่อเนือ่ ง อีกทัง้ สนับสนุนให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีมาเป็นเครือ่ งมือช่วยใน
การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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3

การรักษาคุณภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั คิ มู่ อื ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วย
งานก�ำกับดูแล และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติ
งานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนด กฎระเบียบของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้ คณะ
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

4

การพิจารณาการเสนอ
แต่งตัง
้ ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย การเสนอค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี
ปีงบประมาณ 2563 และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยและอนุ มั ติ ค ่ า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี
ปีงบประมาณ 2563

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

8

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
และก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ
3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ กรรมการ
บริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการ
ก�ำกับดูแลกิจการโดยใช้เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการ
บริหารจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์ความไม่
แน่นอนต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรที่มีแนวโน้มความ
รุ น แรงมากขึ้ น และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ด�ำเนินงานของบริษัท ท�ำให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการจึงมีหน้า
ที่ก�ำหนดนโยบายและกรอบการด�ำเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึง
การควบคุมภายใน การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
คณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งก�ำกับ
ดูแล เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความ
เสีย่ งและกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และติดตาม ประเมิน
ผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานเพื่อลด
ความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสมกับสภาวะ
การด�ำเนินธุรกิจ
ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการยังคงมุง่ เน้นการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งการควบคุม
ภายในและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยมีแนวทางการด�ำเนินการและให้ความส�ำคัญ
ในการเตรียมความพร้อมรับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ

บริษัท ได้แก่ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการ
ป้ อ งกั น และมาตรการการแพร่ ร ะบาด โดย
พิจารณาผลกระทบและแนวโน้มความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึ้น รวมทั้งบริหารปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงาน ประกอบด้วย ปัจจัยเสีย่ งจากการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัด
จ�ำหน่ายวัตถุดบิ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
กฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแล
กิจการ ได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาช่วง
สถานการณ์โควิด-19 บริษทั ได้มมี าตรการรองรับ
ในการปรับลด/ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย
ภายในองค์กร การก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการในการเรียกเก็บหนี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งด้าน
เครดิตทีอ่ าจเกิดขึน้ การดูแลสุขภาพอนามัยของ
พนักงานและผูม้ าติดต่อภายนอก (New Normal)
ควบคุมการเดิน ทางออกต่างจังหวัด และนอก
ประเทศ เพื่ อ ช่ ว ยลดผลกระทบ และเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายที่ทางรัฐบาลได้ขอความ
ร่วมมือ นอกจากนี้ได้ด�ำเนินการติดตามและให้
ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายในและด้านการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องและ
ครอบคลุม เหมาะสมกับการด�ำเนินงานที่บริษัท
ถือปฏิบตั ิ โดยมีการสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบตั ิ
งานดังนี้
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1. การสอบทานการดูแลก�ำกับกิจการที่ดี 2. การสอบทานประสิทธิภาพผลของระบบ
คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหาร การควบคุมภายใน และการบริหารความ

จัดการเพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มี
ความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยสอบทานการปฏิบัติ
งานตามระบบงานที่ ก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ให้ มี ก าร
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ และข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎ
หมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท สอบทานรายงานที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่าง
กัน อีกทัง้ มีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันเพือ่ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้
เกิ ด ความโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ ป ระชุ ม หารื อ กั บ ฝ่ า ย
บริหารเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชันและรายงานผลการด�ำเนิน
งานตามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น และ
รายงานผลการด� ำ เนิ น งานให้ ค ณะกรรมการ
บริษทั ทราบ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำข้อควรปฏิบตั ทิ เี่ ป็น
ประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผล
การประเมิ น การควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ที่
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ข อ ง
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลการประเมิน
ที่เชื่อมั่นได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอ เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก�ำหนด
อย่างไรก็ตามยังมีความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ต้องก�ำหนด
ให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในส�ำหรับบาง
กิ จ กรรม ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดแนวทางการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ส อบทานประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและ
แนวทางการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบ
กับการด�ำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการประชุมหารือเพื่อการบูรณาการ
ท�ำงานร่วมกัน เพือ่ พัฒนาความเชือ่ มโยงของการ
ควบคุมภายใน ของกระบวนงานหลัก เพือ่ ใช้เป็น
เครื่องมือในการก�ำกับติดตาม ประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมเป็นรูป
ธรรมยิ่งขึ้น
เสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะน�ำประสบการณ์และ
แนวคิดการบริหารจัดการมาเพือ่ ก�ำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกลไกในการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
ของบริษัท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture)
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงาน

1

โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2546 โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซึ่งน�ำโดยคุณ
ธเนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด เนื่องจากเล็งเห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติก จึงได้ก่อตั้งบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
40,000,000 บาท เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติม
แต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสม
สีและสารเติมแต่งส�ำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสม
พลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorant) เพือ่ จ�ำหน่ายให้ผปู้ ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พลาสติกประเภทต่างๆ อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องส�ำอาง
บรรจุภัณฑ์อาหาร การเกษตร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึง่ ผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะน�ำผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกมีสีตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบัน บริษัทและ
บริษัทย่อยด�ำเนินการผลิต โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ มีก�ำลังการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตันต่อปี
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บริษทั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีเป้าหมายสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านวัตถุดบิ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ภายใต้แนวคิด “Solution Provider” ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทได้ขยายการ
ท�ำธุรกิจ โดยการร่วมลงทุนกับบริษัท เนเชอรัลเคมิคอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
เม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆ เพื่อก่อตั้งบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด ขึ้น
ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อผลิตมาส
เตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ
(Special Grade) โดยมีก�ำลังการผลิตประมาณ 5,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อนการร่วมลงทุน
ดังกล่าว บริษัทได้มีการผลิตและจ�ำหน่ายมาสเตอร์แบทช์ ประเภทฟิลเล่อร์ในระดับ
ชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดังนั้น การร่วมลงทุนในบริษัท
โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบทช์ประ
เภทฟิลเล่อร์ เนื่องจากมีความหลากหลายของระดับชั้นความละเอียดให้ลูกค้าเลือก
ใช้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น
บริษทั ได้เข้าท�ำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน
2554 ในราคาหุน้ ละ 2.89 บาท จ�ำนวน 30,000,000 หุน้ และ เพิม่ ทุนจดทะเบียน เป็น
145,250,000 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ
100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งท�ำให้จ�ำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้น
จาก 115,250,000 หุ้น เป็น 145,250,000 หุ้น และด�ำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็น
มหาชน เพื่อน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษทั ได้นำ� มาตรฐานการจัดการทีเ่ ป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพือ่ เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานของทุกหน่วยงานให้ท�ำหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษทั จะท�ำการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัททุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายดังนี้

เป็ นผู้น�ำในการส่งเสริมสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยัง
่ ยืน
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กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยัง
่ ยืน

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ตระหนักถึง
1. สร้างรากฐานการจัดการทีแ
่ ข็งแกร่ง เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือนการสร้างบ้านที่เริ่มต้นจากการสร้างฐาน
ที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจก�ำลัง
ชะลอตัว เนือ่ งจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤต และการเตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เรา
มุง่ พัฒนาระบบภายใน โดยเริม่ จากการพัฒนาคน พัฒนาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการทีห่ ลากหลายให้
ครอบคลุมมากที่สุดต่อผู้ใช้งาน
2. ใช้ทรัพยากรทีม
ี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีทท
ี่ นั สมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
่ อ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การ
ตรวจสอบสินค้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะ
เราเชื่อว่า คุณภาพเกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค
1.1.2 การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาการทีส
่ �ำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ ดังนี้
ปี 2561
เดือน

รายละเอียด

ระหว่างปี

1. นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ ได้ลาออกก่อนครบวาระ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยจะมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแต่งตั้ง
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน โดยมีมติอนุมัติจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
2. มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) ครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2561 จ�ำนวนทั้งหมด 1,068,618 หุ้น (ราคาหุ้นละ 1.2397บาท) เป็นมูลค่า
1,324,765.65 บาท

ปี 2562
เดือน

รายละเอียด

ระหว่างปี

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ และได้แต่งตั้ง
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแล
กิจการ โดยได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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ปี 2563
เดือน

รายละเอียด

กันยายน

บริษัทได้ลงทุนกับบริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ำกัด ลักษณะธุรกิจ ผลิตขึ้นรูปเครื่องใช้พลาสติก
และจ�ำหน่าย

ตุลาคม

บริษัทได้ลงทุน โครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 999.58 เมกะวัตต์ เพื่อการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษทั ได้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น “Solution Provider”
ให้แก่ผผู้ ลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Molder/ Converter) ในการ
วิเคราะห์สูตรผสม และจัดเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบของมาส
เตอร์แบทช์และคอมพาวด์ และจัดเตรียมสีผสมพลาสติกชนิด
ผง เพื่อให้ลูกค้าน�ำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก รวม
ถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะน�ำกระบวนการ
แก้ ไ ขปั ญ หา และอุ ป สรรคในการใช้ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท
ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำลังการผลิตรวมประมาณ
45,000 ตันต่อปี โดยเน้น การผลิตในรูปแบบของมาสเตอร์
แบทช์ประเภทต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น มาสเตอร์แบทช์
ประเภทสีขาวและสีดำ� มาสเตอร์แบทช์ประเภทสีมาสเตอร์แบทช์
ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ โดย
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถน�ำมาสเตอร์แบทช์ของ
บริษัท ซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ด
พลาสติกตามสัดส่วนที่ก�ำหนดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่มี
คุณลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่ลูกค้าของตน
ต้องการภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้
ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกเนื่องจากช่วยลด
ขั้นตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้วยังช่วย
ประหยัดต้นทุนจากการวิจัย และพัฒนาอีกด้วย เนื่องจาก
วัตถุดิบแต่ละกลุ่มนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นในการค�ำนวณ
ชนิดและปริมาณของวัตถุดบิ แต่ละประเภททีจ่ ะใช้ในการผลิต
จึงต้องอาศัยความรู้ความช�ำนาญอย่างสูง เพื่อที่จะสร้างสูตร
ผสมให้ได้สินค้าที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ตามที่
ต้องการ

บริษทั มีสายการผลิตส�ำหรับผลิตคอมพาวด์ และมาสเตอร์แบทช์
ประเภทต่างๆ คือ มาสเตอร์แบทช์ประเภทสีขาวและสีด�ำ
มาสเตอร์แบทช์ประเภทสี มาสเตอร์แบทช์ประเภทสารเติมแต่ง
และมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยเป็นฟิลเล่อร์ใน
ระดับชัน้ ความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึง่
มักใช้สำ� หรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทีไ่ ม่ตอ้ งการความเรียบหรือ
ความบางของผิวสัมผัสมากนัก เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความ
หนามากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ
ซึง่ ฟิลเล่อร์ในระดับชัน้ ความละเอียดแบบมาตรฐานนี้ หากน�ำ
ไปรีดเป็นแผ่นบางจะให้ผิวสัมผัสที่ขรุขระ
บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด เพื่อ
ด� ำ เนิ น การผลิ ต ฟิ ล เล่ อ ร์ ใ นระดั บ ชั้ น ความละเอี ย ดพิ เ ศษ
(Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ในปริมาณสูงมากกว่า
ปกติ (High Loading) จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น
โดยเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้มาสเตอร์แบทช์
ประเภทฟิลเล่อร์มาก่อน และกลุ่มลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ต้องการความเรียบ หรือความบางของผิวสัมผัส
มากกว่าการใช้ฟิลเล่อร์ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน
เช่น ถุงสรรพสินค้าทีม่ ีความหนาต�่ำกว่า 0.015 มิลลิเมตร ถุง
ใส่ผัก และผลไม้ในห้างสรรพสินค้า หรือแผ่นฟิล์มส�ำหรับ
บรรจุภัณฑ์ประเภทซอง เป็นต้น ต่อมาภายหลังจากที่บริษัท
ได้เข้าลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด เพิ่มจาก
สัดส่วนร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี
2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิต โดยให้
บริษทั ย่อยเป็นผูท้ ำ� การผลิตมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์
และมาสเตอร์แบทช์ประเภทสีด�ำ อีกทั้งด�ำเนินการขออนุมัติ
การส่งเสริมจาก BOI และได้รับบัตรส่งเสริมในปี 2555
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บริษัทได้ลงทุนในบริษัทคอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินการผลิตสินค้ามาสเตอร์แบทช์ประเภท ฟิลเล่อร์สีขาว และสาร
เติมแต่ง เพือ่ จ�ำหน่ายให้ผปู้ ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก น�ำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดบิ
ในการผลิต เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และจ�ำหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้ท่ีน�ำไปใช้งานขั้นต่อไป อีกทั้งบริษัทได้
ด�ำเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี
1.2.1 โครงสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์

ด�ำเนินการ
โดย

%
ปี 2561
การถือหุ้น รายได้

มาสเตอร์แบทช์ สาลี่ คัลเล่อร์ และ
ประเภทสีขาว
คอมโพสิท เอเชีย
สีต่างๆ สารเติมแต่ง
และคอมพาวด์
มาสเตอร์แบทช์
ประเภทฟิลเล่อร์
และสีด�ำ

โพลีเมอร์ริท เอเชีย
และคอมโพสิท
เอเชีย

%
รายได้

ปี 2562
รายได้

%
รายได้

ปี 2563
รายได้

%
รายได้

100

564.41

50.05

574.20

54.70

516.71

52.20

100

563.27

49.95

475.35

45.30

472.98

47.80

1,127.68

100

1,049.55

100

989.69

100

รวม
1.2.2 ข้อมูลเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
เม็ ด พลาสติ ก ผสมสี แ ละสารเติ ม
แต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติก
มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)

เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์เกิดจากการกระบวนการน�ำเม็ดพลาสติกมา
ผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติมแต่ง (Additive) หรือฟิลเล่อร์ (Filler) ซึ่ง
ผ่านการวิเคราะห์และค�ำนวณสัดส่วนที่เหมาะสม น�ำมาผ่านกระบวนการ
หลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ท�ำเป็นเม็ดมาส
เตอร์ แ บทช์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ่ า งๆ ตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการทั้ ง ในเรื่ อ งของสี
คุณลักษณะ และคุณสมบัติ ซึง่ ในการใช้งานลูกค้าจะต้องน�ำมาสเตอร์แบทช์
ไปผสมกั บ เม็ ด พลาสติ ก ตามสั ด ส่ ว นที่ ก� ำ หนดก่ อ นแล้ ว จึ ง น� ำ ไปใช้ ใ น
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกรรมวิธีตา่ งๆ เช่น การอัดเป่า
ฟิล์ม (Extrusion Blow Film) การรีดเข้าแม่แบบ (Extrusion) การเป่าเข้า
แม่พิมพ์ (Blow Molding) และการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection Molding)
เป็นต้น

เม็ ด พลาสติ ก ผสมสี ห รื อ สารเติ ม
แ ต่ ง แ บ บ ส� ำ เ ร็ จ รู ป ห รื อ เ ม็ ด
พลาสติกคอมพาวด์ (Compound)

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์เกิดจากกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเม็ดพลาสติก
แบบมาสเตอร์แบทช์ แต่มคี วามเข้มข้นในระดับทีพ่ ร้อมน�ำไปใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ทนั ที โดยมิตอ้ งน�ำไปผสมกับเม็ดพลาสติกอีกในการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
การใช้วตั ถุดบิ ในรูปแบบของคอมพาวด์ในการผลิต จะให้คณ
ุ ภาพสีทดี่ ที สี่ ดุ
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เมื่อเทียบกับการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบทช์ หรือการใช้
วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกัน เนื่องจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์
นั้นเป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติกแล้ว เมื่อลูกค้า
น�ำไปขึน้ รูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงช่วยป้องกันปัญหาความไม่สม�ำ่ เสมอ
ของการกระจายของสีในเนื้อพลาสติกเหมือนกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
วัตถุดบิ ในรูปของมาสเตอร์แบทช์ หรือการใช้ผงสี ซึง่ อาจเกิดปัญหาจากการ
เลือกใช้เม็ดพลาสติก (Base Resin) ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุ้ง
กระจาย เมื่อใช้ผงสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ดังนั้น การผลิตสินค้าที่
ให้ความส�ำคัญต่อความสม�ำ่ เสมอของสี เช่น ส่วนประกอบยานยนต์ หรือชิน้
ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ซึง่ มีการแยกว่าจ้างผลิตชิน้ ส่วนของแต่ละส่วนประกอบ
ในผู้ผลิตหลายๆ ราย แล้วจึงน�ำมาประกอบรวมกัน จึงมักใช้คอมพาวด์เป็น
วัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ เมื่อน�ำมาประกอบรวมกัน
แล้วให้สีที่สม�่ำเสมอกันนั่นเอง
สีผสมพลาสติกชนิดผง
(Dry Colorant)

นอกจากการผลิตวัตถุดิบส�ำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ด
พลาสติกมาสเตอร์แบทช์ และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์แล้ว บริษัทยังมีการ
ผลิต และจ�ำหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorant) ส�ำหรับให้ลูกค้า
ของบริษทั น�ำผงสีดงั กล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของตน โดยลูกค้า
ของบริษัทจะน�ำผงสีไปเทผสมกับวัตถุดิบตั้งต้นประเภทอื่นๆ เช่น เม็ด
พลาสติก สารเติมแต่ง และฟิลเล่อร์ตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์สีผสมพลาสติกที่บริษัท
ผลิต และจ�ำหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ สีย้อม (Dye stuff) และ
ผงสี (Pigment)
ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง (Dry Colorant) นั้นสามารถใช้สีแต่ละกลุ่ม
ผสมกันภายในกลุม่ เช่น สียอ้ มผสมสียอ้ ม หรือผสมกันข้ามกลุม่ เช่น สียอ้ ม
ผสมผงสีเพื่อให้ได้สีพลาสติกชนิดผงตามต้องการก็ได้ อย่างไรก็ดีในการ
เลือกใช้สีผสมพลาสติกนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท
ของเม็ดพลาสติกทีจ่ ะใช้เป็นเนือ้ พลาสติกด้วย เนือ่ งจากสารสีแต่ละประเภท
มีคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน
การเลือกใช้สขี องผลิตภัณฑ์พลาสติกนับเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ ด้านการ
ตลาดของสินค้าที่จะชักจูงให้ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสีสันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
ให้บริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Colour matching) ทั้งเพื่อจ�ำหน่ายให้แก่
ลูกค้าในรูปแบบของสีผสมพลาสติกซึง่ น�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง
และการพัฒนาสีส�ำหรับน�ำไปใช้ในการผลิตมาสเตอร์แบทช์ของบริษัท

16

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(2) การตลาดและการแข่งขัน
คุณลักษณะการตลาด

