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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2563 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)  

(COLOR) ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผล 

กระทบต่อบริษัทในการด�าเนินกิจกรรมภายใน-ภายนอก

องค์กร และเป็นโอกาสของธุรกิจในการด�าเนินงานด้าน

อุตสาหกรรมพลาสติกท่ีมีการปรับตัวมากขึ้น จาก

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นท�าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้

บรโิภคเปลีย่นแปลงไป (New Normal) และให้ความส�าคญั

ในด้านสุขอนามัยท่ีดีของพนักงานและผู้มาติดต่อมีการ

ก�าหนดมาตรการคัดกรอง มาตรการลดการสัมผัสจุดเสี่ยง

ของพนักงาน ลดการแออัดในช่วงการเข้า-ออกงาน และ

การเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทมีการติดตามและการ 

เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ง การบรหิารความต่อ

เนื่องทางธุรกิจเพื่อให้สามารถด�าเนินงานและบริหาร

จัดการการด�าเนินงาน โดยไม่หยุดชะงักและไม่กระทบต่อ

คุณภาพการให้บริการ

ในนามของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้

จัดการ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกส่วนทีส่นับสนุนและเชื่อมั่นในการด�าเนินงาน

ของบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหาร

พนักงานทีร่ว่มแรงรว่มใจในการท�างานให้องค์กรก้าวผา่น

วกิฤตได้อย่างมัน่คง บรษิทัจะมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกิจตลอดจน

สร้างมลูค่าเพิม่และค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวม

ถึงการบริหารงานภายในหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต

อย่างยั่งยืน

นายรัช ทองวานิช

ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็น

อิสระตามขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยถือปฏิบัติตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทมี

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน  กรรมการตรวจสอบ

3. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์  กรรมการตรวจสอบ

กิจการทีดี่ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้ ส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อ

ต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสให้

กับองค์กรในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการตรวจ

สอบมีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจ

สอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้เก่ียวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อหารือใน

ประเด็นท่ีมคีวามส�าคัญ หรอืประเด็นทีอ่าจส่งผลกระทบกับการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้จดัท�ารายงานผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัให้ทราบอย่างต่อเนือ่ง โดยสรปุสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าท่ี

ได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทั ท้ัง

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปีของบริษัทซึ่งจัด

ท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยท่ัวไป โดยสอบทานประเด็น

ที่เป็นสาระส�าคัญ ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินและ

งบการเงิน รายการระหว่างกันการปรับปรุงรายการทางบัญชีท่ีส�าคัญ

ทีม่ผีลกระทบต่อข้อมลูทางการเงนิและงบการเงนิ ความเพยีงพอ เหมาะ

สมของวธิกีารบนัทึกบญัช ีจนเชือ่มัน่ได้ว่าการจดัท�าข้อมลูทางการเงนิ

และงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องตามที่ควร

ในสาระส�าคัญเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วจึง

รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท จ�านวน 

4  ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็น

อสิระในการปฏบิตังิาน การแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัชกีารเปิดเผย

ข้อมูล และการน�าเสนอในเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบที่จะปรากฏใน

รายงานของผูส้อบบญัช ีโดยให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข้อมลุอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่

ส�าคญัอย่างเพยีงพอ เพือ่เป็นประโยชน์กับนกัลงทนุหรอืผูใ้ช้งบการเงนิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนมุตักิฎบตัรของส�านกัตรวจ

สอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี มีการสอบทานการปฏิบัติงาน

และผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ก�าหนด โดยให้ข้อ

แนะน�าและติดตามการด�าเนินงานแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�าคัญอย่าง

ต่อเนือ่ง อกีทัง้ สนบัสนนุให้มกีารน�าเทคโนโลยมีาเป็นเครือ่งมอืช่วยใน

การตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน

การก�ากับดูแล
งานตรวจสอบภายใน 

1

2
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นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัคิูม่อืปฏบิตังิานตรวจสอบ

ภายในเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ

สอบให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วย

งานก�ากับดูแล และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติ

งานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนด กฎระเบียบของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมท้ังคณะ 

และประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

ตามที่ก�าหนดไว้ โดยมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทย่อย การเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ปีงบประมาณ 2563 และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอขอ

อนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ปีงบประมาณ 2563

การรักษาคุณภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

การพิจารณาการเสนอ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

3

4

โดยสรปุคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่าง

เพียงพอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
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บรษิทั สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความ

ส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงองค์กรและการ

ก�ากบัดูแลกิจการโดยใช้เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการ

บรหิารจดัการหรอืรบัมอืกับสถานการณ์ความไม่

แน่นอนต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กรที่มีแนวโน้มความ

รุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัท ท�าให้ไม่สามารถบรรลุ 

เป้าหมายทางธุรกิจท่ีตั้งไว้ได้ คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งและก�ากับดูแลกิจการจงึมหีน้า

ที่ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานการ

บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ รวมถึง

การควบคุมภายใน การให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่

คณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร พร้อมท้ังก�ากับ

ดูแล เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความ

เสีย่งและกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และติดตาม ประเมิน

ผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการด�าเนินงานเพื่อลด

ความเส่ียงอย่างต่อเนือ่งและเหมาะสมกับสภาวะ

การด�าเนินธุรกิจ

ในปงีบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและก�ากบัดูแลกิจการยงัคงมุง่เน้นการ

ด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเส่ียงการควบคุม

ภายในและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

โดยมแีนวทางการด�าเนนิการและให้ความส�าคัญ

ในการเตรยีมความพร้อมรบัความเส่ียงทีอ่าจเกิด

ขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
และก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากับดูแลกิจการ บรษิทั สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบ

ด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. พล.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์     ปาละวงศ์    ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการ

2. นางสาวสุวรรณี   ลิมปนวงศ์แสน    กรรมการ

3. นายสุชาติ    จิวะพรทิพย์    กรรมการ

บริษัท ได้แก่ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) บริษัทได้ก�าหนดมาตรการ

ป้องกันและมาตรการการแพร่ระบาด โดย

พจิารณาผลกระทบและแนวโน้มความเสีย่งทีอ่าจ

เกิดขึ้น รวมทั้งบริหารปัจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ

การด�าเนนิงาน ประกอบด้วย ปัจจยัเสีย่งจากการ

แข่งขันท่ีเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัด

จ�าหน่ายวตัถดิุบ ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง

กฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการ ได้ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาช่วง

สถานการณ์โควดิ-19 บรษิทัได้มมีาตรการรองรบั

ในการปรับลด/ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย

ภายในองค์กร การก�าหนดแนวทางการบริหาร

จดัการในการเรยีกเกบ็หนี ้เพือ่ลดความเสีย่งด้าน

เครดิตทีอ่าจเกิดขึน้ การดูแลสขุภาพอนามยัของ

พนกังานและผูม้าตดิต่อภายนอก (New Normal) 

ควบคุมการเดินทางออกต่างจังหวัดและนอก

ประเทศ เพื่อช่วยลดผลกระทบ และเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายที่ทางรัฐบาลได้ขอความ

ร่วมมือ นอกจากนี้ได้ด�าเนินการติดตามและให้

ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายในและด้านการ

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องและ

ครอบคลุม เหมาะสมกับการด�าเนินงานท่ีบริษัท

ถอืปฏบิตั ิโดยมกีารสรปุสาระส�าคัญในการปฏบิตัิ

งานดังนี้
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1. การสอบทานการดูแลก�ากับกิจการที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มี

ความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่

สร้างมลูค่าเพิม่ให้กับบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสียทุก

ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยสอบทานการปฏิบัติ

งานตามระบบงานท่ีก�าหนดไว้ เพื่อให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎ

หมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท สอบทานรายงานท่ีเก่ียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รายการท่ีอาจมีการขัดแย้งทางผล

ประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่าง

กัน อกีทัง้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามมาตรการ

ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนัเพือ่ให้สอดคล้อง

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและ

แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้

เกิดความโปร ่งใสและเป ็นธรรม โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับฝ่าย

บริหารเก่ียวกับผลการด�าเนินงานตามนโยบาย

ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัและรายงานผลการด�าเนิน

งานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและ

รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ

บรษิทัทราบ เพือ่ให้ค�าแนะน�าข้อควรปฏบิตัทิีเ่ป็น

ประโยชน์

2. การสอบทานประสิทธิภาพผลของระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผล

การประเมินการควบคุมภายในของบริษัทที่

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�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมผีลการประเมนิ

ที่เชื่อมั่นได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัทมี

ความเพยีงพอ เหมาะสมกับการด�าเนนิธรุกจิและ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีก�าหนด 

อย่างไรกต็ามยงัมคีวามเสีย่งทีบ่รษิทัต้องก�าหนด

ให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในส�าหรับบาง

กิจกรรม ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดแนวทางการ

ปรบัปรงุการควบคุมภายในไว้แล้ว คณะกรรมการ

ตรวจสอบได ้สอบทานประ สิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและ

แนวทางการบรหิารความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบ

กับการด�าเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมีการประชุมหารือเพื่อการบูรณาการ

ท�างานร่วมกัน เพือ่พฒันาความเชือ่มโยงของการ

ควบคมุภายใน ของกระบวนงานหลกั เพือ่ใช้เป็น

เครื่องมือในการก�ากับติดตาม ประเมินผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมเป็นรูป

ธรรมยิ่งขึ้น

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะน�าประสบการณ์และ

แนวคิดการบรหิารจดัการมาเพือ่ก�ากับดูแล ตดิตาม ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และเป็นกลไกในการขบัเคลือ่น

การด�าเนนิงานด้านการควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ

ของบริษัท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture)
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ส่วนที ่1
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 

2546 โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซึ่งน�าโดยคุณ

ธเนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด เนื่องจากเล็งเห็นถึง

โอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

พลาสติก จึงได้ก่อตั้งบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 

40,000,000 บาท เพือ่ประกอบธรุกิจผลติและจ�าหน่ายเมด็พลาสตกิผสมสีและสารเตมิ

แต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสม

สีและสารเติมแต่งส�าเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสม

พลาสตกิแบบชนดิผง (Dry Colorant) เพือ่จ�าหน่ายให้ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑ์

พลาสติกประเภทต่างๆ อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องส�าอาง 

บรรจุภัณฑ์อาหาร การเกษตร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือ

เครือ่งใช้ไฟฟ้า ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึง่ผูป้ระกอบการดังกล่าวจะน�าผลติภณัฑ์

ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์

พลาสติกมีสีตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบัน บริษัทและ

บริษัทย่อยด�าเนินการผลิต โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด

สมุทรปราการ มีก�าลังการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตันต่อปี 

โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท1
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เป็นผู้น�าในการส่งเสริมสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก

เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืน

บรษิทัมกีารพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง โดยมเีป้าหมายสูก่ารเป็นผูน้�าด้านวตัถดิุบ 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ภายใต้แนวคิด “Solution Provider” ส�าหรับ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทได้ขยายการ

ท�าธุรกิจ โดยการร่วมลงทุนกับบริษัท เนเชอรัลเคมิคอล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่าย

เม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆ เพื่อก่อตั้งบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด ขึ้น

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อผลิตมาส

เตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ 

(Special Grade) โดยมีก�าลังการผลิตประมาณ 5,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อนการร่วมลงทุน

ดังกล่าว บริษัทได้มีการผลิตและจ�าหน่ายมาสเตอร์แบทช์ ประเภทฟิลเล่อร์ในระดับ

ชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดังนั้น การร่วมลงทุนในบริษัท 

โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบทช์ประ

เภทฟิลเล่อร์ เนื่องจากมีความหลากหลายของระดับชั้นความละเอียดให้ลูกค้าเลือก

ใช้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น 

บรษิทัได้เข้าท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่วนัที ่14 มถินุายน 

2554 ในราคาหุน้ละ 2.89 บาท จ�านวน 30,000,000 หุน้ และ เพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็น 

145,250,000 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 

100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้น

จาก 115,250,000  หุ้น เป็น 145,250,000 หุ้น และด�าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็น

มหาชน เพื่อน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

บรษิทัได้น�ามาตรฐานการจดัการทีเ่ป็นสากลมาประยกุต์ใช้ในการบรหิาร เพือ่เป็น

กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการท�างานของทุกหน่วยงานให้ท�าหน้าท่ีอย่างมี

ประสทิธภิาพ และก่อให้เกดิประสทิธผิลอย่างสงูสุด โดยคณะกรรมการบรษิทัจะท�าการ

ทบทวนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัททุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายดังนี้
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กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยืน

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ตระหนักถึง

1. สร้างรากฐานการจัดการทีแ่ข็งแกร่ง เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือนการสร้างบ้านที่เริ่มต้นจากการสร้างฐาน

ที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจก�าลัง

ชะลอตวั เนือ่งจากเลง็เหน็โอกาสในวกิฤต และการเตรยีมพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เรา

มุง่พฒันาระบบภายใน โดยเริม่จากการพฒันาคน พฒันาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการทีห่ลากหลายให้

ครอบคลุมมากที่สุดต่อผู้ใช้งาน

2. ใชท้รัพยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  ทางบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้าง

ความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การ

ตรวจสอบสินค้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะ

เราเชื่อว่า คุณภาพเกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค

1. นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ ได้ลาออกก่อนครบวาระ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยจะมีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เสนอแต่งตั้ง 

นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน โดยมีมติอนุมัติจากการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) ครั้งสุดท้ายเมื่อ 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 จ�านวนทั้งหมด 1,068,618 หุ้น (ราคาหุ้นละ 1.2397บาท) เป็นมูลค่า 

1,324,765.65 บาท

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ และได้แต่งตั้ง

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการ โดยได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

รายละเอียด

เดือน

เดือน

ปี 2561

ปี 2562

ระหว่างปี

ระหว่างปี

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคัญ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ ดังนี้
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษิทัได้ถกูก่อตัง้ขึน้เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น “Solution Provider” 

ให้แก่ผูผ้ลติผลติภณัฑ์พลาสตกิ (Molder/ Converter) ในการ

วิเคราะห์สูตรผสม และจัดเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบของมาส

เตอร์แบทช์และคอมพาวด์ และจดัเตรยีมสผีสมพลาสตกิชนดิ

ผง เพื่อให้ลูกค้าน�าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก รวม

ถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะน�ากระบวนการ

แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานที่เก่ียวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตรวมประมาณ 

45,000 ตันต่อปี โดยเน้น การผลิตในรูปแบบของมาสเตอร์

แบทช์ประเภทต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น มาสเตอร์แบทช์

ประเภทสขีาวและสีด�า มาสเตอร์แบทช์ประเภทสมีาสเตอร์แบทช์

ประเภทสารเตมิแต่ง และมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ โดย

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถน�ามาสเตอร์แบทช์ของ

บริษัท ซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ด

พลาสติกตามสัดส่วนที่ก�าหนดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่มี

คุณลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามท่ีลูกค้าของตน

ต้องการภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวกเนื่องจากช่วยลด

ขั้นตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้วยังช่วย

ประหยัดต้นทุนจากการวิจัย และพัฒนาอีกด้วย เนื่องจาก

วัตถุดิบแต่ละกลุ่มนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ที่มี

คุณสมบัติแตกต่างกันเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นในการค�านวณ

ชนดิและปรมิาณของวตัถดิุบแต่ละประเภททีจ่ะใช้ในการผลติ

จึงต้องอาศัยความรู้ความช�านาญอย่างสูง เพื่อที่จะสร้างสูตร

ผสมให้ได้สินค้าที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ ตามที่

ต้องการ

บรษิทัมสีายการผลติส�าหรบัผลติคอมพาวด์ และมาสเตอร์แบทช์

ประเภทต่างๆ คือ มาสเตอร์แบทช์ประเภทสีขาวและสีด�า  

มาสเตอร์แบทช์ประเภทสี มาสเตอร์แบทช์ประเภทสารเตมิแต่ง 

และมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยเป็นฟิลเล่อร์ใน

ระดับชัน้ความละเอยีดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึง่

มกัใช้ส�าหรบัผลติภณัฑ์พลาสตกิท่ีไม่ต้องการความเรยีบหรอื

ความบางของผิวสัมผัสมากนัก เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความ

หนามากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ 

ซึง่ฟิลเล่อร์ในระดับชัน้ความละเอยีดแบบมาตรฐานนี ้หากน�า

ไปรีดเป็นแผ่นบางจะให้ผิวสัมผัสที่ขรุขระ 

บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด เพื่อ

ด�าเนินการผลิตฟิลเล่อร์ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ  

(Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ในปริมาณสูงมากกว่า

ปกติ (High Loading) จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น 

โดยเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้มาสเตอร์แบทช์ 

ประเภทฟิลเล่อร์มาก่อน และกลุ่มลูกค้าท่ีผลิตผลิตภัณฑ์

พลาสติกที่ต้องการความเรียบ หรือความบางของผิวสัมผัส

มากกว่าการใช้ฟิลเล่อร์ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน 

เชน่ ถุงสรรพสินค้าทีม่ีความหนาต�่ากวา่ 0.015 มิลลเิมตร ถุง

ใส่ผัก และผลไม้ในห้างสรรพสินค้า หรือแผ่นฟิล์มส�าหรับ

บรรจุภัณฑ์ประเภทซอง เป็นต้น ต่อมาภายหลังจากที่บริษัท

ได้เข้าลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด เพิ่มจาก

สดัส่วนร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน ในปี 

2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิต โดยให้

บรษิทัย่อยเป็นผูท้�าการผลติมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ 

และมาสเตอร์แบทช์ประเภทสีด�า อีกทั้งด�าเนินการขออนุมัติ

การส่งเสริมจาก BOI และได้รับบัตรส่งเสริมในปี 2555 

บริษัทได้ลงทุนกับบริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ากัด ลักษณะธุรกิจ ผลิตขึ้นรูปเครื่องใช้พลาสติก

และจ�าหน่าย

บริษัทได้ลงทุน โครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 999.58 เมกะวัตต์ เพื่อการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า