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลาย
น�้ำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ท�ำผ่านการผลิต/ ขึ้นรูปตาม
กระบวนการต่างๆ เช่น การฉีด (Injection) การรีดหรือดึง
(Extrusion) การเป่า (Injection Blowing/ Extrusion Blowing)
การหมุนเหวีย่ งหรือการกลิง้ (Rotomolding) เป็นต้น เพือ่ ขึน้
เป็นชิ้นงานตามลักษณะการใช้งาน ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
และกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง โดยเริ่มจากเลือกใช้วัตถุดิบหลัก
ได้แก่เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความต้องการพืน้ ฐานและ
เสริมคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างให้สินค้าผลิตภัณฑ์
พลาสติกนัน้ มีมลู ค่ามากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นความสวยงาม ความ
แข็งเรงคงทน อายุการใช้งานที่นานขึ้น ต้นทุนที่ดีขึ้น ด้วย
สินค้าหลักของทางบริษัท ได้แก่ เม็ดพลาสติกแม่สีต่างๆ
แบบความเข้มข้นและคุณภาพสูง (Colour Masterbatch)
รวมถึงกลุ่มแม่สีขาว และแม่สีด�ำ (White Masterbatch and
Black Masterbatch) เม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติ
พิเศษ ของพลาสติกและช่วยในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง
(Additive Masterbatch) เม็ดพลาสติกชนิดเติมเสริมเนือ้ และ
เสริมแรงแบบความเข้มข้นสูง (Filler and Reinforcement
Masterbatch) และผงสีแต่งเข้มข้นผสมพร้อมใช้งาน เป็นต้น
ในปี 2563 พบว่าอุตสาหกรรมกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี
ภายในประเทศมีภาวการณ์ผันผวน อันเนื่องมาจากสภาวะ
ของการระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ท�ำให้ตลาด
พลาสติกในบางกลุ่มอุตสาหกรรม มีภาวะชะลอตัว และใน
บางกลุ่มมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ภาวการณ์ประกาศหยุด
กิจกรรม (Shut Down) ของบางประเทศส่งผลบวกต่อ
กิจกรรมการส่งออกวัตถุดบิ ทีช่ ดเชยกับปริมาณทีข่ าดแคลน
ไป ท�ำให้ในภาพรวมของปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมพลาสติก
และปิโตรเคมีมีการเติบโตลดลงเล็กน้อย
ในปี นี้ อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก จ� ำ พวกบรรจุ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง
ประเภทพลาสติกแข็ง (Rigid Packaging) และประเภทฟิลม์
นิ่มยืดหยุ่น (Flexible Packaging) มีการเติบโตที่สูงขึ้นจาก
ความต้องการใช้ที่มากขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะโรคระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ที่ผู้บริโภคต้องการใช้แล้วทิ้ง เพราะต้อง
ให้ความส�ำคัญ ทีจ่ ะลดการปนเปือ้ นของเชือ้ ไวรัสทีอ่ าจจะคง

ค้างทีผ่ วิ สัมผัส ของบรรจุภณ
ั ฑ์ทตี่ อ้ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน อีก
ทั้งการลดกิจกรรมทางธรุกิจ ทางสังคม (Shut Down) เพื่อ
ควบคุมภาวการณ์ระบาดของโรค ส่งผลให้กลุ่มสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
กระแสการใช้งานของพลาสติกที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เป็น
โอกาสของบริษัทได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการใช้งาน เช่น มาสเตอร์แบทช์สีด�ำ สีขาว กลุ่มของสาร
เติมแต่ง ทีส่ ง่ เสริมให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และทัง้
ในกระบวนการผลิต และการเสริมคุณสมบัตพิ เิ ศษ ให้กบั งาน
บรรจุภัณฑ์นั้นๆ อย่างเช่น การเพิ่มความสามารถในการทน
ความร้อนของพลาสติกเมือ่ ต้องบรรจุของร้อน รวมถึงสารเติม
แต่งในกลุ่มที่ต่อต้านเชื้อไวรัส-แบคทีเรีย (Antimicrobial)
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม งานทางภาค
การเกษตรของประเทศไทยนัน้ ทางบริษทั ยังคงมีการท�ำงาน
วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศในการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้มแข็ง และ
มีการพัฒนาเข้าสูก่ ารปลูกพืช แบบปลอดสารเคมีการปลูกพืช
แบบระบบอินทรียเ์ พิม่ มากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ สนอง ต่อการบริโภค
ภายในประเทศ และการส่งออกไปต่างประเทศจากแนวโน้ม
การรั ก สุ ข ภาพ และอาหารปลอดภั ย การใช้ เ ทคโนโลยี
พลาสติกเพื่อการเกษตร (Plasticultural) ควบคู่องค์ความรู้
และเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้
ผลิตผลที่ดี มีคุณภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม และมีความ
ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงเป็นที่ยอมรับและมีการใช้เพิ่มขึ้น
บริ ษั ท เองมุ ่ ง พั ฒ นาสิ น ค้ า เม็ ด พลาสติ ก ชนิ ด สารเสริ ม
คุณสมบัตพิ เิ ศษของพลาสติกและช่วยในการผลิตแบบความ
เข้มข้นสูง (Additive Masterbatch) และกลุ่มสีด�ำ และสีขาว
(Black and White Masterbatch) เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการพืน้ ฐานของเกษตรกร เช่น การยืดอายุการใช้งานของ
ฟิล์มเกษตรทั้งแบบการคลุมโรงเรือน การคลุมดิน และถุง
เพาะปลูก และการส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
อย่างสินค้ากลุ่มเคมีพิเศษที่สามารถท�ำให้ฟิล์มโรงเรือน
เกษตรนั้น สามารถคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการ
เติบโตของพืช

Salee Colour Public Company Limited

ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า กลุ ่ ม พลาสติ ก ที่ ต ้ อ งการอายุ ก ารใช้ ง านที่
ยาวนาน (Durable Articles) ในภาคของงานก่ อ สร้ า ง
(Construction) หรือระบบสายไฟ (Wire and Cable) อุปสงค์
ภายในประเทศไทยคงตัว ส่วนที่ขยายจะเป็นโครงการเรื่อง
ของระบบพลังงานสะอาด-ยั่งยืน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
อย่างการสร้างระบบแผงโซล่าร์เซลล์ลอยน�้ำเริ่มด�ำเนินการ
เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ส่งผลให้อุปสงค์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
พลาสติกทีต่ อ้ งขึน้ รูปแบบการเป่า (Extrusion Blowing) เพือ่
สร้างเป็นทุ่นลอยน�้ำรองรับแผงโซล่าร์เซลล์เพิ่มตาม ซึ่งเม็ด
พลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติ (Additive Masterbatch)
ของบริษัทชนิดที่เหมาะกับสภาพการใช้งานกลางแจ้งที่ต้อง
สัมผัสน�ำ้ เป็นเวลานานและเม็ดพลาสติกแม่สี สีเทาเกรดพิเศษ
ที่พัฒนาจากองค์ความรู้ของบริษัทในเรื่องของการเลือก
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วัตถุดิบและการผสมสีที่ต้องใช้ความช�ำนาญเฉพาะ ได้รับ
การยอมรับและถูกใช้เป็นหนึ่งในโครงการนี้เช่นกัน
บริษัท มีการจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ จากการขายของ
บริษัทในปี 2563 ซึ่งมุ่งเน้นในการร่วมพัฒนาตลาดภายใน
ประเทศให้มีสินค้าที่มีคุณ ภาพ สามารถแข่งขัน กั บ ต่ า ง
ประเทศ และลดการน�ำเข้าของสินค้าพลาสติกคุณภาพสูง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาคธุ ร กิ จ ของไทย บริ ษั ท ใช้ ช ่ อ งทางการ
จ�ำหน่ายโดยตรงให้แก่ลกู ค้า ซึง่ ได้แก่ผปู้ ระกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ และปัจจุบันบริษัทยังขยายการ
ตลาดไปยังต่างประเทศ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการจัดจ�ำหน่าย
เป็นการลดความเสี่ยง ภาวะชะลอตัวในประเทศอีกประการ
หนึ่งด้วย

การแข่งขัน

ทางบริษัทประเมินภาวะการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม
พลาสติกสูงขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ผลิตใน ประเทศ
การเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศที่มากกว่าปกติจาก
ภาวะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและ สหรัฐอเมริกา
ซึง่ มีตน้ ทุนการน�ำเข้าทีถ่ กู กว่าจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาวะ ความกดดันของราคา
วัตถุดิบของสินค้าในกลุ่มปิโตรเคมีที่มีความผันผวน ส่งผล
โดยตรงต่อกลุ่มสินค้าพื้นฐานแบบ ทั่วไปที่บริษัทมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดอยู่ ทางบริษทั จึงมุง่ เน้นการพัฒนาการผลิตเพือ่
ท�ำโครงสร้างต้นทุนให้ สามารถแข่งขันได้ในสินค้ากลุม่ นี้ และ
มุ่งไปที่การพัฒนาตลาดการขยายสินค้าไปในกลุ่มพลาสติก
ที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มมากขึ้น
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยนั้น
มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้น�ำด้านการผลิตวัตถุดิบที่เสริมมูลค่า
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แนวคิด “Compound
Values” ซึ่งมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าของสินค้า ผ่านการ

ท�ำงานเชิงส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำงานของลูกค้าและคู่
ค้าด้วยการบริการเชิงเทคนิคและการจ�ำหน่าย สินค้าทีห่ ลาก
หลาย ครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
และลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งลูกค้าที่มีความต้องการสินค้า
แบบทั่วไป (Commodity) เช่น กลุ่มเม็ดพลาสติกสีขาวชนิด
เข้มข้น (White Masterbatch) เม็ดพลาสติกสีด�ำชนิดเข้มข้น
(Black Masterbatch) และเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมเนื้อ
และเสริมแรง ชนิดเข้มข้น (Filler and Reinforcement
Masterbatch) หรือลูกค้าทีม่ คี วามต้องการสินค้าทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะอย่าง เม็ดพลาสติกสีต่างๆ แบบความเข้มข้นและ
คุณภาพสูง (Colour Masterbatch) หรือเม็ดพลาสติกสาร
เสริมคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกและช่วยในการผลิตแบบ
ความเข้มข้นสูง (Additive Masterbatch) นอกจากนี้บริษัท
ยังสามารถรองรับค�ำสัง่ ซือ้ เฉพาะเจาะจงของลูกค้า (Made to
Order) ซึ่งต้องการสินค้าที่หลากหลายประเภทภายใต้ค�ำสั่ง
ซื้อเดียวกันได้อีกด้วย
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาส่งมอบเป็น
ส�ำคัญ บริษทั มีการน�ำเข้าวัตถุดบิ ประเภททีไ่ ม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ หรือจัดหาได้ในราคาทีต่ ำ�่ กว่าในประเทศ นอกจากนี้
บริษทั ยังมีนโยบายการน�ำเข้าวัตถุดบิ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอีกด้วย (Natural Hedge)

ส�ำหรับวัตถุดิบหลักทีใ่ ช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้
1) เม็ดพลาสติก (Resin)

นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาสเตอร์แบทช์และคอมพาวด์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 40-60 ของต้นทุนวัตถุดิบรวมของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เม็ดพลาสติกนั้น
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทและชนิดต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป
การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์การ
ใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างประเภทของเม็ดพลาสติกทีบ่ ริษัทน�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ
หลักได้แก่ LLDPE HDPE LDPE PP PVC GPPS EVA เป็นต้น โดยบริษัทมีการจัดหาเม็ด
พลาสติกจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก และยังมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งจากกลุ่ม
ASEAN ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร อาทิ สิงค์โปร มาเลเซีย และนอกกลุ่ม ASEAN
ที่เป็นวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย และออสเตรเลีย

2) สี (Colorant)

นับเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญอีกประเภทหนึง่ ของบริษทั สีทบี่ ริษทั ใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปของสีชนิดผง โดยบริษัทมีการจัดหาสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่าน
ตัวแทนจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบทางราคา
ต้นทุน ปริมาณ และระยะเวลาส่งมอบ

3) ฟิลเล่อร์ (Filler)

ใช้ส�ำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทช์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยบริษัทมีการจัดหา
ฟิลเล่อร์จากผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายในประเทศทั้งหมด

4) สารเติมแต่ง
(Additive)

ใช้สำ� หรับการผลิตมาสเตอร์แบทช์หรือคอมพาวด์ประเภทสารเติมแต่ง โดยบริษทั มีการจัดหา
สารเติมแต่งจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยพิจารณาด้านคุณภาพคุณสมบัติเป็นเกณฑ์ส�ำคัญอื่นๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตัว
ของสี (Dispersing agent) สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต (Lubricant) และสารช่วยเพิ่ม
คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Processing Aids) เป็นต้น บริษทั สามารถ
จัดหาวัตถุดิบอื่นๆ เหล่านี้จากผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศ และมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เป็นครั้งคราว ในกรณีที่ท�ำให้ต้นทุนในการผลิตแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

Salee Colour Public Company Limited
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ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการสัง
้ วัตถุดิบในปี 2562 และปี 2563
่ ซือ
ประเภท

2562

2563

มูลค่า (ล้านบาท)

ร้อยละ

มูลค่า (ล้านบาท)

ร้อยละ

เม็ดพลาสติก

275.38

41.40

241.17

42.55

สี

258.40

38.84

199.21

35.15

ฟิลเล่อร์

44.12

6.63

36.63

6.46

สารเติมแต่ง

41.80

6.28

46.98

8.29

อื่น ๆ

45.58

6.85

42.82

7.55

รวม

665.28

100

566.81

100

ส�ำหรับนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทจะด�ำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการส�ำรองวัตถุดิบคงคลัง เพื่อน�ำมาใช้ในการผลิตเท่านั้น มิได้มี
นโยบายการส�ำรองวัตถุดิบเพื่อการเก็งก�ำไรแต่อย่างใด ซึ่งมูลค่าวัตถุดิบในปี 2563 โดยรวมลดลงร้อยละ 15
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(4) ทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ
(ลบ.)

เจ้าของ

138.52

ไถ่ถอนจากสถาบัน
การเงินในประเทศ
แล้ว

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ที่ตั้ง: เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

เจ้าของ

182.33

ไถ่ถอนจากสถาบัน
การเงินในประเทศ
แล้ว

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

322.34

ไถ่ถอนจากสถาบัน
การเงินในประเทศ
แล้ว

4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน

เจ้าของ

5.35

- ไม่มี -

5. ยานพาหนะ

เจ้าของ

1.80

- ไม่มี -

เช่า

9.59

- ไม่มี -

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เจ้าของ

15.93

- ไม่มี -

บริษัทย่อย
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์

เจ้าของ

9.20

- ไม่มี -

2. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน

เจ้าของ

0.03

- ไม่มี -

3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า

เช่า

0.06

- ไม่มี -

รายการ

บริษัท
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.1 ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
ที่ตั้ง: เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
พื้นที่: ประมาณ 24 ไร่

6. สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
เพิ่มก�ำลังการผลิต ลดความซ�้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และผลกระทบด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มผล
ประกอบการอย่างเด่นชัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ
1. บริษทั โพลีเมอร์รทิ เอเชีย จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว มูลค่า 50 ล้านบาท
และได้ รั บ บั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก BOI พร้ อ มสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555-2563) ได้เปิด
ด�ำเนินการในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยด�ำเนินการผลิต
มาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบทช์
ประเภทสีดำ� โดยการเช่าอาคารโรงงาน เครือ่ งจักรและคลัง
สินค้าจากบริษัทเพื่อผลิต ส่วนการจัดจ�ำหน่ายสินค้าจะ
จ�ำหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่ เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อไป
ยังลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ยกเว้นสินค้าพิเศษบางส่วนที่จะจัด
จ�ำหน่ายโดยตรงยอดขายรวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาทในปี
2562
2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาท รองรับแผน
ขยายธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมคุณสมบัตพิ เิ ศษ
บริษทั ย่อยได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากเริ่มด�ำเนินธุรกิจ
ได้เริ่มด�ำเนินการระหว่างปี 2560 ผลิตสินค้ามาสเตอร์
แบทช์ประเภท ฟิลเล่อร์ สีขาว และสารเติมแต่ง โดยเช่า
อาคารโรงงาน เครือ่ งจักร และคลังสินค้าจากบริษทั เพือ่ ผลิต
และจ�ำหน่ายสินค้าไปบริษทั ใหญ่ เพือ่ ให้บริษทั ใหญ่ขายต่อ
ไปยังลูกค้า ยอดขายรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาทในปี 2562
3. บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80
ของทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนมูลค่า 10 ล้านบาท ช�ำระ
แล้วร้อยละ 50 เพื่อผลิตทุ่นลอยน�้ำส�ำหรับรองรับแผง
โซลาร์เซลล์ ในระหว่างปี 2563 ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินกิจการ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

• การผลิตมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบทช์สดี ำ� ด�ำเนินการโดย บริษทั โพลีเมอร์รทิ เอเชีย จ�ำกัด
• การผลิตมาสเตอร์แบทช์สขี าว มาสเตอร์แบทช์สตี า่ งๆ และมาสเตอร์แบทช์พเิ ศษอืน่ ๆ ด�ำเนินการโดยบริษทั สาลี่ คัลเล่อร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• การผลิตมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ มาสเตอร์แบทช์สขี าว และมาสเตอร์แบทช์พเิ ศษอืน่ ด�ำเนินการโดย บริษทั
คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด
แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น
8.09%

100%

20.92%

100%

80%

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่ กีย
่ วข้อง

1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด : ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.92
ประเภทกิจการ : จัดจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ที่ตั้งบริษัท
: 22 ซอยสุขมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2. บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) : ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.09
ประเภทกิจการ : รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
: 18 หมู่ 10 ต�ำบลคลองสี่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ที่ตั้งบริษัท
3. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด : บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100
ประเภทกิจการ : ผลิตและจ�ำหน่ายมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และสีด�ำ
ที่ตั้งบริษัท
: 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
4. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด : บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100
ประเภทกิจการ : ผลิตและจ�ำหน่ายมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และสารเติมแต่งแบบส�ำเร็จรูป
ที่ตั้งบริษัท
: 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
5. บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ำกัด : บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 80
ประเภทกิจการ : ขึ้นรูปเครื่องใช้พลาสติกและจ�ำหน่าย
: 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้งบริษัท
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1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
นางสาวกันย์วดี จิวะพรทิพย์
นายชัยวัฒน์ อนันควานิช
นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์
นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม
นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉะริยะสมบัติ
นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์
นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
นายประกิต อัศวกาญจน์
นายสาทิส ตัตวธร
นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์
นายนิพนธ์ มโนมยางกูร
นายวัชรชัย มงคลรัตน์
นางสาวศรัญธินี มงคลรัตน์
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
นายปยุต ธนวรรักษ์
นางวรุณวรรณ อินทรทัต
นายณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล
นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์
นางสาววรินทร์เพ็ญ ทองวานิช
นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์
นางสาววนิตา สถาวรมณี
นายกอบชัย ชยามฤต
นายธเนศพล มงคลรัตน์
นางทัศนีย์ วงศ์วรการ
ยอดรวม

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

123,230,167
47,659,633
40,032,300
30,840,982
21,279,000
20,000,000
19,800,000
19,440,000
19,000,000
18,000,000
14,859,400
10,966,935
10,516,100
10,016,800
9,000,000
9,000,000
9,000,000
7,665,000
7,482,000
6,857,000
6,753,800
6,581,991
5,699,700
5,261,328
4,067,200
3,746,400
3,613,257
3,166,900

20.92
8.09
6.80
5.24
3.61
3.39
3.36
3.30
3.23
3.06
2.52
1.86
1.79
1.70
1.53
1.53
1.53
1.30
1.27
1.16
1.14
1.12
0.97
0.89
0.69
0.64
0.61
0.54

493,535,893

83.79
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1.3.3 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชือ
่ ผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ
่ ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ล�ำดับที่

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

1

กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
น.ส.ธันธิดา จิวะพรทิพย์
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายพัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
นายประกิต อัศวกาญจน์
นายชาญชัย อัศวกาญจน์

184,173,205
123,230,167
14,859,400
30,840,982
1,467,514
1,072,657
978,614
445,257
10,966,935
311,679

31.27
20.92
2.52
5.24
0.25
0.18
0.17
0.08
1.86
0.05

2

กลุ่มบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
นายสาทิส ตัตวธร
นายสิรภัทร ตัตวธร

59,953,233
47,659,633
10,516,100
1,777,500

10.18
8.09
1.79
0.30

3
4
5

นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
นายชัยวัฒน์ อนันควานิช
กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์
นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์
นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์
นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม
นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข
นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์
นายนิพนธ์ มโนมยางกูร

40,032,300
21,279,000
39,000,000
20,000,000
19,000,000
19,800,000
19,440,000
18,000,000
10,016,800
9,000,000

6.80
3.61
6.62
3.39
3.23
3.36
3.30
3.06
1.70
1.53

420,704,538

71.43

6
7
8
9
10

ยอดรวม
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(ข) บริษัทมีผู้ถือหุ้นทีม
่ ีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัท
ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ล�ำดับที่

1

2

3

4

5

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

กลุ่มนายสุชาติ จิวะพรทิพย์
น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
น.ส.ธันธิดา จิวะพรทิพย์
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายพัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
กลุ่มนายธเนศพล มงคลรัตน์
น.ส.ศรัญธินี มงคลรัตน์
นายวัชรชัย มงคลรัตน์
นายธเนศพล มงคลรัตน์
นางภัทริน มงคลรัตน์
กลุ่มนายรัช ทองวานิช
น.ส.วรินทร์เพ็ญ ทองวานิช
นายรัช ทองวานิช
นางวรวรรณ ทองวานิช
นางวรุณวรรณ อินทรทัต
กลุ่มนายชาญชัย อัศวกาญจน์
นายประกิต อัศวกาญจน์
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
นายราชัน ควรหา
ยอดรวม