รายละเอียดเดือน

ปี 2563

กันยายน

ตุลาคม
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บริษัทได้ลงทุนในบริษัทคอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด เพื่อด�าเนินการผลิตสินค้ามาสเตอร์แบทช์ประเภท ฟิลเล่อร์สีขาว และสาร

เตมิแต่ง เพือ่จ�าหน่ายให้ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑ์พลาสตกิ น�าผลติภณัฑ์ของบรษิทัไปใช้เป็นส่วนประกอบของวตัถดิุบ

ในการผลิต เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และจ�าหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้ที่น�าไปใช้งานขั้นต่อไป อีกทั้งบริษัทได้

ด�าเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี

เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์เกิดจากการกระบวนการน�าเม็ดพลาสติกมา

ผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติมแต่ง (Additive) หรือฟิลเล่อร์ (Filler) ซึ่ง

ผ่านการวิเคราะห์และค�านวณสัดส่วนท่ีเหมาะสม น�ามาผ่านกระบวนการ

หลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ท�าเป็นเม็ดมาส

เตอร์แบทช์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ตามท่ีลูกค้าต้องการท้ังในเรื่องของสี 

คณุลกัษณะ และคุณสมบตั ิซึง่ในการใช้งานลกูค้าจะต้องน�ามาสเตอร์แบทช์

ไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนท่ีก�าหนดก่อนแล้วจึงน�าไปใช้ใน

กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติกด้วยกรรมวิธีตา่งๆ เชน่ การอดัเปา่

ฟิล์ม (Extrusion Blow Film) การรีดเข้าแม่แบบ (Extrusion) การเป่าเข้า

แม่พิมพ์ (Blow Molding) และการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection Molding) 

เป็นต้น

เมด็พลาสตกิคอมพาวด์เกิดจากกระบวนการผลติเช่นเดียวกับเมด็พลาสตกิ

แบบมาสเตอร์แบทช์ แต่มคีวามเข้มข้นในระดับท่ีพร้อมน�าไปใช้ในการผลติ

ผลติภณัฑ์พลาสตกิได้ทันที โดยมต้ิองน�าไปผสมกับเมด็พลาสตกิอกีในการ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

การใช้วตัถดิุบในรปูแบบของคอมพาวด์ในการผลติ จะให้คณุภาพสีท่ีดีท่ีสุด

1.2.1 โครงสร้างรายได้

1.2.2 ข้อมูลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์

มาสเตอร์แบทช์

ประเภทสีขาว 

สีต่างๆ สารเติมแต่ง

และคอมพาวด์

มาสเตอร์แบทช์

ประเภทฟิลเล่อร์ 

และสีด�า

โพลีเมอร์ริท เอเชีย 

และคอมโพสิท 

เอเชีย

สาลี่ คัลเล่อร์ และ

คอมโพสิท เอเชีย

100 

100 

564.41

563.27 49.95 475.35 45.30 472.98 47.80

574.20 516.7150.05 54.70 52.20

ด�าเนินการ
โดย

%
การถือหุ้น

ปี 2561
รายได้

ปี 2562
รายได้

ปี 2563
รายได้

%
รายได้

%
รายได้

%
รายได้

ผลิตภัณฑ์

รวม 1,127.68 100 100 1001,049.55 989.69

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติม
แต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติก
มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)

เม็ดพลาสติกผสมสีหรือสารเติม
แต่ ง แบบส� า เ ร็ จ รู ป ห รื อ เ ม็ ด
พลาสติกคอมพาวด ์(Compound)
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เมื่อเทียบกับการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบทช์ หรือการใช้

วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกัน เนื่องจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์

นั้นเป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติกแล้ว เมื่อลูกค้า

น�าไปขึน้รปูเป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิ จงึช่วยป้องกันปัญหาความไม่สม�า่เสมอ

ของการกระจายของสีในเนื้อพลาสติกเหมือนกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้

วตัถดิุบในรปูของมาสเตอร์แบทช์ หรอืการใช้ผงส ีซึง่อาจเกิดปัญหาจากการ

เลือกใช้เม็ดพลาสติก (Base Resin) ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุ้ง

กระจาย เมื่อใช้ผงสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ดังนั้น การผลิตสินค้าที่

ให้ความส�าคญัต่อความสม�า่เสมอของส ีเช่น ส่วนประกอบยานยนต์ หรอืชิน้

ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า ซึง่มกีารแยกว่าจ้างผลติชิน้ส่วนของแต่ละส่วนประกอบ

ในผู้ผลิตหลายๆ ราย แล้วจึงน�ามาประกอบรวมกัน จึงมักใช้คอมพาวด์เป็น

วัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ เมื่อน�ามาประกอบรวมกัน

แล้วให้สีที่สม�่าเสมอกันนั่นเอง

นอกจากการผลิตวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ด

พลาสติกมาสเตอร์แบทช์ และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์แล้ว บริษัทยังมีการ

ผลิต และจ�าหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorant) ส�าหรับให้ลูกค้า

ของบรษิทัน�าผงสดัีงกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลติสนิค้าของตน โดยลกูค้า

ของบริษัทจะน�าผงสีไปเทผสมกับวัตถุดิบตั้งต้นประเภทอื่นๆ เช่น เม็ด

พลาสติก สารเติมแต่ง และฟิลเล่อร์ตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน

กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์สีผสมพลาสติกท่ีบริษัท

ผลิต และจ�าหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ สีย้อม (Dye stuff) และ

ผงสี (Pigment)

ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง (Dry Colorant) นั้นสามารถใช้สีแต่ละกลุ่ม

ผสมกันภายในกลุม่ เช่น สย้ีอมผสมสย้ีอม หรอืผสมกันข้ามกลุม่ เช่น สีย้อม

ผสมผงสีเพื่อให้ได้สีพลาสติกชนิดผงตามต้องการก็ได้ อย่างไรก็ดีในการ

เลือกใช้สีผสมพลาสติกนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท

ของเมด็พลาสตกิทีจ่ะใช้เป็นเนือ้พลาสตกิด้วย เนือ่งจากสารสแีต่ละประเภท

มีคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน

การเลอืกใช้สีของผลติภณัฑ์พลาสตกินบัเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ด้านการ

ตลาดของสินค้าที่จะชักจูงให้ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาสีสันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการ

ให้บริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Colour matching) ทั้งเพื่อจ�าหน่ายให้แก่

ลกูค้าในรปูแบบของสผีสมพลาสตกิซึง่น�าไปใช้ในกระบวนการผลติโดยตรง 

และการพัฒนาสีส�าหรับน�าไปใช้ในการผลิตมาสเตอร์แบทช์ของบริษัท 

สีผสมพลาสติกชนิดผง
(Dry Colorant)
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(2) การตลาดและการแข่งขัน

อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์พลาสตกิเป็นอตุสาหกรรมปลาย

น�้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ท�าผ่านการผลิต/ ขึ้นรูปตาม

กระบวนการต่างๆ เช่น การฉีด (Injection) การรีดหรือดึง 

(Extrusion) การเป่า (Injection Blowing/ Extrusion Blowing) 

การหมนุเหวีย่งหรอืการกลิง้ (Rotomolding) เป็นต้น เพือ่ขึน้

เป็นชิ้นงานตามลักษณะการใช้งาน ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

และกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง โดยเริ่มจากเลือกใช้วัตถุดิบหลัก 

ได้แก่เมด็พลาสตกิชนดิต่างๆ ตามความต้องการพืน้ฐานและ

เสริมคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างให้สินค้าผลิตภัณฑ์

พลาสตกินัน้มมีลูค่ามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความ

แข็งเรงคงทน อายุการใช้งานท่ีนานขึ้น ต้นทุนที่ดีขึ้น ด้วย

สินค้าหลักของทางบริษัท ได้แก่ เม็ดพลาสติกแม่สีต่างๆ 

แบบความเข้มข้นและคุณภาพสูง (Colour Masterbatch) 

รวมถึงกลุ่มแม่สีขาว และแม่สีด�า (White Masterbatch and 

Black Masterbatch) เม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติ

พเิศษ ของพลาสตกิและช่วยในการผลติแบบความเข้มข้นสงู 

(Additive Masterbatch) เมด็พลาสตกิชนดิเตมิเสรมิเนือ้ และ

เสริมแรงแบบความเข้มข้นสูง (Filler and Reinforcement 

Masterbatch) และผงสีแต่งเข้มข้นผสมพร้อมใช้งาน เป็นต้น  

ในปี 2563 พบว่าอุตสาหกรรมกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี

ภายในประเทศมีภาวการณ์ผันผวน อันเนื่องมาจากสภาวะ

ของการระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ท�าให้ตลาด

พลาสติกในบางกลุ่มอุตสาหกรรม มีภาวะชะลอตัว และใน

บางกลุ่มมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ภาวการณ์ประกาศหยุด

กิจกรรม (Shut Down) ของบางประเทศส่งผลบวกต่อ

กิจกรรมการส่งออกวตัถดิุบท่ีชดเชยกับปรมิาณท่ีขาดแคลน

ไป ท�าให้ในภาพรวมของปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมพลาสติก 