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

34,805,024
30,840,982
1,467,514
1,072,657
978,614
445,257
23,313,257
9,000,000
9,000,000
3,613,257
1,700,000
16,341,157
5,699,700
1,273,857
2,510,600
6,857,000
11,278,614
10,966,935
311,679
38,679

5.91
5.24
0.25
0.18
0.17
0.08
3.96
1.53
1.53
0.61
0.29
2.77
0.97
0.21
0.43
1.16
1.91
1.86
0.05
0.01

85,776,731

14.56

26

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัททีเ่ ป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท
แบ่งเป็น 150,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
3. บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
แบ่งเป็น 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

4,999,998 หุ้น

100%

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

149,996 หุ้น

100%

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

79,997 หุ้น

100%

การถือหุ้นของกรรมการในบริษัททีเ่ ป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าในกลุ่มโซลเว้นท์
โมโนเมอร์ โพลียรู เี ทน เคมีภณ
ั ฑ์อาหารสัตว์ เคมีภณ
ั ฑ์ทางการเกษตร เคมีภณ
ั ฑ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น และมีการลงทุนในบริษทั
ต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่ง
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.23 ของทุนจดทะเบียน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้
ล�ำดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
นางพิมพา จิวะพรทิพย์
นายประชา จิวะพรทิพย์
นางสาวพรทิพย์ จิวะพรทิพย์
นายสาทิส ตัตวธร
นางกัญญา รัตน์ตันติพฤกษ์
นายธีระพล อัศวกาญจน์

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

1,368,424
44,673
31,573
13,182
12,000
6,750
3,000

91.23
2.98
2.10
0.88
0.80
0.45
0.20

Salee Colour Public Company Limited

ล�ำดับที่

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์
นายกรณัฐ จิวะพรทิพย์
นางสาวเขมิกา จิวะพรทิพย์
นางสาวเขมนที จิวะพรทิพย์
นางสาวณัฐพร จิวะพรทิพย์
นายอรรถวุฒิ จิวะพรทิพย์
นายธนินทร์ จิวะพรทิพย์
รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
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จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

1,500
8
3,778
3,778
3,778
3,778
3,778

0.10
0.01
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

1,500,000

100

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์
อิเลคทรอนิคส์และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้าต้นแบบและ Subcontractors เช่น ชิน้ ส่วนประกอบของ สแกนเนอร์
พริ้นเตอร์ ถาดไอซี ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 380,121,074 บาท และมีทุนจด
ทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว 380,121,017 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 6 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่

1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

รายชือ
่ ผู้ถือหุ้น

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
นางภัทริน มงคลรัตน์
นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์
นายสาทิส ตัตวธร
นายเศวต นราธิปกร
นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์
น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
นางประภัทยา จิวะพรทิพย์
นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
นายชัยวัตน์ อนันควานิช
รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

		

– ไม่มี –

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

382,379,652
77,500,100
63,000,060
60,532,652
54,282,600
45,258,468
42,315,424
42,123,004
36,977,200
32,560,600

25.15
5.10
4.14
3.98
3.57
2.98
2.78
2.77
2.43
2.14

1,500,000

100
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1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
1.1.4 ทุนจดทะเบียน/ ทุนช�ำระแล้ว/ จ�ำนวนหุ้น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชื่อที่ใช้ส�ำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “COLOR” มีทุน
จดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนช�ำระแล้ว 588,964,618 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายละเอียดเกีย
่ วกับจ�ำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 652,343,752 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว
588,964,618 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นซื้อคืน
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563
588,964,618 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
จ�ำนวนหุ้นซื้อคืน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
				
				
				
				
				

สิทธิออกเสียง

1: 1

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991

1.5 การออกหลักทรัพย์อน
ื่

บริษัท ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลังหักภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คล เงิ น ส� ำ รองตามกฎหมายและเงิ น ส� ำ รองต่ า งๆ
ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม บริษทั อาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผล
มีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีก่ ำ� หนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ความ
จ�ำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน การขยาย
ธุรกิจและปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถูกน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่
เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�ำเนิน
การรายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป
บริษทั ย่อยของบริษทั มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ำรองตามกฎหมาย และเงิน
ส�ำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแส
เงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วย
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมี
ก�ำไรสะสมต้นงวด 29.93 ล้านบาท หักจ่ายเงินปันผล 23.56
ล้านบาท มีกำ� ไรสุทธิสำ� หรับปี 45.94 ล้านบาท เมือ่ หักขาดทุน
เบ็ดเสร็จระหว่างปี 1.18 ล้านบาท และหักส�ำรองตาม
กฎหมาย 2.30 ล้านบาท จะคงเหลือก�ำไรสะสม 48.83 ล้าน
บาท คณะกรรมการจึงมีความเห็น ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นจากก�ำไรของปี 2563 และก�ำไรสะสมของบริษัท ใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 29.45 ล้านบาท

2

การบริหารจัดการความเสีย
่ ง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสีย
่ ง

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่จะช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย น�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีกรอบการด�ำเนินงาน
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วาม
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการแก้ไขสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างทันท่วงทีรวมถึงการ
แสวงหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ บริษทั มีกรอบการด�ำเนินงานบริหารความเสีย่ ง
ขององค์กร ดังนี้
1. การก�ำหนดกลยุทธ์
การก�ำหนดวัตถุประสงค์และ Risk appetite ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้
มีความชัดเจน โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 7 ประเภท ให้มีความครอบคลุมในด้านของ
โอกาสและผลตอบแทนที่จะได้รับ
2. ก�ำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ
บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการบริหารงานด้านความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ (Risk Management
Committee) โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นประธาน และรองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นคณะ
กรรมการ เพื่อดูแลให้การสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านรวม
ถึงให้การสนับสนุนและติดตามด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย
่ งและก�ำกับกิจการ
มีหน้าทีร
่ ับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. ก�ำหนดความเสีย่ งและโอกาสขององค์กร รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ ง
2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสีย่ ง แผนการบริหารความเสีย่ ง
และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีละ 2 ครั้ง
4. รายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การบริหารความเสีย
่ งระดับองค์กร

เพือ่ ให้การบริหารมีความครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กรความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับกลยุทธ์ การ
ด�ำเนินงาน ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ในการบรรลุวตั ถุประสงค์และการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน บริษทั
ได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (4) ความเสี่ยงด้านองค์กร (5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
(6) ความเสี่ยงภายนอก (7) ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน การปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดความเสียหายไม่แน่นอน และการสูญเสียโอกาส
การสร้างคุณค่าเพิ่มรวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างส�ำคัญ
ทางคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและดูแลก�ำกับกิจการทีด่ จี งึ ได้มกี ารประชุม
ร่วมกันกับผู้ตรวจสอบภายใน ในการบ่งชี้ปัจจัยความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดที่อาจเกิด
ขึน้ ทีม่ ผี ลทางลบ และหากเกิดขึน้ จริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริษทั เพือ่ ให้ผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องจัดแนวทางการป้องกันและการจัดการทีเ่ หมาะ
สม คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีหน้าทีส่ นับสนุน
และมีส่วนร่วม ติดตาม ประเมินตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ
วัฒนธรรมความเสีย
่ งภายในองค์กร

บริษทั ตระหนักถึงการบริหารความเสีย่ งภายในองค์กร และมองเห็นว่าความเสีย่ ง
เป็นเรือ่ งความรับผิดชอบของทุกคน ตัง้ แต่ระดับกรรมการ ผูบ้ ริหารไปจนถึงพนักงาน
ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความยั่งยืนทางธุรกิจ ทางคณะกรรมการ
และผู้บริหารได้สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับพนักงานทุกระดับ
ตามบทบาทที่ได้รับ และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและปฏิบัติตาม
เกณฑ์อย่างเหมาะสม
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การประเมินความเสีย
่ ง

เพื่อให้บรรลุผลการด�ำเนินงานด้านความเสี่ยง บริษัทได้ก�ำหนดวิธีการประเมิน
ความเสี่ยง โดยมีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likehood) ผลกระทบของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ หากพบว่าระดับของความเสีย่ งนัน้ สูง
มากและมีโอกาสเกิดขึน้ สูงต้องมีการก�ำหนดมาตรการและการควบคุมความเสีย่ งนัน้ ๆ
และมีการทบทวน ติดตามความเสีย่ งนัน้ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ เป็นมาตรการ
รองรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
ในการเสริมสร้างบทบาทการบรรเทาผลกระทบต่อกิจกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญแก่องค์กร
และการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น จึงได้น�ำระบบของ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้อย่างเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีการจัดท�ำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การจัดการวิกฤต และมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
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2.2 ปั จจัยความเสีย
่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสีย
่ งจากการแข่งขันเพิ่มขึน
้

จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ แต่
การขยายก�ำลังการผลิตของผูผ้ ลิตยังคงมีอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้
เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้นภายใน
ประเทศจากค่ า แรงและวั ต ถุ ดิ บ เป็ น แรงกดดั น ให้ ค วาม
สามารถในการแข่งขันภายในประเทศลดลง ท�ำให้มีการเข้า
มาของสินค้าจากเวียดนาม จีนและอินเดีย ซึ่งท�ำให้เกิด
ภาวการณ์แข่งขันของราคาอย่างรุนแรง
ผู้ผลิตในประเทศมีการเพิ่มจ�ำนวนทั้งรายใหม่และการ
ขยายก�ำลังการผลิตของคู่แข่งเดิม ท�ำให้อุปทานภายใน
ประเทศเพิม่ มากขึน้ ไม่เป็นไปในแนวทางของอุปสงค์ทเี่ ติบโต
น้อยลง ท�ำให้ลูกค้ามีช่องทางในการเลือกสินค้ามากขึ้น และ
ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเก็บสินค้าคงคลังที่
ลดลง
ความเสีย
่ งจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทมีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จัดจ�ำหน่าย
รายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง และจัดซื้อตรงจากผู้
ผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษทั มีการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ หากผู้จัดจ�ำหน่ายไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดบิ ได้เพียงพอต่อความต้องการ หรือไม่สามารถส่ง
มอบวัตถุดบิ ให้แก่บริษทั ได้ทนั ตามความต้องการ บริษทั ได้มี
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขดังนี้
ทางบริษัทมีผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นไว้ส�ำรองในยามฉุกเฉิน
อีกทั้งยังสามารถท�ำการเปรียบเทียบราคาเพื่อจัดหาวัตถุดิบ
ในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น ณ ในปัจจุบัน ผู้จัดจ�ำหน่าย
วัตถุดิบหลักยังสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท และสามารถส่ง

มอบสินค้าได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งานของ
บริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�ำหน่าย
แต่ละรายนั้นไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของ
บริษัท รวมถึงบริษัทมีการประเมินผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่น เพื่อ
ป้องกันการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันและไม่ตรงเวลา
ความเสีย
่ งเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงกฎหมาย

การรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในการด�ำเนินธุรกิจ มีแนวทางจากหลากหลาย
หน่วยงาน เพื่อลดการใช้พลาสติกในประเทศลง ในหลาก
หลายรูปแบบทั้งการขอความร่วมมือ การให้ข้อมูลเชิงลบต่อ
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการผลักดันให้มีมาตรการ
ทางภาครัฐในอนาคต การเพิ่มสัดส่วนการใช้ถุงพลาสติกที่
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อแทนถุงพลาสติกที่ผลิตจาก
ปิโตรเคมี เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งบริษัทเอง มี
มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข ดังนี้
บริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลายและมี
คุณสมบัติที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองเทรนของผู้
บริโภคในปัจจุบนั บริษทั เองได้มกี ารติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ ชิ ด พร้ อ มทั้ ง เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ในระดั บ ก่ อ ตั้ ง ของ
สมาคมพลาสติกชีวภาพ เพือ่ รับรูข้ า่ วสารการเปลีย่ นแปลงทัง้
ด้านการตลาด เทคนิคตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ อัน
เกีย่ วข้องกับภาครัฐและระบบภาษีทจี่ ะมีบทบาทในการก�ำกับ
ในอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถุงพลาสติกสามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของความต้องการของผูบ้ ริโภคถุงพลาสติกในอนาคตอีกช่อง
ทางหนึ่งด้วย
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2.2.1 ความเสีย
่ งต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททัง
้ ใน
ปั จจุบันและ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ใหม่ (emerging risk)

ความเสีย
่ งจากภัยพิบัติการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ของมนุษย์ บริษทั จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น รายได้ของบริษทั
ลดลง การขนส่งที่ยากล�ำบากขึ้น ต้นทุน และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
การเฝ้าระวังเพื่อรองรับความเสีย
่ งทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ผลกระทบต่อธุรกิจ

1) การเฝ้าติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เช่น
สถานการณ์น�้ำท่วม มีแผนฉุกเฉินรองรับ โดยประเมินสถานการณ์ระดับของความ
รุนแรงที่รับได้ ในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
2) การปลูกจิตส�ำนึกให้กับพนักงานในองค์กร ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสีย
่ งภัยคุกคามทางไซเบอร์

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้น อาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ต้องใช้งานร่วมกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัท และส่งผลต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ ลูกค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลที่ส�ำคัญ เป็นความ
ลับของบริษทั เกิดการรัว่ ไหล ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความมัน่ ใจของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียที่มีต่อบริษัทได้
การเฝ้าระวังเพื่อรองรับความเสีย
่ งทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ผลกระทบต่อธุรกิจ

1) ติดตามและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ และแจ้งเตือนให้กับคนในองค์กรรับทราบ
2) เสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัย และการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติและป้องกัน
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
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3

การขับเคลือ
่ นธุรกิจเพื่อความยัง
่ ยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง
่ ยืน

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการก�ำหนด
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทที่ค�ำนึงถึง เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ที่เป็นรากฐานในการสร้างกลยุทธ์ สะท้อนการ
ท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีการด�ำเนินงานความยั่งยืนผ่านห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
เป็นประเด็นส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหาร
ปั จจัยการผลิต

การปฏิบัติ

• ด� ำ เ นิ น ก า ร จั ด ห า
วัตถุดิบจากแหล่งผู้ขาย
(source) ต่างๆ เช่น resin pigment additive

• การวิจัยสูตรใหม่ๆ และ
เข้ า สู ่ ก ระบวนการผลิ ต
เพื่อให้ได้ซึ่งวัตถุดิบตาม
ที่ลูกค้าต้องการ

การกระจายสินค้า
และการบริการ

การตลาดและการขาย และ
การบริการหลังการขาย

• การขนส่ ง / ส่ ง มอบ
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
คุณภาพและตรงเวลา

• การสือ่ สารและให้ขอ้ มูล
เกี่ ย วกั บ ใช้ สิ น ค้ า และ
บริการอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
• การรับความพึงพอใจ
ของสินค้าและบริการ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการก�ำหนดทิศทางในการบริหารนโยบายขององค์กรขับเคลื่อน
ไปสู่ความยั่งยืน บริษัทได้มีการประเมินจ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสียปีละ 1 ครั้ง ผ่านแบบส�ำรวจความพึงพอใจ ระบบข้อร้องเรียน
ซึ่งในปี 2563 ได้มีการแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม โดยระบุแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียในแต่ละกลุ่ม เช่น การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยง เชื่อมั่นในการด�ำเนินงานที่ยั่งยืน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้น

• ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ป็นรูปธรรมและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
• ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• สร้างศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
• สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา
• การจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้ติดตามและทราบ
ข้อมูลของบริษัทมากขึ้น

การตอบสนองความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

• ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• รายงานประจ�ำปี
• การแถลงผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส
• การปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข องนั ก
ลงทุนสัมพันธ์ให้มคี วามทันสมัย ใช้
งานง่าย มีข้อมูลครบถ้วน
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การตอบสนองความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

พนักงาน

• ผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ มั่ น คงครอบคลุ ม ถึ ง
ครอบครัว
• ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
• การได้รับการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
• สภาพแวดล้อมทีด่ แี ละความปลอดภัยในหน้าทีก่ ารงาน
• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
• การให้โอกาสพนักงานเสนอแนะความคิดเห็นในองค์กร

• การประชุมพูดคุยระหว่างผู้บริหาร
และหัวหน้างาน อย่างสม�่ำเสมอทุก
อาทิตย์
• การจัดกิจกรรมสันทนาการ ภายใน
องค์กร ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย
• การปรับภูมิทัศน์ขององค์กรให้มี
ความปลอดภัยกับตัวพนักงานและผู้
มาเยือน
• เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานในองค์กร ทั้งจากการ
ประชุม กล่องรับฟังความคิดเห็น
และแบบส�ำรวจ Online เพื่อน�ำข้อ
เสนอแนะมาร่วมหารือและปรับปรุง

คู่ค้า

• การให้ความรู้ และการพัฒนากระบวนการผลิตร่วมกัน
• การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
• มีนโยบายการเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
• มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระยะยาว
• ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• การพัฒนาคู่ค้า ด้วยการแนะน�ำให้
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงตามกฎหมาย
ก�ำหนด
• การติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ทางการตลาด

ลูกค้า

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานก�ำหนด
• การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย
• การส่งมอบที่ตรงต่อเวลาสม�่ำเสมอ
• ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย
• การรักษาความลับของลูกค้า
• ได้รบั สินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การรับประกันสินค้า
และบริการ

• การส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี
2563 ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
อยู่ที่ 91.6%
• การเข้าพบปะลูกค้า
• การแบ่งปันความรูท้ างด้านเทคนิค
กับลูกค้า
• การเข้าไปสนับ สนุน การบริ ก าร
ต่างๆ ให้กับลูกค้า

สื่อมวลชน

• การให้ความถูกต้อง รวดเร็ว ของข้อมูลข่าวสารความ
คืบหน้าของกิจการ
• การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ทีถ่ กู ต้อง น่าเชือ่
ถือ
• การสร้างความน่าเชื่อถือในการให้ข่าวสาร

• การพบปะเยีย่ มเยือนสือ่ มวลชนใน
โอกาสต่างๆ
• จัดสัมภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ
• ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
Opportunity Day

Salee Colour Public Company Limited

37

การตอบสนองความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

เจ้าหนี้

• ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาโดย
เคร่งครัด
• รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วย
ความถูกต้อง และตรงเวลา

• การประชุมพบปะหารือ
• การเยี่ยมชมกิจการ

• ไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนและสังคมโดยรอบ
• ให้การช่วยเหลือสนับสนุน
• มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
• ท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
• การจ้างงานคนในพื้นที่และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
• การพัฒนาชุมชน สังคมในพื้นที่ตั้งของโรงงาน

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการ
เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การมีส่วนร่วมกับเด็กและเยาวชน
• กิจกรรมร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม
และเพื่อนบ้านโดยรอบบริษัท
• มีการหารือร่วมในเรือ่ งผลกระทบที่
เกิดขึ้นโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

• ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม
• การพัฒนาความสามารถขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมที่เข้า
มาช่วยในการผลิต
• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

• ตอบรับการสนับสนุนจากโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวมในด้านต่างๆ
• การได้รับการรับรอง Green
System Level 3 เพื่อเป็นการยืนยัน
ในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีของ
องค์กร

ชุมชม/สังคม

รัฐบาล
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3.3 การจัดการด้านความยัง
่ ยืนในมิติสิง
่ แวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิง
่ แวดล้อม

บริษทั มีความตระหนักถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้บคุ ลากรภายในองค์กร
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อ
ลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่การจัดซือ้ วัตถุดบิ การผลิต การขนส่งสินค้า โดยมีเป้าหมายในการจัดการด้านสิง่
แวดล้อมอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง
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3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิง
่ แวดล้อม
1. การจัดการพลังงาน

บริษัทบริหารการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง โดยในปี 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ/ โคมไฟ) ใน
กระบวนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้กับ
พนักงาน นอกจากนี้ ได้มีการเริ่มด�ำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 97,048.52 (หน่วย) ในช่วงเดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคม
บริษัทมีเป้าหมายในการลดการใช้งานพลังงาน ซึ่งสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน
รายงานความยั่งยืน ปี 2563

2. การจัดการน�ำ้

การรายงานข้อมูลการใช้น�้ำสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิต นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้น�้ำช่วยให้
บริษทั สามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจและลดความเสีย่ งในการขาดแคลนทรัพยากรน�ำ้
ที่มีคุณภาพ
บริษัทมีเป้าหมายในการลดการใช้น�้ำประปา เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งสามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ใน รายงานความยั่งยืน ปี 2563

3. การจัดการขยะ
ของเสียและมลพิษ

บริษทั มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ
ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยมีระบบการคัดแยกขยะตาม
ประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมกับผู้
เกี่ยวข้อง เพื่อลดการก�ำจัดขยะ ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม
385,547 กิโลกรัม แบ่งออกเป็นของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียที่เป็น
อันตรายนอกจากนี้ บริษทั มีการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมในส�ำนักงานและรอบ
สถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายก�ำหนด และ ไม่พบ
กรณีสารเคมีรั่วไหลจากการด�ำเนินธุรกิจ

4. การจัดการเพื่อลดปั ญหา
ก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการวัดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี
2562 มีสนิ ค้าดังนี้ MSOR16210 CAE72 และ CAE3 เพือ่ แสดงเจตนารมณ์ในการ
รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น การลดการใช้พลังงานฟอสซิล เพิ่มการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดท�ำโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้า
หมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การติดตั้ง LED ในโรงงานแทน
หลอดไฟฟ้าแบบเดิม การติดตัง้ โซลาร์เซลล์ 999.58 เมกะวัตต์ เป็นต้น ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวส�ำเร็จเรียบร้อย ภายในสิ้นปี 2563
ในปี 2563 บริษทั ได้อยูร่ ะหว่างการศึกษาข้อมูลในการจัดท�ำโครงการก๊าซเรือน
กระจก นอกจากนีบ้ ริษทั มีการเข้าร่วมโครงการจากทาง อบก. ในการเปิดเผยข้อมูล
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็นโครงการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3.4 การจัดการความยัง
่ ยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท www.saleecolour.com) โดยยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”)
โดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนต�ำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตก
ต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก
3.4.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
(1) พนักงานและแรงงาน

บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนตัง้ แต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพือ่ ให้พนักงานและบุคลากรทุก
คนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทมีการด�ำเนินงานด้านพนักงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
การจ้างงาน

รายละเอียด

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ชาย

หญิง

พนักงานประจ�ำ
พนักงานผู้พิการ

196
3

71
0

รวม

199

71

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทจัดหลักสูตรการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการท�ำงานแก่พนักงานจ�ำนวน 110
หลักสูตร โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 44.58 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ในปี 2563 บริษทั พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ลดความเสีย่ งจาก
การเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ ในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนทั้ง
ภายในและนอกองค์กร และเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
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เช่น การแต่งตั้งผู้แทนงานด้านความปลอดภัย การแต่ง
ตั้งตัวแทนลูกจ้างและการจัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาระบบการจั ด การความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้า
หมาย ในปี 2563 พบกรณีการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
จ�ำนวน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้มมี าตรการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ดังกล่าว ได้มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและอุบัติ
การณ์ บั น ทึ ก ผล และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข รายงานเรื่ อ ง
ดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการความปลอดภั ย และอาชี ว
อนามัยรับทราบ
ความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทมีพนักงานลาออกจากงานโดย
สมัครใจ (Turn over rate) ร้อยละ 0.93 มีอตั ราลดลงร้อย
ละ 3.43 จากปีก่อน
(2) ลูกค้า
บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบ
สนองความพึง พอใจของลูกค้าด้ว ยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2563 บริษัทได้รับ
ความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
91.64 และไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องส�ำคัญ
(3) ชุมชนและสังคม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สั ง คม โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลดผลกระทบสิ่ ง
แวดล้อมและหลีกเลีย่ งการด�ำเนินงานทีอ่ าจสร้างผลกระ
ทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวติ ของชุมชน รอบสถานประกอบ
การ ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็น
ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยในปี 2563
บริษทั ได้มกี จิ กรรมร่วมกับชุมชนดังนี้ จากผลกระทบการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการ
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลใน
พื้นที่ และมีการสอนการจัดท�ำหน้ากากอนามัยให้กับ
พนักงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดวิกฤตขาดแคลน
หน้ากากอนามัย

41

42

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

4

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจทีผ
่ ่านมาและการเปลีย
่ นแปลงทีม
่ ีนัยส�ำคัญ

กลุ่มบริษัทได้จ�ำแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าที่ผลิต ออกเป็น 5
ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เป็นสินค้าที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และสม�่ำเสมอในทุก
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า หลากหลายประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะเลื อ กใช้
เครือ่ งจักรทีม่ เี ทคโนโลยีทที่ นั สมัยจากยุโรป และมีความเฉพาะในการผลิตโดยมีความ
สามารถในการผลิตสีขาว 2,000 ตัน และสีด�ำ 15,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัทมียอดใน
การผลิต และขายสินค้าประเภทนี้สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 48 ของรายได้จากการ
ขายและบริการรวมในปี 2563 ซึ่งเท่ากับในปี 2562 ที่ผ่านมา
ประเภทสีขาวและสีด�ำ
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ประเภทฟิลเล่อร์ เป็นกลุม
่ สินค้าหลักของกลุม่ บริษทั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในมาตรฐาน

คุณภาพ มีการใช้งานหลักในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้นงานประเภทผืนแผ่นกว้างทั้งชนิด
บาง และชนิดหนา และกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงบรรจุถุงหิ้ว ตลอด
จนกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตงานประเภทรีดเป็นท่อ และ Profile ต่างๆ เพราะนอกจากความ
เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพแล้ว สินค้าประเภทนีส้ ามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ผลิตซึ่งเป็นการลดต้นทุนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีความ
เฉพาะ และเป็นพิเศษและได้ตดั สินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเครือ่ งจักรชัน้ สูงทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ
จากประเทศอเมริกามีความสามารถในการผลิตฟิลเล่อร์ 16,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัท
มียอดในการผลิต และขายสินค้าประเภทนี้สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้
จากการขายและบริการรวมในปี 2563 ซึง่ ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายได้จาก
การขายและบริการรวมในปี 2562 ที่ผ่านมา

เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอนในการออกแบบ
และกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆ ลูกค้าหลักจะ
กระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการคุณสมบัติด้านความแตกต่าง
ด้านสีสัน บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทแม่สีต่างๆ 1,200 ตันต่อปี
มียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้
จากการขายและบริการรวมในปี 2563 ซึ่งเท่ากับในปี 2562
ประเภทสีต่างๆ

ประเภทสารเติมแต่ง เป็นสินค้าทีม
่ กี ารใช้งานในกลุม่ เฉพาะเช่นกัน แต่มขี นั้ ตอนใน

การออกแบบ และกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพทีไ่ ม่ซบั ซ้อนเท่ากับ
สินค้าประเภทสี ลูกค้าหลักจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษที่
ต้องการการเสริมคุณสมบัตดิ า้ นความแตกต่างในการใช้งาน บริษทั มีความสามารถใน
การผลิตสินค้าประเภทนี้ 3,000 ตันต่อปี มียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้
สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2563 ซึ่ง
เท่ากับในปี 2562 ที่ผ่านมา
เป็นประเภทธุรกิจที่พิจารณาและ
ด�ำเนินการในด้านการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั การท�ำงานของลูกค้า ด้วยเหตุอนั เนือ่ งจาก
ความไม่สมดุลระหว่างก�ำลังการผลิตและการขาย การขยายก�ำลังการผลิตของบริษัท
นี้ ก่อให้เกิดก�ำลังการผลิตในส่วนของสายการสนับสนุนการผลิตที่เหลือ (Free
Available Capacity) พร้อมให้บริการที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อการท�ำงานของลูกค้า
อาทิ การบด-ย่อยเพือ่ ลดขนาดวัตถุดบิ และการจ�ำหน่ายวัตถุดบิ บางรายการทีเ่ กินกว่า
ประมาณการการใช้งานในสภาวะทีต่ ลาดมีการเปลีย่ นแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได้
คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ รวมในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
สัดส่วนร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2562 ที่ผ่านมา
ประเภทอืน
่ ๆ รวมทัง
้ วัตถุดิบและการบริการ
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4.2 การเปลีย
ี่ ่านมา
่ นแปลงต่างๆ ทีส
่ �ำคัญในปี ทผ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญต่างๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อคณะ
กรรมการมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
ด้วย โดยสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบตั สิ ำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ
ก) เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เรื่อง การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงินได้กำ� หนดหลักการใหม่ในการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินให้แนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และให้ทาง
เลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบตั กิ ารบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
เพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลักการรับรู้รายการ
ระหว่างรายการทีถ่ กู ป้องกันความเสีย่ งและเครือ่ งมือป้องกัน
ความเสีย่ ง(Accounting mismatch) และให้แนวปฏิบตั ใิ นราย
ละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ออก
โดยกิจการว่าเป็นหนี้สินหรือทุน และก�ำหนดให้กิจการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้ อ งในรายละเอี ย ดหลั ก การใหม่ ใ นการจั ด ประเภท
รายการสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ กิจการต้องพิจารณาจากทัง้
ก) โมเดลธุรกิจส�ำหรับการถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการ
เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจัดประเภท
นั้นจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ด้วย หลักการใหม่ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั้งสินทรัพย์ที่เกิด

จากสัญญา ซึ่งกิจการจะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญา
เช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบ
ทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงินโดยไม่ต้องจัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไปกลุ่ม
กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญา
เช่าเว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5
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ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ได้อธิบาย
ให้ชดั เจนว่าการรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผล
จากตราสารทุนให้รบั รูภ้ าษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับ
รู ้ ร ายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ก� ำ ไรที่ น� ำ มา
จัดสรรเงินปันผล
ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผล
ประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์)
ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีส�ำหรับกรณีที่มี
การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�ำระ
ผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ โดยเมื่อ
การเปลีย่ นแปลงโครงการได้เกิดขึน้ กลุม่ กิจการจะต้องใช้ขอ้
สมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่มีการแก้ไขโครงการ การลด
ขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ในการค�ำนวณ
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบีย้ สุทธิสำ� หรับระยะเวลาที่
เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลีย่ นแปลงดัง
กล่าว
จ) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง
ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืมได้
อธิบายให้ชดั เจนว่าหากสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไขทีเ่ กิดจากเงิน
ทีก่ มู้ าโดยเฉพาะนัน้ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือ
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พร้อมทีจ่ ะขาย ยอดคงเหลือของเงินทีก่ มู้ าโดยเฉพาะดังกล่าว
กลุ ่ ม กิ จ การต้ อ งน� ำ มารวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น กู ้ ยื ม ที่ มี
วัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย
ฉ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 23 เรือ่ ง ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ารทางภาษี
เงินได้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23
เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้
อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้
สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สินภาษี
เงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธี
การทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
- กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบ
วิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น�ำเหตุผลว่า
จะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา
- หากกลุ่มกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความ
ไม่แน่นอน กลุ่มกิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่
แน่นอนในการค�ำนวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย
- กลุ่มกิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณ
การใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการ
ใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือ
ข้อมูลใหม่ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการใช้ดลุ ยพินจิ หรือประมาณการ

46

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม
่ ีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเ่ กีย
่ วข้องและมีผลกระทบทีม
่ ีนัยส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ

กลุม่ กิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับใช้ใน
รอบระยะเวลารายงานปัจจุบันมีดังนี้
1. การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้มีการเพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติใน
เรื่องต่อไปนี้
- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่งไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
กรอบแนวคิ ด ได้ ป รั บ ปรุ ง ค� ำ นิ ย ามของสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
หนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการ
เงิน รวมทั้งได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความ
สามารถของฝ่ า ยบริ ห ารในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรเชิ ง
เศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอน
ของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน
ปรับเปลี่ยนข้อก�ำหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดย
เฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่
แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก�ำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank
offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก�ำหนดให้
กิ จ การให้ ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องการ
ป้องกันความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่
นอนใดๆ นั้น
ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง
การน�ำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่

8 เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการ
ด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ
การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�ำให้มาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีบางฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิก
ไป 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่
เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการของการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผย
ข้อมูลของสัญญาเช่า และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ และ
หนี้สินส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่า
มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ ผู้ให้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
หรื อ สั ญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น โดยใช้ ห ลั ก การเช่ น เดี ย วกั น กั บ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
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4.4 ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร

รายได้

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 995 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ 989 ล้านบาทและเป็นรายได้อื่น 6 ล้านบาท ลดลงเป็นมูลค่า 64
ล้านบาท จากปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6 โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
เพิม่ ขึน้ และลดลงของรายได้จาก การขายสินค้าในแต่ละประเภทสินค้ารายละเอียดเป็น
ดังนี้

ประเภทสีขาวและสีดำ�

มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 471 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของรายได้จากการขายสินค้า
และบริการ ปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม

ประเภทฟิลเล่อร์

มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้จ้ ากการขายสินค้า
และบริการ ปี 2563 ซึง่ เป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 เนือ่ งจากปริมาณ
การใช้ของผูบ้ ริโภคลดลงประกอบกับมีผแู้ ข่งขันจากต่างประเทศ น�ำสินค้าเกรดต�ำ่ เข้า
มาแย่งส่วนแบ่งในตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานณ์การโควิด-19
อีกสาเหตุหนึ่งด้วย

ประเภทสีต่างๆ

มีรายได้เป็นมูลค่า 116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ ปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7 เป็นผลจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 เหมือนกับกลุ่มอื่นๆ

ประเภทสารเติมแต่ง

มีรายได้เป็นมูลค่า 117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ ปี 2563 ซึง่ เป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5 เนือ่ งจากสถานการณ์
เดียวกับกลุ่มอื่นๆ

ประเภทอืน
่ ๆ รวมทัง
้ วัตถุดิบ
และการบริการ

มีรายได้เป็นมูลค่า 96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ ปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นผลจากการ
พยายามขยายตลาดในส่วนของสินค้า คอมปาวด์เพิ่มขึ้น

รายได้อน
ื่

มีรายได้อื่นเป็นมูลค่า 6 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 33 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษวัสดุ
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ค่าใช้จ่าย

ผลการด�ำเนินธุรกิจในปี 2563 ของกลุ่มบริษัท โดยรวมเกิดก�ำไรขั้นต้นเป็นมูลค่า
214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 จากรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น 25 ล้านบาทจากปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารมูลค่า 161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท จากปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 2
เมื่อพิจารณาต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการขายรวมในปี 2563 มีมูลค่า 775 ล้านบาท
ลดลง 86 ล้านบาท จากเดิม 861 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 อัน
เนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงปริมาณขายและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ
สามารถแยกวิเคราะห์ตามรายประเภทสินค้าดังนี้

ประเภทสีขาวและสีดำ�

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 76 ของมูลค่าขาย ลดลงร้อยละ
6 จากต้นทุนขายเฉลี่ยร้อยละ 82 ในปี 2562 เนื่องจากได้พัฒนากระบวนการผลิตให้
ดีขึ้น ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ประเภทฟิลเล่อร์

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าขาย ใกล้เคียงกับ
ต้นทุนขายเฉลี่ยในปี 2562 ส่วนปริมาณขายลดลงร้อยละ 5

ประเภทสีต่างๆ

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 83 ของมูลค่าขาย ใกล้เคียงกับ
ต้นทุนขายเฉลี่ยในปี 2562 ส่วนปริมาณขายลดลงร้อยละ 3

ประเภทสารเติมแต่ง

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าขาย ลดลงร้อยละ
4 จากต้นทุนขายเฉลี่ยร้อยละ 77 ในปี 2562 ส่วนปริมาณขายลดลงร้อยละ 6

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�ำไรสุทธิ

ปริมาณเงินกู้ยืมรวมของบริษัทลดลงจาก 345 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 214 ล้าน
บาท เมือ่ สิน้ ปี 2563 โดยลดลง 131 ล้านบาท จากการทีบ่ ริษทั ได้มกี ารช�ำระเงินกูร้ ะยะ
ยาวเพิ่ ม ขึ้ น จากงวดปกติ แ ละลดการกู ้ สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น ลงด้ ว ยเนื่ อ งจากมี เ งิ น
ทุนหมุนเวียนเหลือจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งท�ำให้บริษัทลดภาระดอกเบี้ยที่จ่ายลดลงเป็น 8.1
ล้านบาท จากเดิม 13.4 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นลดลงร้อยละ 40 จากปีที่แล้ว
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจเกิดผลก�ำไรสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า 54 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของรายได้รวม และก�ำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นมูลค่า 27
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 อันเป็นผลจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตให้ดีขึ้น และได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้นมากนักจึงท�ำให้สามารถ
ท�ำก�ำไรให้สูงขึ้นได้
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ความสามารถในการ
บริหารทรัพย์สิน
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สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทลดลง 90 ล้านบาท จากมูลค่า 1,260 ล้านบาท ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นมูลค่า 1,170 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย
เป็นการลดลงในส่วนของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง
จากค่าเสือ่ มราคา ส่วนภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืนลดลงจากได้รบั เงินคืนจากสรรพากร
กลุม่ บริษทั มีอตั ราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลีย่ (Total assets turnover) ในปี 2563
อยูท่ ี่ 0.82 เท่า ซึง่ ใกล้เคียงกับอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลีย่ ในปี 2562 ที่ 0.83 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริษทั มียอดลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เป็นมูลค่า
217 ล้านบาท ซึง่ ลดลงร้อยละ 6 จากมูลค่า 231 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากยอดขายทีล่ ดลง
กลุม่ บริษทั มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ในปี 2563 อยูท่ ปี่ ระมาณ 81 วัน ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ปี 2562 ทีอ่ ยูท่ ี่ 80 วัน กลุม่ บริษทั ไม่มหี นีท้ คี่ า้ งช�ำระเกิน 12 เดือนและไม่มคี า่ เผือ่ หนี้
สูญ ซึ่งนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของกลุ่มบริษัทคือจะตั้งเมื่อลูกหนี้ค้างช�ำระ
มากกว่า 12 เดือนทั้งจ�ำนวนบริษัทได้ปรับระบบการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ป้องกันการเกิดหนีส้ ญ
ู ในอนาคต
กลุม่ บริษทั มียอดสินค้าคงเหลือทีไ่ ม่รวมวัตถุดบิ และสินค้าระหว่างทาง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 เมือ่ เทียบกับยอด 110 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากกลุม่ บริษทั พยายามควบคุมสินค้าคงเหลือไม่ให้
มากเกินไป
กลุม่ บริษทั มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ในปี 2563 อยูท่ ปี่ ระมาณ 43 วัน ซึง่ ลดลงจาก
ระยะเวลาขาย สินค้าเฉลีย่ ในปี 2562 จ�ำนวน 10 วัน เป็นผลจากการพยายามควบคุม
สินค้าคงคลังให้พอดีกบั การขาย
ในปี 2563 กลุม่ บริษทั มี ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (รวมถึงเงิน
มัดจ�ำค่าเครือ่ งจักร) เฉลีย่ เป็นมูลค่า 697 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 31 ล้านบาท จากมูลค่า
เฉลีย่ 728 ล้านบาท ในปี 2562 ซึง่ ลดลงจากค่าเสือ่ มราคาและบริษทั ได้ซอื้ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2563
เท่ากับร้อยละ 17 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 เมือ่ เทียบกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี
2562 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 12
ในปี 2563 กลุม่ บริษทั มีเจ้าหนีก้ ารค้าเป็นมูลค่า 117 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 11 ล้าน
บาทจากมูลค่า 106 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลจากช่วงปลายปียอดขายเพิม่ ขึน้ เมือ่
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นท�ำให้ตอ้ งสัง่ สินค้าเพิม่ ขึน้
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หนีส
้ ินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 396 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า 351 ล้าน
บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนมูลค่า 45 ล้านบาท ซึ่งลดลง 122 ล้านบาทจากหนี้สินรวม มูลค่า 518 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม
2562 เป็นผลจากกลุม่ บริษทั ได้ชำ� ระเงินกูร้ ะยะยาวออกไปบางส่วนและลดการซือ้ วัตถุดบิ เพือ่ ควบคุมสินค้าคงเหลือไม่ให้มาก
จนเกินไป เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้
สินต่อทุนที่ 0.51 เท่า ซึ่งลดลงจาก 0.70 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 742 ล้านบาท โดยเพิ่มมาจากก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 54 ล้านบาท และลดลงจากการ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 24 ล้านบาท
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องส�ำหรับ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนที่อัตรา
1.3 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกับอัตรา 1.1 เท่า ณ สิ้นปีก่อน
กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 6
ล้านบาท ส�ำหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานอยูท่ ี่ 211 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท�ำให้
ผลการด�ำเนินงานมีก�ำไรเพิ่มขึ้นและการพยายามควบคุมสินค้าคงเหลือไม่ให้สูงเกินไป ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสด
สุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 34 ล้านบาท กับปรับปรุงก�ำลังการผลิต และกลุม่ บริษทั ยังได้ใช้เงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหา
เงินจ�ำนวนประมาณ 171 ล้านบาท จากการช�ำระเงินกู้ระยะยาวตามงวดและการจ่ายปันผลและจากการจ่ายดอกเบี้ย
2. รายจ่ายลงทุน
ในปี 2563 บริษัทได้ลงทุนการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตให้เพียงพอกับปริมาณการขายใน
ปัจจุบัน
3. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้น โดยใช้เงินไปเพียงเล็ก
น้อย และบริษัทได้ช�ำระเงินกู้ระยะยาวไปตามงวด รวมทั้งพยายามควบคุมสินค้าคงคลังไม่ให้สูงเกินไป ท�ำให้อัตราส่วนหนี้
สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 0.51 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 0.70 เท่า กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาโอกาสที่
จะใช้ช่องทางการกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจจากวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยบริษัทมีวงเงินเหลือที่ไม่รวม
วงเงิน OD และ LG อยู่อีกจ�ำนวนหนึ่ง
4. ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กลุม่ บริษทั มีวงเงินกูย้ มื คงเหลือกับสถาบันการเงินทีไ่ ม่ได้ใช้อกี มากพอ ซึง่ จะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/ หรือ
การลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประเภทของเงินกู้ยืม