และปิโตรเคมีมีการเติบโตลดลงเล็กน้อย  

ในปีนี้ อุตสาหกรรมพลาสติกจ�าพวกบรรจุภัณฑ์ท้ัง

ประเภทพลาสตกิแขง็ (Rigid Packaging) และประเภทฟิล์ม

นิ่มยืดหยุ่น (Flexible Packaging) มีการเติบโตที่สูงขึ้นจาก

ความต้องการใช้ท่ีมากขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะโรคระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ที่ผู้บริโภคต้องการใช้แล้วทิ้ง เพราะต้อง

ให้ความส�าคัญ ท่ีจะลดการปนเป้ือนของเช้ือไวรสัท่ีอาจจะคง

คุณลักษณะการตลาด

ค้างทีผ่วิสมัผสั ของบรรจภุณัฑ์ทีต้่องใช้ในชวีติประจ�าวนั อกี

ทั้งการลดกิจกรรมทางธรุกิจ ทางสังคม (Shut Down) เพื่อ

ควบคุมภาวการณ์ระบาดของโรค ส่งผลให้กลุ่มสินค้าบรรจุ

ภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคมีการเติบโตเพิ่มขึ้น  

กระแสการใช้งานของพลาสติกที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เป็น

โอกาสของบริษัทได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์  ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับการใช้งาน เช่น มาสเตอร์แบทช์สีด�า สีขาว กลุ่มของสาร

เตมิแตง่ ทีส่่งเสรมิให้การผลติมีประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ และทัง้

ในกระบวนการผลติ และการเสรมิคุณสมบตัพิเิศษ ให้กับงาน

บรรจุภัณฑ์นั้นๆ อย่างเช่น การเพิ่มความสามารถในการทน

ความร้อนของพลาสตกิเมือ่ต้องบรรจขุองร้อน รวมถงึสารเตมิ

แต่งในกลุ่มที่ต่อต้านเชื้อไวรัส-แบคทีเรีย (Antimicrobial) 

ส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมงานทางภาค

การเกษตรของประเทศไทยนัน้ ทางบรษิทัยงัคงมกีารท�างาน

วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ

ทิศทางของประเทศในการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้มแข็ง และ

มกีารพฒันาเข้าสูก่ารปลกูพชื แบบปลอดสารเคมกีารปลกูพชื

แบบระบบอนิทรย์ีเพิม่มากขึน้ ท้ังนีเ้พือ่สนอง ต่อการบรโิภค

ภายในประเทศ และการส่งออกไปต่างประเทศจากแนวโน้ม

การรักสุขภาพ และอาหารปลอดภัย การใช้เทคโนโลยี

พลาสติกเพื่อการเกษตร (Plasticultural) ควบคู่องค์ความรู้

และเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้

ผลิตผลที่ดี มีคุณภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม และมีความ

ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงเป็นที่ยอมรับและมีการใช้เพิ่มขึ้น 

บริษัทเองมุ ่งพัฒนาสินค้าเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริม

คณุสมบตัพิเิศษของพลาสตกิและช่วยในการผลติแบบความ

เข้มข้นสูง (Additive Masterbatch)  และกลุ่มสีด�า และสีขาว 

(Black and White Masterbatch) เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการพืน้ฐานของเกษตรกร เช่น การยดือายกุารใช้งานของ

ฟิล์มเกษตรท้ังแบบการคลุมโรงเรือน การคลุมดิน และถุง

เพาะปลูก  และการส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 

อย่างสินค้ากลุ ่มเคมีพิเศษท่ีสามารถท�าให้ฟิล์มโรงเรือน

เกษตรนั้น สามารถคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการ

เติบโตของพืช

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)16



การแข่งขัน 

ทางบริษัทประเมินภาวะการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม

พลาสติกสูงขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ผลิตใน ประเทศ 

การเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศที่มากกว่าปกติจาก

ภาวะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและ สหรัฐอเมริกา 

ซึง่มต้ีนทุนการน�าเข้าท่ีถกูกว่าจากการแขง็ค่าของค่าเงนิบาท 

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาวะ ความกดดันของราคา

วัตถุดิบของสินค้าในกลุ่มปิโตรเคมีที่มีความผันผวน ส่งผล

โดยตรงต่อกลุ่มสินค้าพื้นฐานแบบ ทั่วไปที่บริษัทมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดอยู ่ทางบรษิทัจงึมุง่เน้นการพฒันาการผลติเพือ่

ท�าโครงสร้างต้นทนุให้ สามารถแข่งขนัได้ในสนิค้ากลุม่นี ้และ

มุ่งไปท่ีการพัฒนาตลาดการขยายสินค้าไปในกลุ่มพลาสติก

ที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มมากขึ้น

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยนั้น 

มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้น�าด้านการผลิตวัตถุดิบที่เสริมมูลค่า

ส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แนวคิด “Compound 

Values” ซึ่งมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าของสินค้า ผ่านการ

ส�าหรับสินค้ากลุ ่มพลาสติกท่ีต้องการอายุการใช้งานท่ี

ยาวนาน (Durable Articles) ในภาคของงานก่อสร้าง  

(Construction) หรอืระบบสายไฟ (Wire and Cable) อปุสงค์

ภายในประเทศไทยคงตัว ส่วนที่ขยายจะเป็นโครงการเรื่อง

ของระบบพลังงานสะอาด-ยั่งยืน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

อย่างการสร้างระบบแผงโซล่าร์เซลล์ลอยน�้าเริ่มด�าเนินการ

เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ส่งผลให้อุปสงค์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์

พลาสตกิทีต้่องขึน้รปูแบบการเป่า (Extrusion Blowing) เพือ่

สร้างเป็นทุ่นลอยน�้ารองรับแผงโซล่าร์เซลล์เพิ่มตาม ซึ่งเม็ด

พลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติ (Additive Masterbatch) 

ของบริษัทชนิดที่เหมาะกับสภาพการใช้งานกลางแจ้งท่ีต้อง

สมัผสัน�า้เป็นเวลานานและเมด็พลาสตกิแม่สี สีเทาเกรดพเิศษ

ท่ีพัฒนาจากองค์ความรู ้ของบริษัทในเรื่องของการเลือก

วัตถุดิบและการผสมสีท่ีต้องใช้ความช�านาญเฉพาะ ได้รับ

การยอมรับและถูกใช้เป็นหนึ่งในโครงการนี้เช่นกัน

บริษัท มีการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ จากการขายของ

บริษัทในปี 2563 ซึ่งมุ่งเน้นในการร่วมพัฒนาตลาดภายใน

ประเทศให้มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับต่าง

ประเทศ และลดการน�าเข้าของสินค้าพลาสติกคุณภาพสูง

เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจของไทย บริษัทใช้ช่องทางการ

จ�าหน่ายโดยตรงให้แก่ลกูค้า ซึง่ได้แก่ผูป้ระกอบการแปรรปู

ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ และปัจจุบันบริษัทยังขยายการ

ตลาดไปยงัต่างประเทศ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการจดัจ�าหน่าย

เป็นการลดความเสี่ยง ภาวะชะลอตัวในประเทศอีกประการ

หนึ่งด้วย

ท�างานเชิงส่งเสริมและสนับสนุนการท�างานของลูกค้าและคู่

ค้าด้วยการบรกิารเชงิเทคนคิและการจ�าหน่าย สนิค้าทีห่ลาก

หลาย ครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

และลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด ทั้งลูกค้าที่มีความต้องการสินค้า

แบบทั่วไป (Commodity) เช่น กลุ่มเม็ดพลาสติกสีขาวชนิด

เข้มข้น (White Masterbatch) เม็ดพลาสติกสีด�าชนิดเข้มข้น 

(Black Masterbatch)  และเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมเนื้อ

และเสริมแรง ชนิดเข้มข้น (Filler and Reinforcement 

 Masterbatch)  หรอืลกูค้าท่ีมคีวามต้องการสินค้าท่ีมลีกัษณะ

เฉพาะอย่าง เม็ดพลาสติกสีต่างๆ แบบความเข้มข้นและ

คุณภาพสูง (Colour Masterbatch) หรือเม็ดพลาสติกสาร

เสริมคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกและช่วยในการผลิตแบบ

ความเข้มข้นสูง (Additive Masterbatch) นอกจากนี้บริษัท

ยงัสามารถรองรบัค�าสัง่ซือ้เฉพาะเจาะจงของลกูค้า (Made to 

Order) ซึ่งต้องการสินค้าที่หลากหลายประเภทภายใต้ค�าสั่ง

ซื้อเดียวกันได้อีกด้วย
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาส่งมอบเป็น

ส�าคญั บรษิทัมกีารน�าเข้าวตัถดิุบประเภทท่ีไม่สามารถจดัหาได้ในประเทศ หรอืจดัหาได้ในราคาทีต่�า่กว่าในประเทศ นอกจากนี้ 

บรษิทัยงัมนีโยบายการน�าเข้าวตัถดิุบเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นอกีด้วย (Natural Hedge)

นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาสเตอร์แบทช์และคอมพาวด์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 40-60 ของต้นทุนวัตถุดิบรวมของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เม็ดพลาสติกนั้น

สามารถแบ่งออกเป็นประเภทและชนิดต่าง ๆ  ที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป 

การเลอืกใช้เมด็พลาสตกิจะต้องเลอืกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลติและวตัถปุระสงค์การ

ใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ ์ตัวอยา่งประเภทของเม็ดพลาสติกทีบ่รษิัทน�ามาใช้เปน็วัตถดุบิ

หลักได้แก่ LLDPE HDPE LDPE PP PVC GPPS EVA เป็นต้น โดยบริษัทมีการจัดหาเม็ด

พลาสติกจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก และยังมีการน�าเข้าจากต่างประเทศท้ังจากกลุ่ม 

ASEAN ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร อาทิ สิงค์โปร มาเลเซีย และนอกกลุ่ม ASEAN 

ที่เป็นวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย และออสเตรเลีย

นบัเป็นวตัถดิุบท่ีส�าคัญอกีประเภทหนึง่ของบรษิทั สทีีบ่รษิทัใช้เป็นวตัถดิุบในการผลติส่วน

ใหญ่จะอยู่ในรูปของสีชนิดผง โดยบริษัทมีการจัดหาสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่าน

ตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบทางราคา

ต้นทุน ปริมาณ และระยะเวลาส่งมอบ

ใช้ส�าหรับการผลิตมาสเตอร์แบทช์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยบริษัทมีการจัดหา

ฟิลเล่อร์จากผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายในประเทศทั้งหมด

ใช้ส�าหรบัการผลติมาสเตอร์แบทช์หรอืคอมพาวด์ประเภทสารเตมิแต่ง โดยบรษิทัมกีารจดัหา

สารเตมิแต่งจากผูผ้ลติในต่างประเทศโดยผ่านตวัแทนจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

โดยพิจารณาด้านคุณภาพคุณสมบัติเป็นเกณฑ์ส�าคัญอื่นๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตัว

ของสี (Dispersing  agent) สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต (Lubricant) และสารช่วยเพิ่ม

คุณสมบตัแิละประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ (Processing Aids) เป็นต้น บรษิทัสามารถ

จัดหาวัตถุดิบอื่นๆ เหล่านี้จากผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศ และมีการน�าเข้าจากต่างประเทศ

เป็นครั้งคราว ในกรณีที่ท�าให้ต้นทุนในการผลิตแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรับวัตถุดิบหลักทีใ่ช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1) เม็ดพลาสติก (Resin) 

2) สี (Colorant) 

3) ฟลิเล่อร์ (Filler) 

4) สารเติมแต่ง
   (Additive) 
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ประเภท
2562

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท)ร้อยละ ร้อยละ

2563

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการสัง่ซือ้วัตถุดิบในปี 2562 และปี 2563

เม็ดพลาสติก

สี

ฟิลเล่อร์

สารเติมแต่ง

อื่น ๆ 

รวม

275.38

258.40

44.12

41.80

45.58

665.28

41.40

38.84

6.63

6.28

6.85

100

42.55

35.15

6.46

8.29

7.55

100

241.17

199.21

36.63

46.98

42.82

566.81

ส�าหรับนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทจะด�าเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการส�ารองวัตถุดิบคงคลัง เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเท่านั้น มิได้มี 

นโยบายการส�ารองวัตถุดิบเพื่อการเก็งก�าไรแต่อย่างใด ซึ่งมูลค่าวัตถุดิบในปี 2563 โดยรวมลดลงร้อยละ 15 
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(4) ทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ
(ลบ.) ภาระผูกพัน

บริษัท

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    1.1 ส�านักงานใหญ่และโรงงาน 

ที่ตั้ง: เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 10280 

พื้นที่: ประมาณ 24 ไร่

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

ที่ตั้ง: เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ 

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน

5. ยานพาหนะ 

6. สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทย่อย

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์

2. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน

3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เช่า

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เช่า

138.52

182.33

322.34

5.35

1.80

9.59

15.93

9.20

0.03

0.06

ไถ่ถอนจากสถาบัน

การเงินในประเทศ

แล้ว 

ไถ่ถอนจากสถาบัน

การเงินในประเทศ

แล้ว 

ไถ่ถอนจากสถาบัน

การเงินในประเทศ

แล้ว 

- ไม่มี -

- ไม่มี - 

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

เพิ่มก�าลังการผลิต ลดความซ�้าซ้อน ปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต และผลกระทบด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มผล

ประกอบการอย่างเด่นชัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บรษิทั โพลเีมอร์รทิ เอเชยี จ�ากัด ซึง่บรษิทัถอืหุน้ร้อย

ละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว มูลค่า 50 ล้านบาท 

และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555-2563) ได้เปิด

ด�าเนินการในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยด�าเนินการผลิต

มาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบทช์

ประเภทสดี�า โดยการเช่าอาคารโรงงาน เครือ่งจกัรและคลงั

สินค้าจากบริษัทเพื่อผลิต ส่วนการจัดจ�าหน่ายสินค้าจะ

จ�าหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่ เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อไป

ยังลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ยกเว้นสินค้าพิเศษบางส่วนที่จะจัด

จ�าหน่ายโดยตรงยอดขายรวมทั้งส้ิน 450 ล้านบาทในปี 

2562

2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อย

ละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาท รองรับแผน

ขยายธรุกิจในตลาดผลติภณัฑ์ประเภทเสรมิคุณสมบตัพิเิศษ 

บรษิทัย่อยได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI พร้อมสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากเริ่มด�าเนินธุรกิจ 

ได้เริ่มด�าเนินการระหว่างปี 2560 ผลิตสินค้ามาสเตอร์ 

แบทช์ประเภท ฟิลเล่อร์ สีขาว และสารเติมแต่ง โดยเช่า

อาคารโรงงาน เครือ่งจกัร และคลงัสนิค้าจากบรษิทัเพือ่ผลติ 

และจ�าหน่ายสนิค้าไปบรษิทัใหญ่ เพือ่ให้บรษิทัใหญ่ขายต่อ

ไปยังลูกค้า ยอดขายรวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาทในปี 2562

3. บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ากัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 

ของทุนจดทะเบยีน ทุนจดทะเบยีนมลูค่า 10 ล้านบาท ช�าระ

แล้วร้อยละ 50 เพื่อผลิตทุ่นลอยน�้าส�าหรับรองรับแผง 

โซลาร์เซลล์ ในระหว่างปี 2563 ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินกิจการ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง

1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด

ประเภทกิจการ

ที่ตั้งบริษัท

2.  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ

ที่ตั้งบริษัท

3.  บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด

ประเภทกิจการ

ที่ตั้งบริษัท

4.  บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด

ประเภทกิจการ

ที่ตั้งบริษัท

5.  บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ากัด

ประเภทกิจการ

ที่ตั้งบริษัท

: ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.92

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น

8.09%

100% 100% 80%

20.92%

: จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์

:  22  ซอยสุขมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

: ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.09
: รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

: 18 หมู่ 10 ต�าบลคลองสี่ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

: บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

: ผลิตและจ�าหน่ายมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และสีด�า

:  858 หมู ่2 ซอย 1C/1 นคิมอุตสาหกรรมบางป ูต�าบลบางปใูหม่ อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ  จงัหวดัสมทุรปราการ
: บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

: ผลิตและจ�าหน่ายมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และสารเติมแต่งแบบส�าเร็จรูป

: 858 หมู ่2 ซอย 1C/1 นคิมอุตสาหกรรมบางป ูต�าบลบางปใูหม่ อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ
: บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 80

: ขึ้นรูปเครื่องใช้พลาสติกและจ�าหน่าย

: 858 หมู ่2 ซอย 1C/1 นคิมอุตสาหกรรมบางป ูต�าบลบางปใูหม่ อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ

• การผลติมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบทช์สดี�า ด�าเนนิการโดย บรษิทั โพลเีมอร์รทิ เอเชยี จ�ากัด

• การผลติมาสเตอร์แบทช์สีขาว มาสเตอร์แบทช์สีต่างๆ และมาสเตอร์แบทช์พเิศษอืน่ๆ ด�าเนนิการโดยบรษิทั สาลี ่คัลเล่อร์

จ�ากัด (มหาชน)

• การผลติมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเล่อร์ มาสเตอร์แบทช์สขีาว และมาสเตอร์แบทช์พเิศษอืน่ ด�าเนนิการโดย บรษิทั 

คอมโพสทิ เอเชยี จ�ากัด

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)22



1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ วันที ่18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ล�าดับที่ รายชือ่ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
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

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ากัด

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

นายศศิศ  มนต์เสรีนุสรณ์

นางสาวกันย์วดี  จิวะพรทิพย์

นายชัยวัฒน์  อนันควานิช

นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์

นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม

นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉะริยะสมบัติ

นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์

นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข

บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด

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

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

ยอดรวม 493,535,893 83.79
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1.3.3 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชือ่ผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