ระยะเวลาครบก�ำหนด

วงเงินกู้ยืมทีย
่ ังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท)

P/N (Promissory Note)
L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt)
OD (Overdraft)
LG (Letter of Guarantee)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

333.5
245
97.5
6.6

Total

682.6

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating
กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใดๆ ที่ต้องจัดให้มีการท�ำ Credit Rating
6. ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการด�ำรงอัตราส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมไม่เกิน 3.00
และอัตราส่วนความสามรถในการช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ตำ�่ กว่า 1.1 จากผลการด�ำเนินงานในปี 2563
กลุม่ บริษทั สามารถช�ำระเงินกูย้ มื ทีม่ เี งือ่ นไขให้ดำ� รงอัตราส่วนเหล่านีห้ มดแล้ว จึงไม่ตอ้ งด�ำรงอัตราส่วนดังกล่าวต่อไป อย่างไร
ก็ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio)
ของบริษัทก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่
ภาระผูกพันด้านหนีส
้ ินและการบริหารจัดการนอกงบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงินประจ�ำปี 2563 ในส่วน
ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ18 เงินกู้ยืม ข้อ 20 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 28 ภาระผูกพัน
7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ปัจจุบนั ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ในอนาคตโดยตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย
ภายนอกที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจการบริหารควบคุมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ปัจจัยทางด้านโรคระบาดใหม่โควิด-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม
(GDP) ของประเทศท�ำให้กลุม่ ลูกค้าและนักลงทุนทีก่ ำ� ลังพิจารณาการเพิม่ การลงทุน การด�ำเนินโครงการใหม่ หรือส่วนขยาย
งานต่างๆ ยังคงชะลอการตัดสินใจตามสภาวการณ์ดงั กล่าวต่อไปอีกระยะหนึง่ และนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจนีแ้ ล้ว ปัจจัย
ทางด้านต้นทุนผันผวนอันเป็นผลจากระดับราคาน�้ำมันดิบ และปิโตรเคมีที่ผันผวน ส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทาน เกิด
ความไม่สมดุลกันมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านปัจจัยภายใน เนื่องด้วยก�ำลังการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงานแห่งใหม่
นี้ กลุ่มบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ 45,000 ตันต่อปี ซึ่งจากการค�ำนวณพบว่า การเพิ่มก�ำลังการผลิตนี้จะส่งผลให้ค่าโสหุ้ย
และค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้ามีมูลค่าลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10-15 และอาจสูงมากขึ้นถึงร้อยละ 25 ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดย
บริษทั จ�ำเป็นต้องวางแผนด�ำเนินการผลิตให้เต็มตามก�ำลังการผลิตทีอ่ อกแบบไว้ การลดต้นทุนจะถูกพิจารณาควบคูไ่ ปพร้อม
กับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆ กระบวนการท�ำงานของทั้งองค์กร ในปี 2563 นี้บริษัทใช้ก�ำลังการผลิตไปประมาณร้อยละ
70 ของก�ำลังการผลิตรวม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว โดยการกระจายตลาด การ
สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาค และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การผลิต ท�ำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มก�ำลังการผลิต นับเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มอัตราการต่อรองด้าน
การจัดหาวัตถุดบิ ทีห่ ลากหลายมากขึน้ เพือ่ แสวงโอกาสในการท�ำก�ำไรเพิม่ เติม เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และคัดสรร
เครื่องจักรเพื่อก�ำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต เป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ท้ังในระยะกลางและระยะยาว
อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

5

ข้อมูลทัว
่
่ ไปและข้อมูลส�ำคัญอืน

5.1 ข้อมูลทัว
่ ไป
ชือ
่ บริษัท
ชือ
่ ย่อหลักทรัพย์
ทีต
ั้
่ ง

โทรศัพท์
โทรสาร
Website

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
COLOR
เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280
(02) 323-2601-8
(02) 323-2227-8
www.saleecolour.com
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เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติก
มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�ำเร็จรูป หรือ
เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry
Colorant)
ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107551000282
ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
179/74 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กทม. 10120
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ
นายสง่า
โชคนิติสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ
นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435
ทีป
่ รึกษากฎหมาย

ส�ำนักกฎหมาย นิติธร
100/20 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลบางเมืองใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270
นายชาญชัย หอระดาน ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 2390/2529
5.2 ข้อมูลส�ำคัญอืน
่

- ไม่มี
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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ส่วนที่ 2

การก�ำกับดูแลกิจการ

6 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กีย
่ วกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้น�ำหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดท�ำโดยคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ทบทวนและก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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ทัง้ นี้ ให้มกี ารสือ่ สาร เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมิน
ผล และทบทวนการปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทเี่ กีย
่ วกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ บุคคลส�ำคัญทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับการด�ำเนินธุรกิจ หรือ
มีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจท�ำให้เกิดผลกระทบกับการด�ำเนินธุรกิจ เช่น ลูกค้า
พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัติทีเ่ กีย
่ วกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม โดยเฉพาะในชุมชน ทีเ่ ป็น
พื้นที่ตั้งของบริษัท ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียให้ความสนใจ
แนวทางการด�ำเนินการ

1. จ�ำแนกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
มีการจัดกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ชดั เจนตามความเกีย่ วข้องของแต่ละธุรกิจ เพือ่ วิเคราะห์
ความเสี่ยงและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้
อย่างครบถ้วนและชัดเจน ก�ำหนดประเด็นความส�ำคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืน
(Materiality) ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจ การด�ำเนินงาน และประสิทธิผลการด�ำเนิน
งานของบริษทั ในการจัดท�ำกลยุทธ์ ระบุความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าวทีม่ ตี อ่ บริษทั
และผู้มีส่วนได้เสีย
2. ท�ำการก�ำหนดวิธีการสื่อสาร วิเคราะห์ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน
บริษัทได้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างสม�่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เพือ่ จะน�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์ทดี่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจจาก
ผู้มีส่วนได้เสียโดยก�ำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร วิธีการ รูปแบบ และล�ำดับขั้นตอนให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
3. ก�ำหนดการมีส่วนร่วมจัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และช่องทางแจ้ง
ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย จัดให้มี
ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนจากผุ้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความ
ส�ำคัญ รวมทั้งยินดีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รับ
ทราบความคิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย จัดท�ำรายงาน
ผลการหารือ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับ
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ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็น และค�ำแนะน�ำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท สามารถร้องเรียนหรือแนะน�ำติชมต่อบริษัทได้โดย บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.saleecolour.com ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และ
พฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กรทัง้ จากพนักงานเอง และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ด้วย บริษทั
ได้ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและเกีย่ วข้องด้วยเท่านัน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนและได้กำ� หนดขัน้ ตอนการรับเรือ่ ง และการสอบสวน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

1. ทาง E-mail : www.saleecolour.com
2. จดหมายถึงคณะกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท
สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปู
ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท 02-323-2601 ต่อ 2005

ทั้งนี้ ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ เพื่อ
ให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ และเพื่อให้การด�ำเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์
การด�ำเนินงานของบริษทั เป้นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิผล บริษทั ได้แต่งตัง้ “คณะท�ำงานติดตามเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์รับทราบจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน
การแก้ไขปัญหาจากการด�ำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
ส�ำหรับการร้องเรียนการแจ้งเบาะแส บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
ของบริษัทโดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยบริษัทจะให้
ความคุม้ ครองและจะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม กับพนักงานหรือบุคคลอืน่ ใดทีแ่ จ้งเบาะแส และผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือหรือ
ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมบริษัทจะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�ำเนินการใดๆ จาก
การที่พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ เช่น ข้อบังคับบริษทั คูม่ อื กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ตลอดจนรายละเอียดของการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้
กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ มีการสรุปให้กับกรรมการใหม่
รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการ แผนการด�ำเนินงานใน
อนาคต ประเด็นต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนอ�ำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษทั จดทะเบียน โดยผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องและทีป่ รึกษากฎหมายเป็นผูต้ อบ
ข้อซักถาม หลังจากนั้นจะมีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ก�ำกับดูแลกิจการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ บริษัทถือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายที่ส�ำคัญ
โดยก�ำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลของบริษัท ที่ก�ำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้คณะกรรมการประกอบธุรกิจที่
แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดเป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่จ�ำเป้นต้องท�ำรายการเช่นนั้น
คณะกรรมการ บริษทั จะดูแลให้การท�ำรายการนัน้ มีความโปร่งใสและเทีย่ งธรรมเสมอ
เหมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มี
ส่วนได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ และในกรณีทเี่ ข้าข่าย
เป็นรายการเกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผย
ข้อมูลรายที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ จริยธรรมธุรกิจ ทางคณะกรรมการได้มีการปรับปรุง ทบทวน จริยธรรมทางธุรกิจ หรือ Code of
Conduct การด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานแห่งธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร โดย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
โดยได้จัดท�ำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และได้ท�ำการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่างๆ สรุปได้ดังนี้
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
• แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
จริยธรรมของกรรมการบริษัท
• การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การใช้ข้อมูลของบริษัท
• ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท
จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
• นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
• นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
• นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
• นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
• นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
การดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ
การละเมิดจริยธรรมธุรกิจ
การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
6.3 การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาการทีส
่ �ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการใน
รอบปี ทผ
ี่ ่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบาย กฎบัตรคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและแนวทางในการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั
และเป็นการยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ทีม่ คี วามสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี CG Code
นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนหลักเกณฑ์การออกข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้เสนอขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
จากการปฏิบัติ และพัฒนากระบวนการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 บริษัทได้มีการเข้ารับการประเมิน
Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกีย
่ วกับคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอืน
่ ๆ

7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ ทั้ง 5 คณะ คือ หมายเลข 1-5 ดังแผนภาพด้านล่าง
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1
คณะกรรมการบริษัท

1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
4. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
5. นายรัช ทองวานิช

6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
7. นายธเนศพล มงคลรัตน์
8. นายราชัน ควรหา
9. นายชาญชัย อัศวกาญจน์

เลขานุการบริษัท

นางมัทนา หอระดาน
2

3

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
2. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
2. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

4

5

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความ
เสีย
่ ง และคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี

1. นายรัช ทองวานิช
2. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
3. นายราชัน ควรหา
4. นายฉลวย ไพนิตย์
5. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
2. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
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7.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่

1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

4. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

5. นายรัช ทองวานิช
6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
7. นายราชัน ควรหา
8. นายธเนศพล มงคลรัตน์
9. นายชาญชัย อัศวกาญจน์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแล
กิจการ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแล
กิจการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
ั
่ องประธานกรรมการบริษท

1) รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู ้ น� ำ ของคณะกรรมการในการก� ำ กั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการบริ ห ารงานคณะกรรมการ และคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3) เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4) ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�ำปี
โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการบริษัท

1) รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานคณะกรรมการ และคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3) เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4) ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจและหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับของบริษทั แล้ว ให้คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1) ดูแลและก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการด�ำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงิน
ทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2) พิจารณาเกีย่ วกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณโครงการลงทุนของบริษทั และก�ำกับดูแลด�ำเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
3) ดูแลนโยบายการด�ำเนินงานของบริษัทตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และก�ำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุน
ทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานก�ำกับและตรวจสอบภายใน รวม
ทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
8) แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเกีย่ วกับอ�ำนาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ กรรมการ
คนหนึง่ คนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นีก้ ารมอบอ�ำนาจ
ดังกล่าวผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มอี ำ� นาจอนุมตั ิ รายการทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (“บุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ” ให้ มี ค วามหมายตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์) มี ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การท�ำรายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียและอยูใ่ นข่ายทีก่ ฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของตลาด หลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รบั
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนัน้ ในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไร
ขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อช�ำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ�ำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ นายรัช ทองวานิช นายพีรพันธ์
จิวะพรทิพย์ นายธเนศพล มงคลรัตน์ นายชาญชัย อัศวกาญจน์ และนายราชัน ควรหา กรรมการสองในหกท่านนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท
7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

2. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน*

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ

* นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน ความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ท�ำงาน
ด้านการบัญชีโดยตรง
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสาน งานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน ทั้งราย ไตรมาสและรายประจ�ำปี
สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วม
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึง
ถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีนนั้ และประสบการณ์ของบุคลากร
ทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ทำ� การตรวจสอบบัญชีของบริษทั และเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วาม
ถูกต้องและครบถ้วน
ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการ
บริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้
บริหารของบริษทั ในรายงานทีส่ ำ� คัญๆ ทีต่ อ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น
จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย

• ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
• รายงานอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับ
ผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นก็ได้
ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

1.

พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์

ปาละวงศ์

2.

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

3.

นายสุชาติ

จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

1) ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป
1.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
2.1 บริษัทกรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
2.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ตำ� แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป
3) ดูแลให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ตำ� แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลจากการส�ำรวจค่าจ้างทั่วประเทศ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
ธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
4) ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผล
ตอบแทนประจ�ำปี โดยค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
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7.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง และก�ำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

1.

พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์

ปาละวงศ์

2.

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

3.

นายสุชาติ

จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง และก�ำกับดูแลกิจการ

1) เสนอก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ติดตามและประเมินความ
เสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม
3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทด�ำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหาร
ความเสี่ยงที่บริษัทก�ำหนด
4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
5) น�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง
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แผนผังโครงสร้างการบริหาร

1 – 6 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
นายรัช ทองวานิช

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการชุดย่อย
1

กรรมการผู้จัดการ
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

2

3

4

รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ
นายฉลวย ไพนิตย์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจ
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
สนับสนุนการขายและการตลาด
นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

5

รองกรรมการผู้จัดการสาย
บัญชี-การเงิน
นายราชัน ควรหา
6

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
นายฉลวย ไพนิตย์ (รษก)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
นายฉลวย ไพนิตย์ (รษก)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-น�ำเข้าส่งออก
นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
นางสาวกรรณิกา บุญรอด

ผูจ้ ดั การฝ่ายนวัตกรรม&ความยัง่ ยืน
นางสาวศรัญธินี มงคลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
นางสาวกรรณิกา บุญรอด (รษก)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ (รษก)

ผู้จัดการวางแผน&บริการลูกค้า
นายสมพงค์ นครังสุ

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นายกิตติโชติ วงษ์กิติโสภณ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล&บริหาร
นางมัทนา หอระดาน
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7.4 คณะผู้บริหาร
7.4.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

1. นายรัช

ทองวานิช

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพีรพันธ์

จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

3. นายราชัน

ควรหา

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

4. นายฉลวย

ไพนิตย์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

5. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขายและการตลาด

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการบริหาร

1) ให้มีอ�ำนาจตัดสินใจในเรื่องการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัท โดยก�ำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ
วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
งานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3) มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการ
4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของกิจการ
6) ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการปฏิบตั ขิ องแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมตั คิ ำ� ขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษทั ทีเ่ กิน
อ�ำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น การมอบ
อ�ำนาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มอี ำ� นาจอนุมตั ริ ายการทีบ่ คุ คลดังกล่าว หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (“บุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง”ให้มคี วามหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในประกาศ ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�ำเนิน
ธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหาร มีอ�ำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหาร มีอ�ำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจ�ำนวน
ที่สามารถอนุมัติได้ ให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2) กรรมการผู้จัดการขึ้นไป มีอ�ำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจ�ำนวน
ที่สามารถอนุมัติได้ ให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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7.4.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะผู้บริหารจ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

1. นางสาวเสาวนิตย์

สิริกรกาญจน์

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-น�ำเข้าส่งออก

2. นางมัทนา		

หอระดาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร

3. นายสมพงค์		

นครังสุ

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริการลูกค้า

4. นางสาวกรรณิกา

บุญรอด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นางสาวศรัญธินี

มงคลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน

6. นายกิตติโชติ

วงษ์กิติโสภณ

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นายนิพนธ์		

เถื่อนเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องผู้บริหาร

1) ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/ หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2) ด�ำเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ/ หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3) มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
4) มีอำ� นาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
5) เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบายระเบียบข้อ
ก�ำหนดค�ำสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารทุกประการ
7.5 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1) ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/ หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2) ด�ำเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ/ หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3) มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�ำงานภายในองค์กร
4) มีอำ� นาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
5) เป็นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบายระเบียบข้อ
ก�ำหนดค�ำสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารทุกประการ
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7.5.1 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทัง
้ กรณี ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าเบีย
้ ประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน

จ�ำนวนเงิน/ท่าน

จ�ำนวนเงิน/ท่าน

(เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน

- ไม่มี

- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน

- ไม่มี

- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน

- ไม่มี

- ประธาน

รวมทัง
้ คณะ

ครั้งละ 35,000 บาท

ไม่เกินปีละ

ครั้งละ 30,000 บาท

2,000,000 บาท

ครั้งละ 25,000 บาท

ไม่เกินปีละ

ครั้งละ 20,000 บาท

500,000 บาท

ครั้งละ 15,000 บาท

ไม่เกินปีละ

ครั้งละ 10,000 บาท

150,000 บาท

- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ก�ำกับดูแลกิจการ

- ไม่มี

- ประธานและกรรมการ
ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ

ครั้งละ 5,000 บาท

ไม่เกินปีละ
60,000 บาท

ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท
ทั้งนี้ให้อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจ�ำนวน 12 ราย
รวมทั้งสิ้น 25.63 ล้านบาท โดยผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 33.12 ล้านบาท (ปี 2562 = 23.10 ล้านบาท)
(2) ค่าตอบแทนอืน
่ ของกรรมการและผู้บริหาร

2.1 กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่ารับรอง เป็นจ�ำนวนเงิน
421,721.82 บาท
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2.2 บริษทั ได้มกี ารให้รถประจ�ำต�ำแหน่งกับคณะกรรมการบริษทั /บริหาร จ�ำนวน 7 ท่านดังนี้
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

รุน
่ รถ

นายรัช ทองวานิช

ประธาน

BENZ GLE

ค่าเช่า/เดือน

จ�ำนวนปี

วันสิน
้ สุด

(บาท)

ทีเ่ ช่า

สัญญาเช่า

80,250.00

4 ปี

1 มิ.ย. 256

บริษท
ั ผูใ้ ห้เช่า

หลังสิน้ สุดสัญญา

กรรมการบริหาร

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

ปี 2563 ไม่ได้มี

Honda Accord

35,845.00

4 ปี

1 ธ.ค. 2563

Hybrid 2.0

นายราชัน ควรหา

หมายเหตุ

รองกรรมการ

Toyota Camry

ผู้จัดการสายงาน

Hybrid 2.5

บัญชีและการเงิน/

Premium

บจก.ไทยเร้นท์ อะ

การเช่าต่อ

คาร์ คอร์ปอเรชั่น
30,602.00

5 ปี

1 มี.ค. 2565

16,050.00

4 ปี

6 ม.ค. 2566

กรรมการบริษัท

นายฉลวย ไพนิตย์

นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

รองกรรมการ

Toyota Altis 1.6 g

ผู้จัดการ

บมจ. กรุงไทยคาร์

สายงานปฏิบัติการ

เร้นท์ แอนด์ ลีส

รองกรรมการ

Toyota Altis 1.6 g

16,050.00

4 ปี

6 ม.ค. 2566

กรรมการบริษัท

Toyota Camry

31,565.00

4 ปี

1 ส.ค. 2563

บจก.ไทยเร้นท์ อะ

และ ที่ปรึกษา

Hybrid 2.5 V

29,960.00

5 เดือน

31 ธ.ค. 2563

คาร์ คอร์ปอเรชั่น

16,050.00

4 ปี

6 ม.ค. 2566

บมจ. กรุงไทยคาร์

ผู้จัดการสายงาน
สนับสนุนการขาย
และการตลาด

นายธเนศพล มงคลรัตน์
นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายขาย Toyota Altis 1.6 g

เร้นท์ แอนด์ ลีส

2.3 เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี
2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น 629,719.80 บาท
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7.6 ข้อมูลเกีย
่ วกับพนักงาน

บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงานทัง้ หมด 270 คน โดยในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจ�ำนวน 83.99 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงิน
โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3
ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1,454,703.09 ล้าน
บาท
• จ�ำนวนพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ปี 2563

จ�ำนวน (คน)

- พนักงานส�ำนักงาน

57

- พนักงานปฏิบัติการ

201

- พนักงานฝ่ายบริหาร

12

รวม

270

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี –
7.7 ข้อมูลส�ำคัญอืน
่ ๆ
7.7.1 บุคคลผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี เลขานุการบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในทีว
่ ่าจ้างจากภายนอก
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ให้แต่งตั้ง
นางมัทนา หอระดาน ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎ (ตาม
เอกสารแนบ 1)
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอด
จนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประจ�ำ
ปีของบริษัท ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้
รับรายงานนั้น
3. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูล ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ดังนี้
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3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ การเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งแนวทางปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศ ของบริษทั จดทะเบียน
3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดท�ำและส่งงบการเงินและรายงาน เกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544
3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมอบหมายให้ นางจิราวรรณ ก�ำจัด ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระ และติดตามระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
รายการที่ส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีคุณสมบัติของผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัท เอ.เอส.เค.เอ็น.
อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอก (Outsource) ให้ท�ำการตรวจสอบและประเมิน
ระบบควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้
มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทก็ได้มีการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่าบริษทั มี
ระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้
กับงบการเงิน ทัง้ นีโ้ ดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบ
ทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชัน้
หนึง่ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความ
เสีย่ งและการให้ความส�ำคัญต่อรายการผิดปกติทงั้ หลาย
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ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี

เพื่อให้การจัดท�ำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการก�ำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการมอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา บุญรอด ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี เพื่อ
จัดท�ำรายงานทางการเงินและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตผิ คู้ วบคุมดูแลการ
ท�ำบัญชีของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1
7.7.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ส�ำหรับปี 2563 ดังนี้

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์
1,200,000.00 บาท
บจก. โพลีเมอร์ริท เอเชีย
345,000.00 บาท
บจก. คอมโพสิท เอเชีย
324,000.00 บาท
บจก. เดอะ บับเบิ้ลส์
65,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,934,000.00 บาท
• ค่าบริการอื่น
BOI โพลีเมอร์ริท เอเชีย
98,500.00 บาท
BOI บจก. คอมโพสิท เอเชีย
98,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน
197,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
2,131,000.00 บาท
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8 รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข
ี่ ่านมา
่ องคณะกรรมการในรอบปีทผ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและ
กลยุทธ์ขององค์กรซึง่ น�ำไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการประเมิน
การก�ำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร การทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติ CG มาปรับใช้กับกรรมการ การ
ทบทวนจริยธรรมธุรกิจและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการมีการสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี วิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทุกชุด เพือ่ พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่ การสรรหา พัฒนา
และการประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการดังกล่าง ดังนี้
การสรรหา

(1) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ ของบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการซึง่ จะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และก�ำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้
และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม หรือบริษัทย่อย ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้
บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท
ต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง
ปี ก ่ อ นวั น ยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าตต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
7) ประเมินผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
8) สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน การติดตามการด�ำเนินการด้านบริหารความ
เสี่ยง และติดตามการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการท�ำรายการระหว่างกันให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
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(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน
จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3
ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ
เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งก�ำหนดให้มี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือ
พนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็น
กรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความ
หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์
ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอราย
ชื่ อ กรรมการดั ง กล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ เ ลื อ กตั้ ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้
รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา

มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ� ำนวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลง เนือ่ งจากเหตุอนื่ นอกจาก
การครบวาระออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ส�ำหรับ การสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ก รรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้อง
ต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั และเข้าใจในธุรกิจ
ของบริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี และสามารถบริ ห ารงานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ได้
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบ
พิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติต่อไป

(3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่านจาก
จ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ
เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการ/

ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มื อ อาชี พ และมี ค วามหลากหลายโดย
พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ
กรรมการ โดยจ�ำนวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 / 3 ของจ�ำนวน
กรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้ จะน�ำเสนอ
รายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
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- สามารถอุทิศเวลาและท�ำประโยชน์
- มีประวัติการท�ำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- มีประสบการณ์บริหารองค์กรอื่น
- มีแนวความคิด และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ความรูเ้ ชีย่ วชาญทักษะเฉพาะด้านทีส่ ามารถเสริมประสิทธิภาพความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขัน
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- มีอุดมการณ์ สามารถท�ำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ากับกรรมการได้
แผนการสือทอดต�ำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

บริษทั มีการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Plan) โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึง่ มีคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการจะเป็นผู้ก�ำหนดและระบุต�ำแหน่งงานส�ำคัญของ
องค์กร และคัดเลือกจากกลุม่ ผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียง
กับ Succession Profile ของต�ำแหน่งจากนั้นจะประเมิน
สมรรถนะ ความพร้อมในการด�ำรงต�ำแหน่ง เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมที่จะเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ เมื่อต�ำแหน่งนั้นว่างลง และเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กบั กลุม่ ผุบ้ ริหารต่อไปได้มโี อกาสได้รบั
การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่
ต�ำแหน่งส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้าง
ความต่ อ เนื่ อ งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจของบริษัท
การพัฒนา

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั เพือ่
เป็นการเพิม่ พูนความรูท้ หี่ ลากหลาย และปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี คณะกรรมการจะพิจารณา
หลักสูตรทีเ่ หมาะสม และเสนอชือ่ กรรมการ และผูบ้ ริหารเพือ่
เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การเข้ารับการอบรมของนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน ในปี 2563
หลักสูตร

จัดโดย

1. TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

“Update on IFRS9 and other new standards”
2. ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษี และ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563
3. “การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง

SEC

Personal Data Protection”
4. Financial Management for Listed Companies หลักสูตร

SET

“กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค
New Normal”
5. Account Management for Listed Companies หลักสูตร

SET

“แนวทางการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ COVID-19”
6. โครงการ “Strengthening Financial Professionals @ Intermedi-

SET

aries 2020” ภายใต้หลักสูตร “สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตก�ำไรใน
TFEX”
7. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

CPD) ครั้งที่ 2/2020 ในหัวข้อ “Transfer pricing”
8. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

CPD) ครั้งที่ 3/2020
9. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การด�ำเนินงานของบริษัท (MD&A)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

10. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

CPD) ครั้งที่ 4/2020 ในหัวข้อ “Capital structure and funding
strategy”
11. TFRS9 การตั้งส�ำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น
จ�ำกัด (ABS)

12. TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2020 หัวข้อ “Data privacy law and
cyber security” (English Session)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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โครงสร้างทักษะความรู้ของกรรมการ

ทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข
่ องคณะกรรมการ

บริษทั จะจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ซึง่ การประเมินคณะกรรมการจัดท�ำทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล
โดยแบ่งเอกสารการประเมินเป็น 3 ชุด ดังนี้
เอกสารชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
เอกสารชุดที่ 2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)
เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)
ส�ำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะมีการพิจารณาแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการ
บริษทั จะด�ำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและส่งกลับมายัง
ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะน�ำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบ และคณะกรรมการบริษัท
เกณฑ์การประเมิน
มากกว่า

มากกว่า

มากกว่า

มากกว่า

ต�่ำกว่า

ดีเยีย
่ ม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน มีคำ� ถามทัง้ หมด 60 ข้อ ประกอบ
ด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 94 มีรายละเอียดดังนี้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
ล�ำดับ

หัวข้อ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
่

%

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

52

48

93

2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

80

73

91

3

การประชุมคณะกรรมการ

36

34

94

4

การท�ำหน้าที่ของกรรมการ

28

26

93

5

ความสัมพัธ์กับฝ่ายจัดการ

20

19

97

6

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

24

23

95

คะแนนเฉลีย
่

94

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วน มีค�ำถามทั้งหมด 11 ข้อ
ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานอยูใ่ นเกณฑ์ ดีเยีย่ ม มีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับร้อยละ 94 มีรายละเอียดดังนี้
		
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)
ล�ำดับ

หัวข้อ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
่

%

1

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

8

7

93

2

การประชุมคณะกรรมการ

16

15

96

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

20

18

92

คะแนนเฉลีย
่

94
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ) แบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วนแบ่งคณะกรรมการชุด
ย่อยทั้งหมด 2 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน) หัวข้อประเมินดังนี้
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท�ำให้การท�ำงานของคณะกรรมการ
มีประสิทธิภาพ
(2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�ำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน
และปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ
สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานอยูใ่ นเกณฑ์ ดีเยีย่ ม มีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับร้อยละ 97 มีรายละเอียดดังนี้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
(คณะกรรมการตรวจสอบ,คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ( รายคณะ)
ล�ำดับ

1

หัวข้อ

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการในเรือ่ งดังต่อไปนีม้ ี

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย
่

%

28

27

96

24

24

100

52

50

96

ความเหมาะสมท�ำให้การท�ำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไป
นี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ได้ ให้ความส�ำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติ
ตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ
คะแนนเฉลีย
่

97

การประเมินผู้บริหารระดับสูง (รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 9 ส่วน มีค�ำถามทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบด้วย
หัวข้อประเมิน ดังนี้
(1) ความเป็นผู้น�ำ
(2) การก�ำหนดกลยุทธ์
(3) การปฏิบัติทางกลยุทธ์
(4) การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
(5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
(6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
(7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
(8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
(9) คุณลักษณะส่วนตัว
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สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 98 โดยมีผลสรุปจากภาพรวม ดังนี้
ผลสรุป

หัวข้อประเมิน

จุดแข็ง

ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ, ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

จุดอ่อน

การปฏิบตั ทิ างกลยุทธ์ โดยทางบริษทั จะเพิม่ วาระการน�ำเสนอกลยุทธ์ และเป้าหมาย
องค์กร เพือ่ ให้คณะกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแล
กิจการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
4. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ
5. นายรัช ทองวานิช
กรรมการ
6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
กรรมการ
7. นายธเนศพล มงคลรัตน์
กรรมการ
8. นายราชัน ควรหา
กรรมการ
9. นายชาญชัย อัศวกาญจน์
1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์

จ�ำนวนเข้าประชุม/จ�ำนวนการประชุม ปี 2563
การประชุม
คณะกรรมการ

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

7/7

1/1

7/7

1/1

7/7

1/1

7/7

1/1

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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(2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายคณะ โดยมีคณะกรรมการทัง้ สิน้ 4 คณะ ดังนี้
ค่าเบีย
้ ประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน

จ�ำนวนเงิน/ท่าน

จ�ำนวนเงิน/ท่าน

(เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม)

คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
- ประธานและกรรมการ

ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ

รวมทัง
้ คณะ

- ไม่มี

ครั้งละ 35,000 บาท
ครั้งละ 30,000 บาท

ไม่เกินปีละ
2,000,000 บาท

- ไม่มี

ครั้งละ 25,000 บาท
ครั้งละ 20,000 บาท

ไม่เกินปีละ
500,000 บาท

- ไม่มี

ครั้งละ 15,000 บาท
ครั้งละ 10,000 บาท

ไม่เกินปีละ
150,000 บาท

- ไม่มี

ครั้งละ 5,000 บาท

ไม่เกินปีละ
60,000 บาท

ไม่เกินปี ละ 3 ล้านบาท
ทัง
้ นีใ้ ห้อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ ประชุม ซึง่ จ่ายตามจ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุมในปี 2563 ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รายชือ
่ กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและก�ำกับดูแล
กิจการ
1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
และก�ำหนดค่า ความเสีย
่ งและ
ตอบแทน
ก�ำกับดูแลกิจการ

กรรมการ
บริษัท

ค่าบ�ำเหน็จ

รวม

80,000

-

-

140,000

250,000

470,000

100,000

15,000

5,000

120,000

250,000

490,000
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รายชือ
่ กรรมการ

ต�ำแหน่ง

3. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

4. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

5. นายรัช ทองวานิช
6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
7. นายธเนศพล มงคลรัตน์
8. นายราชัน ควรหา
9. นายชาญชัย อัศวกาญจน์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ำกับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวม

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
และก�ำหนดค่า ความเสีย
่ งและ
ตอบแทน
ก�ำกับดูแลกิจการ

กรรมการ
บริษัท

ค่าบ�ำเหน็จ

รวม

80,000

10,000

5,000

120,000

250,000

465,000

-

10,000

5,000

120,000

250,000

385,000

-

-

-

120,000

250,000

370,000

-

-

-

120,000
120,000
120,000
120,000

250,000
250,000
250,000
250,000

370,000
370,000
370,000
370,000

260,000

35,000

15,000

1,100,000

2,250,000 3,660,000
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8.1.3 การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 องค์กรโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการก�ำหนดการใช้
เกณฑ์การบริหารหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษทั เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผูม้ สี ทิ ธิลงนาม เพือ่ รับและด�ำเนินนโยบายการบริหารตามหลักเช่นเดียวกัน
กับบริษัท
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษทั ย่อย บริษทั ก�ำหนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้องก�ำกับดูแลให้บริษทั ย่อย มีขอ้
บังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของ
บริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย และการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั สามารถตรวจ
สอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กำ� หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้
1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ซึ่งผลการติดตามพบว่าได้ด�ำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทมีหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้มีการปฏิบัติดังหัวข้อ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการ
ใช้สิทธิของตนดังนี้
ก�ำหนดให้มกี ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ปะชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียง
พอและทันเวลา โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
วาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่าง
น้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัด
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษทั ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
1.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพือ่ สนับสนุนการใช้สทิ ธิออก
เสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน
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วันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 ก�ำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบข้อซักถามในทีป่ ระชุม ซึง่ จะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
1.4 ก�ำหนดให้ประธานในทีป่ ระชุมต้องท�ำการชีแ้ จงเรือ่ งหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน
สิทธิในการลงคะแนนซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา
และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
1.5 จัดท�ำรายงานการประชุมโดยมีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็น
ที่ผู้ถือหุ้น ซักถามและค�ำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
1.6 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และใน
เว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ตอ้ งรอการส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่
เป็นต่างชาติ ดังนี้
2.1 ด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับ
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดย
ไม่จ�ำเป็น
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยก�ำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะ
ได้
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วง
หน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม
2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
2.5 ก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสีย
ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดัง
กล่าว
2.6 แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
2.7 ก�ำหนดมิให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่
ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น
หรือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุก
ระดั บ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริม
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั และสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

คู่ค้า
ลูกค้า

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้
ชุมชม/ สังคม

รัฐบาล

ของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดแล้ว บริษทั ยังมีนโยบายการดูแล
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
ดังนี้
การปฏิบัติ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีคุณภาพ ตลอดจน
สถานที่พักผ่อนในช่วงเวลาพัก
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงท�ำร่วมกัน
และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และการให้บริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
เพื่อให้สื่อสารมวลชนต่างๆ มีความเข้าใจที่ดีต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายและ
โครงการส�ำคัญต่างๆ ท�ำให้สื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดย
ทั่วไป
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
บริษัทรับผิดชอบในการดูแลมิให้การด�ำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ
สังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนโยบายในการสร้าง/
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทค�ำนึงถึงความส�ำคัญในการท�ำงานอย่างโปร่งใส โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เพื่อความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการช�ำระภาษีด้วยความถูกต้องและตรงตาม
ข้อก�ำหนดและระยะเวลาที่กฏหมายก�ำหนด

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงานก�ำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผา่ นช่องทางทีก่ ำ� หนดแล้ว บริษทั
ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ส�ำคัญซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ
ข้อมูลทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์

Salee Colour Public Company Limited

และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ ซึ่งผู้
ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย
นอกจากนี้ เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี 4 ประเด็นดังนี้
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท กรณีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน
รายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน
ตรวจสอบที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณา
การท�ำธุรกรรมดังกล่าว
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
และเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปีที่
ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนจริยธรรมธุรกิจในส่วนของความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม
ป้องกันและลดความเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาอนุมตั ิ
แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ในการทบทวนและปรับปรุงการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นนั้ คณะกรรมการของ
บริษัทจะก�ำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
ความเป็ น อิ ส ระในการตัด สิน ใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพือ่ ความโปร่งใสในการท�ำงาน
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษทั มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร
มีหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับ
จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้ง
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
บริษทั มีขอ้ ก�ำหนดห้ามน�ำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอืน่ ทีม่ ี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเลขานุการ
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บริษัท จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือ ถื อ ให้ แก่
กรรมการ และผู้บริหารห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และ
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
24 ชัว่ โมงนับแต่ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมด
แล้ว
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดโทษทางวิ นั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ แ สวงหาผล
ประโยชน์จากการน�ำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือน�ำไปเปิด
เผยจนอาจท�ำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตัก
เตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้น
สภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษทั
มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย
น อ ก จ า ก ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์ ข อ ง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ก�ำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโย
บายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ส�ำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจใช้สทิ ธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ หรือข้อมูลทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลัทรัพย์และเว็บไซต์
ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและ
สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่น
ในความถูกต้อง โดยจัดให้มแี นวทางในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูก
ฝังให้ผบู้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�ำเร็จ
ของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
รับทราบ และก�ำหนด “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน” และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ช่ อ งทางให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สามารถแจ้ ง
เบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่าน E-mail
และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายเลขานุการ

บริษัทท�ำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
โดยในปีที่ผ่านมา “ไม่มี” เบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข
ี่ ่านมา
่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทผ
8.2.1 จ�ำนวนครัง
้ การประชุมและการเข้าประชุมรายบุคคล คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 3 ท่าน
รายชือ
่

การประชุมคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครัง
้ การประชุม

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และดูแลกํากับกิจการ/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
2. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
3. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และดูแลกํากับกิจการ/
กรรมการอิสระ