ล�าดับที่ รายชือ่ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ากัด 

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ากัด

บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด

น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์

น.ส.ธันธิดา จิวะพรทิพย์

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

นายพัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

นายประกิต อัศวกาญจน์

นายชาญชัย อัศวกาญจน์

กลุ่มบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

นายสาทิส  ตัตวธร

นายสิรภัทร  ตัตวธร

นายศศิศ  มนต์เสรีนุสรณ์

นายชัยวัฒน์  อนันควานิช

กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์

นายไพบูลย์  ตั้งตรงศักดิ์

นางกัลยา  ตั้งตรงศักดิ์

นายรัฐวิทย์  ปรปักษ์ขาม

นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉริยะสมบัติ

นายชูศักดิ์  เตชะสันติสุข

นายวีระกิตต์   อภิรัฐประชาศิลป์

นายนิพนธ์ มโนมยางกูร

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

59,953,233

47,659,633

10,516,100

1,777,500

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

31.27

20.92

2.52

5.24

0.25

0.18

0.17

0.08

1.86

0.05

10.18

8.09

1.79

0.30

6.80

3.61

6.62

3.39

3.23

3.36

3.30

3.06

1.70

1.53

ยอดรวม 420,704,538 71.43

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)24



(ข)  บริษัทมีผู้ถือหุ้นทีม่ีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�าเนินงานของบริษัท 
ตามสมุดทะเบียน ณ วันที ่18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ล�าดับที่ รายชือ่ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1

2

3

4

5

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

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

ยอดรวม 85,776,731 14.56
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(2)  ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัททีเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย รายชือ่ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2.  บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท

แบ่งเป็น 150,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

3.  บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

แบ่งเป็น 100,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ 

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ 

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

4,999,998 หุ้น

149,996 หุ้น 

79,997 หุ้น

100%

100% 

100%

การถือหุ้นของกรรมการในบริษัททีเ่ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าในกลุ่มโซลเว้นท์ 

โมโนเมอร์ โพลยีรูเีทน เคมภีณัฑ์อาหารสัตว์ เคมภีณัฑ์ทางการเกษตร เคมภีณัฑ์เวชภณัฑ์ เป็นต้น และมกีารลงทนุในบรษิทั

ต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่ง

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.23 ของทุนจดทะเบียน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ล�าดับที่ รายชือ่ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด

นางพิมพา  จิวะพรทิพย์

นายประชา  จิวะพรทิพย์

นางสาวพรทิพย์  จิวะพรทิพย์

นายสาทิส  ตัตวธร

นางกัญญา  รัตน์ตันติพฤกษ์

นายธีระพล  อัศวกาญจน์

1,368,424

44,673

31,573

13,182

12,000

6,750

3,000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

91.23

2.98

2.10

0.88

0.80

0.45

0.20
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บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ 

อเิลคทรอนคิส์และสินค้าอุปโภคบรโิภคให้กับผูผ้ลติสนิค้าต้นแบบและ Subcontractors เช่น ชิน้ส่วนประกอบของ สแกนเนอร์ 

พริ้นเตอร์ ถาดไอซี ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 380,121,074 บาท และมีทุนจด

ทะเบียนเรียกช�าระแล้ว 380,121,017 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 6 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

(3)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
  – ไม่มี – 

ล�าดับที่

ล�าดับที่

รายชือ่ผู้ถือหุ้น

รายชือ่ผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

จ�านวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

นายสิทธิชัย  ประวงษ์รัตน์

นายกรณัฐ  จิวะพรทิพย์

นางสาวเขมิกา  จิวะพรทิพย์

นางสาวเขมนที  จิวะพรทิพย์

นางสาวณัฐพร  จิวะพรทิพย์

นายอรรถวุฒิ  จิวะพรทิพย์

นายธนินทร์  จิวะพรทิพย์

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ากัด

นางภัทริน มงคลรัตน์

นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์

นายสาทิส ตัตวธร

นายเศวต นราธิปกร

นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์

น.ส.กันย์วดี  จิวะพรทิพย์

นางประภัทยา จิวะพรทิพย์

นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ

นายชัยวัตน์ อนันควานิช

1,500

8

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

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

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

0.10

0.01

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

25.15

5.10

4.14

3.98

3.57

2.98

2.78

2.77

2.43

2.14

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1,500,000

1,500,000

100

100
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
1.1.4 ทุนจดทะเบียน/ ทุนช�าระแล้ว/ จ�านวนหุ้น

1.5 การออกหลักทรัพย์อืน่

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช่ือที่ใช้ส�าหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “COLOR” มีทุน 

จดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนช�าระแล้ว 588,964,618 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

ก�าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิได้

นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมายและเงินส�ารองต่างๆ 

ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บรษิทัอาจก�าหนดให้การจ่ายเงนิปันผล

มอีตัราน้อยกว่าอัตราท่ีก�าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยูกั่บความ

จ�าเป็นในการใช้เงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงาน การขยาย

ธรุกิจและปัจจยัอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบรหิารงานของบรษิทั 

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

จะต้องถกูน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่

เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี

อ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�าเนิน

การรายงานให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชมุต่อไป 

บรษิทัย่อยของบรษิทั มนีโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลัง

หักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงิน

ส�ารองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแส

เงนิสด ฐานะการเงนิ สภาพคล่องและแผนการลงทุนในแต่ละ

ช่วงเวลาด้วย 

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมี

ก�าไรสะสมต้นงวด 29.93 ล้านบาท หักจ่ายเงินปันผล 23.56 

ล้านบาท มกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี 45.94 ล้านบาท เมือ่หกัขาดทนุ

เบ็ดเสร็จระหว่างปี 1.18 ล้านบาท  และหักส�ารองตาม

กฎหมาย 2.30 ล้านบาท จะคงเหลือก�าไรสะสม 48.83 ล้าน

บาท คณะกรรมการจึงมีความเห็น ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้

ถือหุ้นจากก�าไรของปี 2563 และก�าไรสะสมของบริษัท ใน

อัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 29.45 ล้านบาท

รายละเอียดเกีย่วกับจ�านวนหุ้น
หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 652,343,752 หุ้น

จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว          588,964,618 หุ้น       สิทธิออกเสียง      1: 1

จ�านวนหุ้นซื้อคืน                 - 

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน

ณ วันที่ 11 พ.ย. 2563            588,964,618 หุ้น

 

หุ้นบุริมสิทธิ

จ�านวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. - 

จ�านวนหุ้นซื้อคืน             - 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

    ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

    93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

    กรุงเทพมหานคร 10400

    โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
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2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสีย่ง

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่จะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และ

ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีกรอบการด�าเนินงาน

บรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกิจท่ีมคีวาม

เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ อย่างทนัท่วงทีรวมถงึการ

แสวงหาโอกาสในการด�าเนนิธรุกิจใหม่ๆ บรษิทัมกีรอบการด�าเนนิงานบรหิารความเส่ียง

ขององค์กร ดังนี้

1. การก�าหนดกลยุทธ์

การก�าหนดวัตถุประสงค์และ Risk appetite ในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้

มีความชัดเจน โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 7 ประเภท ให้มีความครอบคลุมในด้านของ

โอกาสและผลตอบแทนที่จะได้รับ

2. ก�าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ

บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส�าคัญของการบรหิารงานด้านความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีาร

จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการ (Risk Management 

Committee) โดยมกีรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธาน และรองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นคณะ

กรรมการ เพื่อดูแลให้การสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้านรวม

ถึงให้การสนับสนุนและติดตามด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารจัดการความเสีย่ง2



คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่งและก�ากับกิจการ
มีหน้าทีร่ับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

การบริหารความเสีย่งระดับองค์กร

วัฒนธรรมความเสีย่งภายในองค์กร

1. ก�าหนดความเส่ียงและโอกาสขององค์กร รวมถงึผูร้บัผดิชอบในการบรหิารความเส่ียง

2. พจิารณานโยบาย กลยทุธ์ กรอบการบรหิารความเส่ียง แผนการบรหิารความเสีย่ง 

และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

3. ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีละ 2 ครั้ง

4. รายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และก�ากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพือ่ให้การบรหิารมคีวามครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กรความเสีย่งทีเ่กีย่วกับกลยทุธ์ การ

ด�าเนนิงาน ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นไปสูก่ารก�ากับ

ดูแลกจิการท่ีด ีในการบรรลวุตัถปุระสงค์และการเตบิโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื บรษิทั

ได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (4) ความเสี่ยงด้านองค์กร (5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 

(6) ความเสี่ยงภายนอก (7) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน การปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงเหล่านี้อาจท�าให้เกิดความเสียหายไม่แน่นอน และการสูญเสียโอกาส 

การสร้างคุณค่าเพิ่มรวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของ 

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างส�าคัญ

ทางคณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียงและดูแลก�ากับกิจการท่ีดีจงึได้มกีารประชมุ

ร่วมกันกับผู้ตรวจสอบภายใน ในการบ่งชี้ปัจจัยความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ใดท่ีอาจเกิด

ขึน้ทีม่ผีลทางลบ และหากเกิดขึน้จรงิจะมผีลกระทบอย่างไรต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์

ของบรษิทั เพือ่ให้ผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้องจดัแนวทางการป้องกันและการจดัการท่ีเหมาะ

สม คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มหีน้าท่ีสนบัสนนุ

และมีส่วนร่วม ติดตาม ประเมินตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