จ�ำนวนครัง
้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

4

4

4

4

4

4

8.2.2 การปฏิบัติหน้าทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างสม�ำ่ เสมอ
อย่างน้อย 3 เดือน/ ครัง้ โดยจะมีการก�ำหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตัง้ แต่ตน้
ปี เพื่อให้กรรมการวางแผนเข้าร่วมประชุม และมีวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและ
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการสื่อสารไม่ให้ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน
หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิด
เผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในถือ
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด อีกทัง้ มีเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าที่ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั บันทึกรายงานการประชุม
อย่างครบถ้วน และจัดเก็บไว้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ สรุป
เป็นประเด็นสาระส�ำคัญในรอบปี 2563 ได้ดังนี้

Salee Colour Public Company Limited

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานข้อมูลทีส
่ �ำคัญของงบการเงินราย
ไตรมาสและประจ�ำปี 2563 ของบริษัทและบริษัท
ย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ของบริษัทและ

บริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่
ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อ
ถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึง
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในการออกรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน
โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้างส�ำนักงานสอบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ท�ำหน้าที่
สอบบัญชีเพือ่ ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั พร้อมทัง้ ยังได้
ว่าจ้างส�ำนักงานสอบบัญชีและบริษัทย่อยให้บริการอื่นเพิ่ม
เติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญกับการท�ำ
หน้าทีข่ องผูส้ อบบัญชีทจี่ ะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบงบการเงิน ของกิจการ จึงได้สอบทานการ
ด�ำเนินงานภายในของบริษัทว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่
บริษัทได้ก�ำหนดไว้ ได้แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
การว่าจ้างงานบริการด้านอื่นจาก ส�ำนักงานสอบบัญชีและ
บริษัทย่อยทั้งหมด โดยไม่มีการมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายจัดการ
ด�ำเนินการเอง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบการให้บริการด้านอื่น
ของส�ำนักงานสอบบัญชีและบริษทั ย่อย นอกเหนือจาก ทีค่ ณะ
กรรมการตรวจสอบได้อนุมัติไว้
(2) ก�ำหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส) เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ที่จ่าย
ให้กับส�ำนักงานสอบบัญชีและบริษัทย่อย

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในคณะกรรมการได้สอบทานผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายในทีส
่ �ำนักตรวจสอบภายในได้

พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะ
สมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสอดคล้อง
กับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทาน
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบ
การเงินของบริษัท จากการประเมินการควบคุมภายในตาม
แนวทางความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self As-

รายงานเป็ นรายไตรมาส
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sessment) ท�ำให้บริษัท สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้
รวมทั้งแนวทางการป้องกันการทุจริตของระบบงานต่างๆ
3. การปฏิบัติหน้าทีอ
่ ืน
่ ๆ ตามขอบเขตของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ยังมีบาง
ประเด็นภายในบริษัทที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจ
สอบภายในและฝ่ายจัดการ ในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของ
องค์กร ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ในด้านการรวบรวม
กฎหมาย (legal risk) และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเชื่อมโยงการ
ท�ำงานของทั้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และหน่วยงานตรวจสอบ ทัง้ นี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะติดตามผลในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะ
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8.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 3 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี
2. คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน
8.3.1 จ�ำนวนครัง
้ การประชุมและการเข้าประชุมรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 3 ท่าน
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และดูแลกํากับกิจการ/
กรรมการอิสระ
1. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กํากับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กํากับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการ
จ�ำนวนครัง
้ การประชุม

จ�ำนวนครัง
้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

1

1

1

1

1

1

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 3 ท่านประกอบด้วย
รายชือ
่

ต�ำแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒ
ั น์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และดูแลกํากับกิจการ/
กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ
จ�ำนวนครัง
้ การประชุม

1

จ�ำนวนครัง
้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

1
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รายชือ
่
2. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

ต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสีย่ งและ
กํากับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กํากับดูแลกิจการ
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การประชุมคณะกรรมการ
จ�ำนวนครัง
้ การประชุม

จ�ำนวนครัง
้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

1

1

1

1

คณะกรรมการบริหาร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ
่
1. นายรัช ทองวานิช
2. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

3. นายราชัน ควรหา
4. นายฉลวย ไพนิตย์
5. นางสาวโสภิดา หิรญ
ั โชติพงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ /
รองกรรมการผู้จัดการสาย
พัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
บัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
ปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
สนับสนุนการขายและการตลาด

การประชุมคณะกรรมการ
จ�ำนวนครัง
้ การประชุม

จ�ำนวนครัง
้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

6
6

6
6

6

6

6
6

6
6

8.3.2 หน้าทีข
่ องคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วาม
รูค้ วามสามารถในสาขาต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด�ำเนินงานของบริษทั คณะกรรมการของบริษทั จะท�ำ
หน้าที่ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเป็นประจ�ำทุกปี
รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการด�ำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
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9

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน
9.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย
่ วกับความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ท�ำการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
แล้ว สรุปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยใน
ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะ
สม โดยบริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชัน่ แนล ออดิท เซอร์วสิ จ�ำกัด
ซึง่ เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) และจัดให้มฝี า่ ยตรวจสอบภายในของบริษทั เพือ่
ที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด�ำเนินการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระ และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีระบบควบคุม
ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้
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โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะ
กรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
9.1.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทีผ
่ ่านมาบริษัทมีข้อบกพร่อง
เกีย
่ วกับระบบการควบคุมภายใน เรือ
่ งใดบ้าง

- ไม่มี 9.1.3 ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็น
แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อ
สังเกตเกีย
่ วกับการควบคุมภายในประการใด

- ไม่มี 9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่ หมาะ
สมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
9.1.5 การแต่งตัง
้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจ
สอบภายในได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2553 เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ได้แต่งตั้งให้บริษัท A.S.K.N. International Audit Services ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึง่ บริษทั ได้มอบหมายให้ นายณัฎฐพล
ศรีบญ
ุ เรืองฤทธิ์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท และ นายณั ฎ ฐพล
ศรีบุญเรืองฤทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เนือ่ งจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน
ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเกินกว่า 10 ปี โดยบริษัทยังได้ทบทวน
การแต่งตั้ง นางจิราวรรณ ก�ำจัด ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อ
ท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน กับผูต้ รวจสอบทีว่ า่ จ้างจากภายนอก ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษทั จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
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9.2 รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ในปี 2562 และ
ปี 2563 ดังนี้
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
บริษัท/
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง

ความสัมพันธ์

บริษัท วีไอวี
อินเตอร์เคม
จ�ำกัด (“VIV”)

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม
จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของ
บริษัทในสัดส่วน 20.92%
และมี ก รรมการร่ ว มกั น
ได้แก่ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายชาญชัย อัศวกาญจน์

ขนาดรายการ
ปี 2562
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2563
(ลบ.)

1.ขายสินค้า

7.45

6.25

2.ซื้อสินค้า

0.49

1.23

3 ลูกหนี้การค้า

0.31

3.58

4.เจ้าหนี้การค้า

0.31

-

รายการ

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็ น

• บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่
VIV ตามรายการที่ 1 และตามรายการ
ที่ 3 โดยเงือ่ นไขการค้าและราคาเป็น
ไปตามลั ก ษณะการด� ำ เนิ น การค้ า
ปกติเมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
• ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 5 – 10 โดยเฉลี่ย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
บริษัท
• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ
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บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ำกัด
บริษัท/
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง

บริษัท ไดเวอร์ส
เคมีคอลส์ จ�ำกัด
(“DIV”)

ความสัมพันธ์

รายการ

มีกรรมการร่วมกันได้แก่ 1.ขายสินค้า
นายรั ช ทองวานิ ช และ
ครอบครั ว ของนายรั ช 2.ซื้อสินค้า
ได้แก่ ลูกสาว และลูกเขย
ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ในสั ด ส่ ว น 3 ลูกหนี้การค้า
2.43%
4.เจ้าหนี้การค้า

ขนาดรายการ
ปี 2562
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2563
(ลบ.)

5.49

13.38

31.70

22.74

0.41

6.29

4.01

6.12

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็ น

• บริษัทขายมาสเตอร์แบทช์ ให้แก่
DIV ตามรายการที่ 1 และ 3 เป็นการ
ขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV
ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
จึ ง มี ก ารสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า จากบริ ษั ท ไป
จ�ำหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการ
ค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการ
ด�ำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากับบุคคลภายนอกอืน่ ทีไ่ ม่
เกี่ยวข้อง ส�ำหรับสินค้าที่ไม่สามารถ
เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น
ใช้การก�ำหนดราคาในลักษณะต้นทุน
บวกก�ำไรส่วนเพิ่มตามนโยบายที่ได้
ก�ำหนดไว้
• บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตาม
รายการที่ 2 และ 4 เพื่อน�ำไปใช้ใน
การผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก
DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
เคมีภัณฑ์นั้น เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
สารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้า
และราคาเป็ น ไปตามลั ก ษณะการ
ด�ำเนินการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากับบุคคลภายนอกอืน่ ทีไ่ ม่
เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
บริษัท
• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ
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บริษัท สาลีอ
่ ุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท/
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง

ความสัมพันธ์

บ ริ ษั ท ส า ลี่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
จ�ำกัด (มหาชน)
(“SALEE”)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม
จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น ผู ้
ถื อ หุ ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น
สั ด ส่ ว น 8.09% และมี
กรรมการร่ ว มกั น ได้ แ ก่
นายสุ ช าติ จิ ว ะพรทิ พ ย์
นายชาญชัย อัศวกาญจน์

รายการ

ขนาดรายการ
ปี 2562
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2563
(ลบ.)

1.ขายสินค้า

6.27

0.02

2.ซื้อสินค้า

0.01

-

3 ลูกหนี้การค้า

-

-

4.เจ้าหนี้การค้า

-

-

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็ น

• บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE
ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่
3 โดย เงื่อนไขการค้าและราคาเป็น
ไปตามลั ก ษณะการด� ำ เนิ น การค้ า
ปกติเมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
• บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก Salee ตาม
รายการที่ 2 และราคาเป็นไปตาม
ลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติเมื่อ
เปรี ย บเที ย บรายการค้ า กั บ บุ ค คล
ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานของ
บริษัท
• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปก

บริษัท สาลี่ พริน
้ ท์ติง
้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท/
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง

ความสัมพันธ์

บริษทั สาลีพ่ ริน้ ท์ตงิ้
จ�ำกัด (มหาชน)
(“SLP”)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้
ถื อ หุ ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น
สั ด ส่ ว น 65% และมี
กรรมการร่วมกัน คือ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

ขนาดรายการ
ปี 2562
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2563
(ลบ.)

1.ขายสินค้า

-

-

2.ซื้อสินค้า

0.21

0.66

3 ลูกหนี้การค้า

-

-

4.เจ้าหนี้การค้า

-

-

ขนาดรายการ
ปี 2562
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2563
(ลบ.)

1.ขายสินค้า

2.71

1.95

2.ซื้อสินค้า

-

-

3 ลูกหนี้การค้า

0.64

0.33

4.เจ้าหนี้การค้า

-

-

รายการ

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็ น

• บริ ษั ท ซื้ อ สิ น ค้ า จาก “SLP” ใน
รายการที่ 2 โดย เงื่อนไขการค้าและ
ราคาเป็นไปตามลักษณะการด�ำเนิน
การตามปกติ ธุ ร กิ จ โดยบริ ษั ท ซื้ อ
สินค้าเพื่อน�ำไปใช้ในการผลิตสินค้า
และราคาเป็ น ไปตามลั ก ษณะการ
ด�ำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากับบุคคลภายนอกอืน่ ทีไ่ ม่
เกี่ยวข้อง

บริษท
ั เพชรสยาม จ�ำกัด (ประเทศไทย)
บริษัท/
บุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง

บจก. เพชรสยาม
(ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้
ถื อ หุ ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น
สัดส่วน 75.5%

รายการ

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็ น

•บริ ษั ท ขายมาสเตอร์ แ บทช์ ใ ห้ กั บ
บจก.เพชรสยาม ตามรายการที่ 1
และรายการที่ 3 โดยเงื่อนไขการค้า
และราคาเป็ น ไปตามลั ก ษณะการ
ด�ำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากับบุคคลภายนอกอืน่ ทีไ่ ม่
เกี่ยวข้อง
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มาตรการหรื อ ขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารท� ำ รายการ
ระหว่างกัน

ส�ำหรับในปัจจุบนั บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดมาตรการและขัน้
ตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน โดยจะก�ำหนดให้ผู้
บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับ
ความเหมาะสมของการท�ำรายการดังกล่าว
นโยบายและแนวโน้ ม การท� ำ รายการระหว่ า งกั น ใน
อนาคต

1. การท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด: บริษัทจะยังคงมีการ
ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อยอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การ
ให้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น
สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การให้เงินกู้
ยืมเงินในฐานะบริษทั ย่อย การซือ้ ขายสินค้า-วัตถุดบิ หรือการ
ว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็นผูค้ ำ�้ ประกันวงเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด: เนื่องจากบริษัทดัง
กล่าวประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึง
อาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้า
และวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการท�ำรายการ ดังกล่าวเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน): เนื่องจาก
บริษทั ดังกล่าวประกอบผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกและบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก ส�ำหรับอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้
ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึน้ เช่น การซือ้ -ขาย
สินค้า วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการท�ำรายการ
ดังกล่าว เป็นไปตามธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน ธุรกิจปกติของ
บริษัท

บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ำกัด: เนื่องจากบริษัทดัง
กล่าวประกอบธุรกิจน�ำเข้าและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึง
อาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ
หรือสินค้า เป็นต้น ซึ่งการท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตงิ้ จ�ำกัด (มหาชน): เนือ่ งจากบริษทั
ดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายฉลากสินค้า ดังนั้น
จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ
เป็นต้น ซึง่ การท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ำกัด: เนื่องจาก
บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตพลาสติกแปรรูป ดังนั้น จึง
อาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การขายวัตถุดิบ
เป็นต้น ซึง่ การท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
2. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
หากบริษทั มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับกับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั มีนโยบาย
ที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้
ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี
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นโยบายของบริษัทในการท�ำรายการระหว่างกันจ�ำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ
การซือ้ และขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษทั มีนโยบาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็น
เกี่ยวกับ เหตุผล และความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว
และการมีเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม และ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการ
ท�ำรายการระหว่างบริษทั และบุคคลทัว่ ไป หรือการท�ำรายการ
ระหว่างบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคล
ทั่วไป หรือการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบ
การอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยว
โยงกัน
• รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วย
เหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความ
จ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายการให้กยู้ มื เงินเพือ่ ให้บคุ คลทีอ่ าจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำ� ไปประกอบธุรกิจหรือด�ำเนิน
งานแทนบริษัท
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และ ข้อ
บังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เกี่ยวกับ
การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย เพือ่ ให้การตัดสิน
ใจเข้าท�ำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดย
บริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปีของ
บริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
นอกจากนัน้ ในปี 2554 ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายเพิม่ เติม
ส�ำหรับ สินค้าที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยท�ำการจ�ำหน่ายให้แก่
บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถท�ำการเทียบเคียงกับการที่
บริษทั หรือบริษทั ย่อยท�ำการจ�ำหน่ายให้แก่บคุ คลทัว่ ไปได้ ซึง่
อาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัท
หรือบริษทั ย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีและการ
เงิน อันอาจท�ำให้บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไปได้รบั ความเสียหาย
ได้ เพือ่ ความชัดเจน และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อย จึงก�ำหนดนโยบายในการก�ำหนดราคา
จ�ำหน่ายแก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�ำหรับ
สินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจ�ำหน่ายให้แก่บุคคล
ทั่วไปในลักษณะการก�ำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost
Plus) ดังนี้
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ประเภทสินค้า

นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน
(Cost Plus)

• กรณีเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปพนักงานผู้พิการ

มากกว่า 1%

• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตปริมาณมาก
(ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม)

มากกว่า 10%

• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตในปริมาณน้อย
(ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม)

มากกว่า 30%

ทั้งนี้ การก�ำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น เป็นการ
ก�ำหนดจากต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ที่จัดท�ำโดย
ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษทั โดยในกรณีทเี่ มือ่ เทียบเคียง
กับต้นทุนที่ท�ำการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่
สอดคล้องกับนโยบายการก�ำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการ ซื้อหรือขายต่อ
รายการสินค้าเกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงาน
รายละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุ

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเสนอแก้ไข
ค�ำนิยามประเภทสินค้าในหมวดของ “กรณีเป็นสินค้าซื้อมา
และขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต” เป็น “กรณีเป็นสินค้าที่
ไม่ ผ ่ า นกระบวนการแปรรู ป ” เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท มี ก าร
จ�ำหน่ายสินค้าที่ผ่านเพียงกระบวนการบด แต่ยังไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป เพื่อเพิ่มความชัดเจนและง่ายต่อความ
เข้าใจ
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท สาลี่ คัล
เล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง
่ จัดท�ำขึน
้ ตามหลักการบัญชี
ทีร
่ ับรองทัว
่ ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอรวมทั้งใช้ดุลยพิ นิจอย่างระมัดระวังและ
หลักการประมาณการทีส
่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงิน ตลอดจน
ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว
่ ไป
คณะกรรมการได้จด
ั ให้มก
ี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด
ี วมทัง
่ ร
้ ด�ำรงรักษา
ไว้ซง
ึ่ ระบบบริหารความเสีย
ั่ ใจว่ามีการ
่ งและการควบคุมภายในเพื่อให้มน
บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่
จะด�ำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด�ำเนินการทีผ
่ ิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการได้แต่งตัง
่ ประกอบด้วย
้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง
กรรมการอิสระ เพื่ อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและ
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง
้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง
่ แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี นแ
ี้ ล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
กระแสเงิ น สดถู ก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึง
่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึง
่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนีแ
้ ล้ว
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะ
กิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อ
ก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�ำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไป
งบการเงินทีต
่ รวจสอบ
ตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• งบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบก� ำ ไรขาดทุ น
เรือ
่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
แสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�ำหรับ ทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับ
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบและได้น�ำเรื่องมาพิจารณา
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
กิ จ การซึ่ ง ประกอบด้ ว ยนโยบายการบั ญ ชี ที่ ส� ำ คั ญ และ เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรือ่ งนี้
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เรือ
่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