บรษิทัตระหนกัถงึการบรหิารความเสีย่งภายในองค์กร และมองเหน็ว่าความเสีย่ง

เป็นเรือ่งความรบัผดิชอบของทกุคน ตัง้แต่ระดับกรรมการ ผูบ้รหิารไปจนถงึพนกังาน 

ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความยั่งยืนทางธุรกิจ ทางคณะกรรมการ

และผู้บริหารได้สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับพนักงานทุกระดับ

ตามบทบาทที่ได้รับ และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและปฏิบัติตาม

เกณฑ์อย่างเหมาะสม
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การประเมินความเสีย่ง

เพื่อให้บรรลุผลการด�าเนินงานด้านความเสี่ยง บริษัทได้ก�าหนดวิธีการประเมิน

ความเสี่ยง โดยมีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likehood) ผลกระทบของความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ หากพบว่าระดับของความเสีย่งนัน้สูง

มากและมโีอกาสเกิดขึน้สงูต้องมกีารก�าหนดมาตรการและการควบคุมความเสีย่งนัน้ๆ 

และมกีารทบทวน ตดิตามความเสีย่งนัน้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ เพือ่เป็นมาตรการ

รองรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นีบ้รษิทัมคีวามตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 

ในการเสรมิสร้างบทบาทการบรรเทาผลกระทบต่อกจิกรรมทีม่คีวามส�าคัญแก่องค์กร 

และการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น จึงได้น�าระบบของ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้อย่างเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีการจัดท�าแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การจัดการวิกฤต และมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ
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2.2 ปัจจัยความเสีย่งต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสีย่งจากการแข่งขันเพ่ิมขึน้
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ แต่

การขยายก�าลงัการผลติของผูผ้ลติยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง ท�าให้

เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้นภายใน

ประเทศจากค่าแรงและวัตถุดิบเป็นแรงกดดันให้ความ

สามารถในการแข่งขันภายในประเทศลดลง ท�าให้มีการเข้า

มาของสินค้าจากเวียดนาม จีนและอินเดีย ซึ่งท�าให้เกิด 

ภาวการณ์แข่งขันของราคาอย่างรุนแรง

ผู้ผลิตในประเทศมีการเพิ่มจ�านวนท้ังรายใหม่และการ

ขยายก�าลังการผลิตของคู ่แข่งเดิม ท�าให้อุปทานภายใน

ประเทศเพิม่มากขึน้ ไม่เป็นไปในแนวทางของอุปสงค์ทีเ่ตบิโต

น้อยลง ท�าให้ลูกค้ามีช่องทางในการเลือกสินค้ามากขึ้น และ

ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเก็บสินค้าคงคลังที่

ลดลง

ความเสีย่งจากการพ่ึงพิงผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ
บริษัทมีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จัดจ�าหน่าย

รายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง และจัดซื้อตรงจากผู้

ผลติอีกด้วย นอกจากนี ้ทางบรษิทัมกีารสัง่ซือ้วตัถดิุบจากทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ หากผู้จัดจ�าหน่ายไม่สามารถ

จดัหาวตัถดิุบได้เพยีงพอต่อความต้องการ หรอืไม่สามารถส่ง

มอบวตัถดิุบให้แก่บรษิทัได้ทันตามความต้องการ บรษิทัได้มี

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขดังนี้

ทางบริษัทมีผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่นไว้ส�ารองในยามฉุกเฉิน 

อีกท้ังยังสามารถท�าการเปรียบเทียบราคาเพื่อจัดหาวัตถุดิบ

ในราคาท่ีแข่งขันได้มากขึ้น ณ ในปัจจุบัน ผู้จัดจ�าหน่าย

วัตถุดิบหลักยังสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามคุณภาพและ

มาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท และสามารถส่ง

มอบสินค้าได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งานของ

บริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่าย

แต่ละรายนั้นไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของ

บริษัท รวมถึงบริษัทมีการประเมินผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่น เพื่อ

ป้องกันการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันและไม่ตรงเวลา

ความเสีย่งเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
การรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาท

อย่างมากในการด�าเนินธุรกิจ มีแนวทางจากหลากหลาย

หน่วยงาน เพื่อลดการใช้พลาสติกในประเทศลง ในหลาก

หลายรูปแบบทั้งการขอความร่วมมือ การให้ข้อมูลเชิงลบต่อ

การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการผลักดันให้มีมาตรการ

ทางภาครัฐในอนาคต การเพิ่มสัดส่วนการใช้ถุงพลาสติกท่ี

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อแทนถุงพลาสติกท่ีผลิตจาก

ปิโตรเคมี เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งบริษัทเอง มี

มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข ดังนี้

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีหลากหลายและมี

คุณสมบัติท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองเทรนของผู้

บรโิภคในปัจจบุนั บรษิทัเองได้มกีารตดิตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระดับก่อตั้งของ

สมาคมพลาสตกิชวีภาพ เพือ่รบัรูข่้าวสารการเปลีย่นแปลงท้ัง

ด้านการตลาด เทคนิคตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ อัน

เก่ียวข้องกับภาครฐัและระบบภาษทีีจ่ะมบีทบาทในการก�ากับ

ในอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถุงพลาสติกสามารถ

ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของความต้องการของผูบ้รโิภคถงุพลาสตกิในอนาคตอกีช่อง

ทางหนึ่งด้วย
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2.2.1 ความเสีย่งต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททัง้ใน
ปัจจุบันและ ทีอ่าจเกิดขึน้ใหม่ (emerging risk)

ความเสีย่งจากภัยพิบัติการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�าให้เกิดปัญหาภัยพิบัติซึ่งส่งผลต่อชีวิตและ

ทรพัย์สินของมนษุย์ บรษิทัจงึตระหนกัถงึความส�าคัญของปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ เพือ่ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ เช่น รายได้ของบรษิทั

ลดลง การขนส่งที่ยากล�าบากขึ้น ต้นทุน และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

การเฝา้ระวังเพ่ือรองรับความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ผลกระทบต่อธุรกิจ 
1) การเฝ้าติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เช่น 

สถานการณ์น�้าท่วม มีแผนฉุกเฉินรองรับ โดยประเมินสถานการณ์ระดับของความ

รุนแรงที่รับได้ ในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

2) การปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงานในองค์กร ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึง

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสีย่งภัยคุกคามทางไซเบอร์
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้น อาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้งานร่วมกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ต 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท และส่งผลต่อการ

ด�าเนินธุรกิจ ลูกค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาจท�าให้สูญเสียข้อมูลที่ส�าคัญ เป็นความ

ลบัของบรษิทั เกิดการรัว่ไหล ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ และความมัน่ใจของผูม้ส่ีวน

ได้เสียที่มีต่อบริษัทได้

การเฝา้ระวังเพ่ือรองรับความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ผลกระทบต่อธุรกิจ 
1) ติดตามและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ และแจ้งเตือนให้กับคนในองค์กรรับทราบ

2) เสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัย และการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติและป้องกัน 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
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3.1 นโยบายและเปา้หมายการจัดการด้านความยัง่ยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการก�าหนด

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทท่ีค�านึงถึง เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ที่เป็นรากฐานในการสร้างกลยุทธ์ สะท้อนการ

ท�างานเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 บริษัทมีการด�าเนินงานความยั่งยืนผ่านห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า

เป็นประเด็นส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและ

บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ

การขับเคลือ่นธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน3
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการก�าหนดทิศทางในการบริหารนโยบายขององค์กรขับเคลื่อน

ไปสู่ความยั่งยืน บริษัทได้มีการประเมินจ�าแนกผู้มีส่วนได้เสียปีละ 1 ครั้ง ผ่านแบบส�ารวจความพึงพอใจ ระบบข้อร้องเรียน 

ซึ่งในปี 2563 ได้มีการแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม โดยระบุแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสียในแต่ละกลุ่ม เช่น การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยง เชื่อมั่นในการด�าเนินงานที่ยั่งยืน

• ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ป็นรปูธรรมและเตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง

• ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

• สร้างศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง

• สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา

• การจ่ายเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ

• เพิ่มช่องทางการส่ือสารให้ผู้ถือหุ้นได้ติดตามและทราบ

ข้อมูลของบริษัทมากขึ้น

• ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• รายงานประจ�าปี

• การแถลงผลการด�าเนินงานราย

ไตรมาส

• การปรับปรุงเว็บไซต์ของนัก

ลงทนุสมัพนัธ์ให้มคีวามทันสมยั ใช้

งานง่าย มีข้อมูลครบถ้วน

ผู้ถือหุ้น

การบริหาร
ปัจจัยการผลิต

การกระจายสินค้า
และการบริการ

การตลาดและการขาย และ
การบริการหลังการขายการปฏิบัติ

•  ด� า เ นิ น ก า ร จั ดห า

วัตถุดิบจากแหล่งผู้ขาย 

(source) ต่างๆ เช่น res-

in pigment additive

• การวิจัยสูตรใหม่ๆ และ

เข้าสู ่กระบวนการผลิต 

เพื่อให้ได้ซึ่งวัตถุดิบตาม

ที่ลูกค้าต้องการ

• การขนส่ง/ ส ่งมอบ

สินค ้ าและบริการ ท่ีมี

คุณภาพและตรงเวลา 

• การสือ่สารและให้ข้อมลู

เกี่ยวกับใช ้สินค ้าและ

บริการอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน

• การรับความพึงพอใจ

ของสินค้าและบริการ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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• ผลตอบแทนและสวัสดิการที่มั่นคงครอบคลุมถึง