วิธีการตรวจสอบ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และ
การใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและ
ล้าสมัย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่องสินค้า
คงเหลือ-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงยอดสินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผือ่
สินค้าเสือ่ มสภาพและล้าสมัย จ�ำนวน 229 ล้านบาท และ128
ล้านบาท ตามล�ำดับซึ่งสินค้าคงเหลือ-สุทธิคิดเป็นร้อยละ 19
ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและร้อยละ 12 ของ
สินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กลุม่ กิจการมีหลักเกณฑ์ในการประมาณการค่าเผือ่ สินค้า
เสื่อมสภาพและล้าสมัยโดยก�ำหนดให้สินค้าคงเหลือที่ไม่
เคลื่อนไหวนานเกินกว่า 12 เดือนจะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมสภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ100 และ ค�ำนวณหา
ผลต่างราคาขาย (สุทธิจากค่าใช้จา่ ยในการขาย) กับราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี เพือ่ พิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ ส�ำหรับ
สินค้าทีมีราคาขายต�่ำกว่าราคาทุน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
ได้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และประสบการณ์ ร วมถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปรับปรุงประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อม
สภาพและล้าสมัยเหล่านี้ให้เหมาะสม โดยค�ำนึงถึง ข้อมูลที่
เกิดขึ้นในอดีต แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจทั้ง ใน
ปัจจุบนั และอนาคต วันหมดอายุของสินค้าคงเหลือ และสภาพ
สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความ
ส�ำคัญเนือ่ งจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการทีม่ สี าระส�ำคัญต่อ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการและบริษัทและค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมสภาพและล้าสมัยเป็นรายการประมาณการที่อาศัย
ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร ดังนั้น ความเหมาะ
สมของมูลค่าสินค้าคงเหลือจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อมูล
ต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้
• ท�ำความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการ
ประมาณการค่ า เผื่ อ สิ น ค้ า เสื่ อ มสภาพและล้ า สมั ย และ
พิจารณาว่านโยบายการบัญชีมคี วามสม�ำ่ เสมอจากปีทผี่ า่ นมา
• ประเมินความสมเหตุสมผลและสอบถามผูบ้ ริหารในเชิง
ทดสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริหารซึง่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณการค่าเผือ่ สินค้า
เสือ่ มสภาพและล้าสมัยโดยพิจารณาจากข้อมูลการขายทีเ่ กิด
ขึ้นในอดีต และแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินค้าคง
เหลือ
• ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานวิเคราะห์อายุของ
สินค้าคงเหลือ โดยตรวจสอบความถูกต้องของการแยกอายุ
สินค้าจากรายการเคลือ่ นไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับ
เอกสารประกอบรายการ
• ทดสอบการค�ำนวณค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพและล้าสมัย
ตามเกณฑ์การประมาณการและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารรวมทั้งเปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับจากราคาขาย (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) กับราคา
ทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
• ประเมินความครบถ้วนของการพิจารณาสินค้าเสื่อม
สภาพและล้าสมัยโดยทดสอบความครบถ้วนกับรายการสินค้า
ที่คงค้างนานในรายงานวิเคราะห์อายุสิน ค้าคงเหลื อ และ
รายงานสรุปสินค้าเสือ่ มสภาพจากการนับสินค้าคงเหลือทีจ่ ดั
ท�ำโดยผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลสินค้าเสื่อมสภาพที่ได้จากการ
เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยมี
ความสมเหตุสมผลตามหลักฐานประกอบรายการ
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ข้อมูลอืน
่

กรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบ
ด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่อยู่ในรายงานนั้นข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
รายงานประจ�ำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้
รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้
ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิด
ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ก รรมการพิ จ ารณาว่ า
จ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
กิจการและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือ
หยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการ
ก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสม
ผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
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ต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย
กรรมการ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้
เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความสามารถของกลุ ่ ม
กิ จ การและบริ ษั ท ในการด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ า
ข้ า พเจ้ า ได้ ข ้ อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส� ำ คั ญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดัง
กล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
รายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของกิ จ การภายในกลุ ่ ม หรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง
ต่างๆ ทีส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้ า พเจ้ า ได้ พ บในระหว่ า งการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการ
เงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในงวดปั จ จุ บั น และ
ก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการก
ระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
สง่า โชคนิติสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

งบการเงิน (ประจ�ำปีสิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ข้อมูลทางการเงินทีส
่ �ำคัญ
ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ปี 2561

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ปี 2562

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

ปี 2563

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11251 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

Salee Colour Public Company Limited
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สรุปรายงานผู้สอบบัญชี ปี 2561 – 2563

ปี 2561

ผูส
้ อบบัญชีของบริษท
ั ได้กล่าวไว้ในรายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั สาลี่ คัลเล่อร์
จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ปี 2562

ผูส
้ อบบัญชีของบริษท
ั ได้กล่าวไว้ในรายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั สาลี่ คัลเล่อร์
จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ปี 2563

ผูส
้ อบบัญชีของบริษท
ั ได้กล่าวไว้ในรายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการ
เงินรวมของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
กิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึง
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบการเงินรวม

ฐานะการเงิน และ ผลการด�ำเนินงานที่เสนอประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานจากงบการเงิน ส�ำหรับปี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2563

2562

2561

17.70
216.55
204.89
0.00
1.15
440.29

9.76
231.09
248.56
25.20
0.93
515.54

7.22
235.03
290.21
24.64
2.24
559.33

681.04
15.93
11.37
8.91
12.08
729.34
1,169.63

713.81
14.53
6.26
0.00
10.16
744.76
1,260.30

731.31
2.77
3.67
0.00
7.69
745.45
1,304.78

Salee Colour Public Company Limited

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 588,964,618 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส�ำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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2563

2562

2561

194.00
148.52
0.00
5.53
2.97
351.02

300.09
149.36
19.25
1.53
2.98
473.22

290.98
193.55
19.25
0.85
4.78
509.42

20.00
4.65
20.29
44.94
395.95

25.57
3.92
15.77
45.26
518.48

44.81
0.65
11.44
56.91
566.32

588.96
110.33
4.87

588.96
110.33
4.87

588.96
110.33
4.87

11.20
57.33
773.67
1,169.63

8.90
28.77
741.82
1,260.30

7.70
26.60
738.46
1,304.78
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2563

2562

2561

989.24
5.88
995.12

1,049.55
9.02
1,058.57

1,127.68
8.08
1,135.76

775.18
79.78
81.19
936.15
58.97
(8.11)
50.86
4.76
55.62
(1.21)
54.41
0.0944

861.01
80.65
77.77
1,019.44
39.13
(13.40)
25.73
2.21
27.94
(1.02)
26.92
0.0474

951.00
78.62
67.85
1,097.47
38.28
(13.27)
25.02
(1.08)
23.93
(1.16)
22.78
0.046

งบกระแสเงินสด

2563

2562

2561

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

50.86
211.44
(34.19)
(170.93)
6.32
9.76
16.08

25.73
94.26
(43.35)
(48.38)
2.54
7.22
9.76

25.02
16.34
(25.49)
9.53
0.37
6.84
7.22

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

Salee Colour Public Company Limited

อัตราส่วนทางการเงินทีส
่ �ำคัญ(งบการเงินรวม) ในรอบปี 2563 – 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้(เท่า)
ระยะเวลาช�ำระหนี้(วัน)
วงจรเงินสด(วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น(%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน(%)
อัตราก�ำไรอื่น(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร(%)
อัตราก�ำไรสุทธิ(%)
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%) ROE
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)

2563

2562

2561

1.25
0.67
0.51
4.42
81.45
8.39
42.88
6.95
51.81
72.52

1.09
0.51
0.19
4.51
79.87
6.78
53.07
6.26
57.46
75.48

1.10
0.48
0.03
4.91
73.37
7.37
48.87
5.48
65.73
56.51

21.64
5.37
0.59
398.28
5.59
7.34

17.96
2.87
0.85
313.08
2.64
3.78

15.67
2.68
0.71
54.09
2.11
3.25

4.58
16.96
0.82

2.18
11.69
0.83

1.86
10.47
0.88

0.51
26.50
1.92
42.36

0.70
7.87
1.08
84.32

0.77
2.31
0.21
98.44
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้วด้วยความ
ระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือ
ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/ รายงานประจ�ำปีได้
แสดงข้อมูล อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกีย่ วกับฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสดของธนาคารและบริษัทย่อยแล้ว
2) บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ
ส�ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว
3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มี ต่อผู้สอบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท�ำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูก
ต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางมัทนา หอระดาน เป็นผู้ลงนามก�ำกับไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื่อของ นางมัทนา หอระดาน ก�ำกับไว้ บริษัทถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูก
ต้องแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ			

ต�ำแหน่ง			

ลายมือชื่อ

1. นายรัช ทองวานิช

ประธานกรรมการบริหาร

.............................................

2. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

.............................................

เลขานุการบริษัท

.............................................

ผู้รับมอบอ�ำนาจ
นางมัทนา

หอระดาน

Salee Colour Public Company Limited
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เอกสารแนบ 1

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัน/เดือน/ปีเกิด: 5 พฤษภาคม พ.ศ.2487
อายุ: 76 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 99/9 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 12 ปี

พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

7/7 ครั้ง

4/4 ครั้ง

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจ�ำปี 2550

ประสบการณ์ท�ำงาน

- กรรมการ บริษัท นวนคร จ�ำกัด (มหาชน)
- ข้าราชการบ�ำนาญ กระทรวงกลาโหม

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท นวนคร จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย
่ งและก�ำกับดูแลกิจการ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทในปี 2563

วัน/เดือน/ปีเกิด: 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494
อายุ: 69 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 7
ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 12 ปี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ดูแลก�ำกับกิจการ

7/7 ครั้ง

1/1 ครั้ง

1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.15 (882,357 หุ้น)
ร้อยละ 0.03 (190,300 หุ้น)
ร้อยละ 0.18 (1,072,657 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ประจ�ำปี 2547

ประสบการณ์ท�ำงาน

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
บริษัท ไวต้า จ�ำกัด
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
- กรรมการ

บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เฟเวอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ประธานกรรมการ

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
บริษัท ไวต้า จ�ำกัด

- กรรมการ

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เฟเวอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายรัช ทองวานิช
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

วัน/เดือน/ปีเกิด: 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
อายุ: 67 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 6 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 12 ปี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

7/7 ครั้ง

6/6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.07 (445,257 หุ้น)
ร้อยละ 0.14 (828,600 หุ้น)
ร้อยละ 0.21 (1,273,857 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.36 (2,100,100 หุ้น)
ร้อยละ 0.07 (410,500 หุ้น)
ร้อยละ 0.43 (2,510,600 หุ้น)

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ คัลเล่อร์ จ�ำกัด
- กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
- กรรมการผูจ้ ัดการ บริษทั ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
- กรรมการ
บริษทั ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ำกัด
- กรรมการ
บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
กรรมการผู้จัดการ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

วัน/เดือน/ปีเกิด: 2 มกราคม พ.ศ. 2524
อายุ: 39 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 3 ซ.พัฒนาการ 65 แยก 2-1-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 2 ปี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

7/7 ครั้ง

6/6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.08 (445,257 หุ้น)
- ไม่มี
ร้อยละ 0.08 (445,257 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท University of Technology Sydney
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26 ประจ�ำปี 2551
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126 ประจ�ำปี 2559

ประสบการณ์ท�ำงาน

- กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
- รองกรรมการผูจ้ ัดการ

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง,
สถาบันป้องกันราชอาณาจักรไทย ปี 2559
- Advance retail management ปี 2562

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายราชัน ควรหา
กรรมการ / ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

วัน/เดือน/ปีเกิด:20 มีนาคม พ.ศ. 2505
อายุ: 58 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 99/119 มบ. ดิเอ็กซ์คูซีฟ ซ.อ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม.
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 22 เมษายน พ.ศ. 2554
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 9 ปี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

7/7 ครั้ง

6/6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.01 (38,679 หุ้น)
- ไม่มี
ร้อยละ 0.01 (38,679 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร (การบัญชี) มหาวิทยาลัย รามค�ำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ประจ�ำปี 2554

ประสบการณ์ท�ำงาน

- สมุห์บัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ�ำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชินวัตรเพจจิ้ง จ�ำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ทีโอเอ เคมมิคอล อินดัสตรี จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Transfer Pricing ปี 2562

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายธเนศพล มงคลรัตน์
กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด: 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2492
อายุ: 71 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 8/215 ม.เศรษฐสิริ ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 12 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท
7/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.61 (3,613,257 หุ้น)
- ไม่มี
ร้อยละ 0.61 (3,613,257 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.29 (1,700,000 หุ้น)
- ไม่มี
ร้อยละ 0.29 (1,700,000 หุ้น)

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยกิตติพาณิชย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนม่าร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จ�ำกัด
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 8 สถาบันศศินทร์

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510
อายุ: 53 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท42

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 12 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท
7/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.05 (311,679 หุ้น)
ไม่มี
ร้อยละ 0.05 (311,679 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Indiana University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)
ประสบการณ์ท�ำงาน

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จ�ำกัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด,
บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จ�ำกัด
- กรรมการ

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกั
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ณรักษ์แลนด์ จ�ำกัด
บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จ�ำกัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จ�ำกัด
- กรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ณรักษ์แลนด์ จ�ำกัด

- หลักสูตร MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 8 สถาบันศศินทร์

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พลต�ำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
และก�ำกับดูแลกิจการกรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทในปี 2563

คณะกรรมการ
บริษัท
7/7 ครั้ง

วัน/เดือน/ปีเกิด: 19 สิงหาคม พ.ศ. 2494
อายุ: 69 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 12 ปี

คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
4/4 ครั้ง
1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.03 (200,366 หุ้น)
ไม่มี
ร้อยละ 0.03 (200,366 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ดูแลก�ำกับกิจการ
1/1 ครั้ง

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104 ประจ�ำปี 2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ประธานมูลนิธิ/มูลนิธิเฟืองพัฒนา
- ประธานคณะกรรการแก้ไขปัญหาจราจรนิคมอุตสาหกรรม AMATA
- ที่ปรึกษา/โครงการ MRT Blue Line Extension Project

ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาปนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ/ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
อนุกรรมการ.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานอนุกรรมการติดตามการท�ำประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง ปี 2557- 2561

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
และก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทในปี 2563

คณะกรรมการ
บริษัท
7/7 ครั้ง

วัน/เดือน/ปีเกิด: 25 ตุลาคม พ.ศ. 2508
อายุ: 55 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 12 ปี

คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.04 (211,600 หุ้น)
ไม่มี
ร้อยละ 0.04 (211,600 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ดูแลก�ำกับกิจการ

1/1 ครั้ง

1/1 ครั้ง

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75 ประจ�ำปี 2551

ประสบการณ์ท�ำงาน

-

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรีนีตี้วัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
- กรรมการ บจก.คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส
- กรรมการ บจก.ทรีนีตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส
- กรรมการ บจก.ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program ปี 2561

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ำกัด
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรีนีตี้วัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บจก. คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางสาวกรรณิกา บุญรอด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

วัน/เดือน/ปีเกิด: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
อายุ: 40 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่:เลขที่ 1700 ถ.ลัดตะนง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 1 มกราคม 2554
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 9 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.0 (90 หุ้น)
ร้อยละ 0.0 (3,200 หุ้น)
ร้อยละ 0.0 (3,290 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชี

- เจ้าหน้าที่จัดท�ำบัญชี บริษัทในเครือสหวิริยา
- เจ้าหน้าที่จัดท�ำบัญชีบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
- ผู้ควบคุมดูแลต้นทุนและงบประมาณ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์
- ผู้จัดการฝ่ายต้นทุนและงบประมาณ บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ จนถึงปัจจุบัน
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ จนถึงปัจจุบัน

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรด้านบัญชี

- Corporate Venture Capital (CVC) ปี 2561
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่
ท�ำกับลูกค้า(TFRS15)และสัญญาเช่า(TFRS16)ที่มีต่อการจัดท�ำรายงานทาง
การเงิน ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2561
- เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9,TFRS15และTFRS16 ปี 2562

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางมัทนา หอระดาน
เลขานุการบริษัท

วัน/เดือน/ปีเกิด: 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
อายุ: 52 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่:100/20 หมู่6 หมู่บ้านไอริสออคิดพาร์ค ถ.เทพารักษ์

ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.02 (140,291 หุ้น)
ร้อยละ 0.02 (163,300 หุ้น)
ร้อยละ 0.05 (303,591 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประสบการณ์การท�ำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยฮามิลตัน จ�ำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท สตาร์ คัลเล่อร์ จ�ำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารกลาง บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั Advances of Corporate Secretaries รุน่ ที่ 1/2561
- หลักสูตร Company Secretary Program ประจ�ำปี 2558
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

รายชือ
่ กรรมการ

1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

นายรัช ทองวานิช, นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์,
นายราชัน ควรหา, นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท แบ่งเป็น 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายรัช ทองวานิช, นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์
นายราชัน ควรหา, นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

3. บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นางสาวโสภิดา หิรญ
ั โชติพงศ์, นายฉลวย ไพนิตย์
นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง, นายธนวีร์ วราภักต์,
นางสาวฐปนีย์ สุวรรณระกานนท์
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

ประวัติ และการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางจิราวรรรณ ก�ำจัด
ผู้ตรวจสอบภายใน

วัน/เดือน/ปีเกิด: 27 มีนาคม พ.ศ. 2517
อายุ: 46 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 199/3055 หมู่ 3 ซอย 6/2 ต.แพรกษาใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท: 1 กรกฎาคม 2553
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง: 10 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ร้อยละ 0.03 (167,132 หุ้น)
ไม่มี
ร้อยละ 0.03 (167,132 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส /
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ /
ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกริก
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

อาชีพ/สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน

- ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- ผูแ้ ทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ไม่มี

136

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
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นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ทบทวนเมือ
่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่ (Anti – corruption Policy)

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมนี้ขณะที่กำ� ลังติดต่อธุรกิจกับ
ลูกค้า ผูข้ ายสินค้า หุน้ ส่วน หรือบุคคลภายนอกทีม่ คี วามเกีย่ วข้องทางธุรกิจ บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบาย
การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น และแนวทางการปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

ค�ำนิยามการทุจริตคอร์รัปชัน
่ (Corruption)

หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต�ำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ�ำนาจหน้าที่
โดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับ
สินบน การน�ำเสนอ การให้ค�ำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�ำ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
นโยบายเกีย
่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่

“บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ควบคู่กับการค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึกที่ดี และยึด
มั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้น เพือ่ ให้ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมในการดูแล และป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในการด�ำเนินธุรกิจ และทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยสมัครใจ”
หน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีระบบการ
สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
สภาพแวดล้อมของบริษทั ฯ วัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ให้พนักงานทุกคนในบริษทั ฯ ได้เข้าใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร รวมทัง้ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่ นเปลงนโยบายการต่อต้าน
ทุจริต และคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธภาพเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมในแต่ละช่วง
เวลา
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ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้รายงาน
การกระท�ำการทุจริต และคอร์รปั ชัน่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั มีหน้า
ที่ให้ค�ำปรึกษา หรือข้อแนะน�ำในการพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
การควบคุมภายในระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรือ่ งการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อันเกิดจาก
คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะ
กรรมการบริษัทร่วมพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ /ี หรือคณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ในการจัดท�ำการประเมินความเสี่ยงที่กี่ยว
ข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดท�ำมาตรการ และแนวทางป้องกันความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดังนี้
• ก�ำหนดให้มีระบบ และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงให้การส่ง
เสริมและสนับสนุน นโยบายดังกล่าว
• สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น
• ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ให้มคี วามเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจข้อ
บังคับและข้อก�ำหนดของกฏหมาย
• ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในการสืบหา
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงานให้กับคณะผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถ
ช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

140

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบติเกีย
่ วกับการป้องกัน
การมีส่วนเกีย
่ วข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
่

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ของตนภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังหน่วยงาน
ทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริ
ษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
3. ก�ำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการท�ำสัญญา
ต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยก�ำหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน
และมีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
4. ก�ำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุม่ บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
หรือละเว้นการปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลัก
กฏหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ท�ำธุกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งใน
รูปแบบตัวเงิน และสิ่งของกลุ่มบริษัทฯ ต่อการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วย
งงานต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส และมิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ประพฤติปฏิบัติหรือด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ขัดต่อ
ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฏหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีของสังคม
5. ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุม่ บริษฯั ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็น
การกระท�ำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ และ/หรือการ
บริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯจะให้ความ
เป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ และ/หรือการ
บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
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6. ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่กระท�ำการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ จะต้องได้รบั การพิจารณา ทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด และอาจได้
รับโทษตามกฏหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฏหมาย
7. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ สมอ
เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
8. บริษทั ฯ จะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงาน
ภายนอกสอบทานระบบ และ/หรือกลไกลการรายงานสถานะทางการเงิน และการบริหาร
จัดการธุรกิจ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลดังกล่าว หรือการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี
9. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง และ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฏ
หมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การด�ำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่

เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของกลุม่ บริษทั
ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะด�ำเนินการดังต่อปนี้
1. กลุ่มบริษัทฯ ติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในสถานที่เด่น
ชัด เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถอ่านได้
2. บริษทั ฯ เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน่ ผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ของบริษทั ฯ เช่น เว็บไซต์, One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายการข้อมูล
ประจ�ำปี)
3. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นกับ
พนักงานใหม่ทุกคน
4. บริษทั ฯ จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชัน่ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ทุกปี

บริ ษัท สาลี่ คั ล เล่ อ ร์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
( Salee Colour Public Company Limited )
http://www.saleecolour.com