ครอบครัว

• ความมั่นคงในหน้าที่การงาน

• การได้รับการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน

• สภาพแวดล้อมทีด่แีละความปลอดภยัในหน้าทีก่ารงาน

• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

• การให้โอกาสพนกังานเสนอแนะความคดิเหน็ในองค์กร

• การให้ความรู้ และการพัฒนากระบวนการผลิตร่วมกัน 

• การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

• มีนโยบายการเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

• มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระยะยาว

• ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานก�าหนด

• การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

• การส่งมอบที่ตรงต่อเวลาสม�่าเสมอ

• ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย

• การรักษาความลับของลูกค้า

• ได้รบัสนิค้าและบรกิารทีม่คุีณภาพ การรบัประกันสนิค้า

และบริการ

• การให้ความถูกต้อง รวดเร็ว ของข้อมูลข่าวสารความ

คืบหน้าของกิจการ

• การให้ข้อมลูเก่ียวกับกิจการของบรษิทัทีถ่กูต้อง น่าเชือ่

ถือ

• การสร้างความน่าเชื่อถือในการให้ข่าวสาร

• การประชุมพูดคุยระหว่างผู้บริหาร

และหัวหน้างาน อย่างสม�่าเสมอทุก

อาทิตย์

• การจดักิจกรรมสันทนาการ ภายใน

องค์กร ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย

• การปรับภูมิทัศน์ขององค์กรให้มี

ความปลอดภยักับตวัพนกังานและผู้

มาเยือน

• เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ของพนักงานในองค์กร ท้ังจากการ

ประชุม กล่องรับฟังความคิดเห็น 

และแบบส�ารวจ Online เพื่อน�าข้อ

เสนอแนะมาร่วมหารือและปรับปรุง

• การพัฒนาคู่ค้า ด้วยการแนะน�าให้

ความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให ้ตรงตามกฎหมาย

ก�าหนด

• การติดตามข่าวสารและกิจกรรม

ทางการตลาด

• การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 

2563 ผลการส�ารวจความพึงพอใจ

อยู่ที่ 91.6%

• การเข้าพบปะลูกค้า

• การแบ่งปันความรูท้างด้านเทคนคิ

กับลูกค้า

• การเข้าไปสนับสนุนการบริการ

ต่างๆ ให้กับลูกค้า

• การพบปะเยีย่มเยอืนสือ่มวลชนใน

โอกาสต่างๆ

• จัดสัมภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ

• ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน

Opportunity Day

พนักงาน

คู่ค้า

ลูกค้า

สื่อมวลชน

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาโดย

เคร่งครัด

• รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วย

ความถูกต้อง และตรงเวลา

• ไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนและสังคมโดยรอบ

• ให้การช่วยเหลือสนับสนุน

• มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

• ท�ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

• การจ้างงานคนในพื้นที่และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

• การพัฒนาชุมชน สังคมในพื้นที่ตั้งของโรงงาน

• ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม

• การพัฒนาความสามารถขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม

ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการสร้างนวัตกรรมที่เข้า

มาช่วยในการผลิต

• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

• การประชุมพบปะหารือ

• การเยี่ยมชมกิจการ

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการ

เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• การมีส่วนร่วมกับเด็กและเยาวชน

• กิจกรรมร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม

และเพื่อนบ้านโดยรอบบริษัท

• มกีารหารอืร่วมในเรือ่งผลกระทบที่

เกิดขึ้นโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

• ตอบรบัการสนบัสนนุจากโครงการ

ต่างๆ ของภาครฐัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมในด้านต่างๆ

• การได้รับการรับรอง Green 

System Level 3 เพื่อเป็นการยืนยัน

ในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีของ

องค์กร

เจ้าหนี้

ชุมชม/สังคม

รัฐบาล

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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3.3 การจัดการด้านความยัง่ยืนในมิติสิง่แวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิง่แวดล้อม
บรษิทัมคีวามตระหนกัถงึนโยบายและแนวทางการปฏบิตักิารด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิให้บคุลากรภายในองค์กร

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อ

ลดผลกระทบในเชงิลบต่อสิง่แวดล้อมตัง้แต่การจดัซือ้วตัถดิุบ การผลติ การขนส่งสนิค้า โดยมเีป้าหมายในการจดัการด้านสิง่

แวดล้อมอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง
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บริษัทบริหารการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าและแสง

สว่าง โดยในปี 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟ/ โคมไฟ) ใน

กระบวนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับสภาพแวดล้อมในการท�างานให้กับ

พนักงาน นอกจากนี้ ได้มีการเริ่มด�าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 97,048.52 (หน่วย) ในช่วงเดือน

ตุลาคม ถึงธันวาคม

บริษัทมีเป้าหมายในการลดการใช้งานพลังงาน ซึ่งสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน 

รายงานความยั่งยืน ปี 2563

การรายงานข้อมูลการใช้น�้าสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิต นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้น�้าช่วยให้

บรษิทัสามารถพฒันาและปรบัปรงุการบรหิารทรพัยากรน�า้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

เพือ่ลดต้นทนุในการด�าเนนิธรุกิจและลดความเสีย่งในการขาดแคลนทรพัยากรน�า้

ที่มีคุณภาพ

บริษัทมีเป้าหมายในการลดการใช้น�้าประปา เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งสามารถ

ดูเพิ่มเติมได้ใน รายงานความยั่งยืน ปี 2563

บรษิทัมกีารจดัการขยะและของเสยีในกระบวนการด�าเนนิธรุกิจอย่างเป็นระบบ

ตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยมีระบบการคัดแยกขยะตาม

ประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมกับผู้

เกี่ยวข้อง เพื่อลดการก�าจัดขยะ ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 

385,547 กิโลกรัม แบ่งออกเป็นของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและของเสียท่ีเป็น

อนัตรายนอกจากนี ้บรษิทัมกีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมในส�านกังานและรอบ

สถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพ

อากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายก�าหนด และ ไม่พบ

กรณีสารเคมีรั่วไหลจากการด�าเนินธุรกิจ  

บริษัทมีการวัดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 

2562 มสีนิค้าดังนี ้MSOR16210 CAE72 และ CAE3 เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการ

รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น การลดการใช้พลังงานฟอสซิล เพิ่มการใช้พลังงาน

หมุนเวียน เป็นต้น  โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดท�าโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้า

หมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การติดตั้ง LED ในโรงงานแทน

หลอดไฟฟ้าแบบเดิม การตดิตัง้โซลาร์เซลล์ 999.58 เมกะวตัต์ เป็นต้น ซึง่โครงการ

ดังกล่าวส�าเร็จเรียบร้อย ภายในสิ้นปี 2563 

ในปี 2563 บรษิทัได้อยูร่ะหว่างการศกึษาข้อมลูในการจดัท�าโครงการก๊าซเรอืน

กระจก นอกจากนีบ้รษิทัมกีารเข้าร่วมโครงการจากทาง อบก. ในการเปิดเผยข้อมลู

โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก ซึง่เป็นโครงการสนบัสนนุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.3.2 ผลการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม

1. การจัดการพลังงาน

2. การจัดการน�า้

3. การจัดการขยะ
ของเสียและมลพิษ

4. การจัดการเพ่ือลดปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก
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3.4 การจัดการความยัง่ยืนในมิติสังคม

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�าคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัต ิ 

ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนต�าแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตก

ต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก

ในปี 2563 บริษัทจัดหลักสูตรการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการท�างานแก่พนักงานจ�านวน 110 

หลักสูตร โดยมีจ�านวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 44.58 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ในปี 2563 บรษิทัพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดความเส่ียงจาก

การเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการด�าเนินงานท่ี

ส�าคัญ ในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ียั่งยืนท้ัง

ภายในและนอกองค์กร และเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

3.4.2 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
(1) พนักงานและแรงงาน

บรษิทัปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนตัง้แต่การจ้างงานจนถงึการดูแลพนกังานและบคุลากร เพือ่ให้พนกังานและบคุลากรทุก

คนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทมีการด�าเนินงานด้านพนักงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

การจา้งงาน

การฝึกอบรมพนักงาน

รายละเอียด
ชาย

จ�านวนพนักงาน (คน)

หญิง
พนักงานประจ�า

พนักงานผู้พิการ

196

3

71

0

รวม 199 71

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)40



เช่น การแต่งตั้งผู้แทนงานด้านความปลอดภัย การแต่ง

ตั้งตัวแทนลูกจ้างและการจัดตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการจัดการความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้า

หมาย ในปี 2563 พบกรณีการบาดเจ็บจากการท�างาน

จ�านวน 2 ครัง้ ทัง้นี ้บรษิทัได้มมีาตรการป้องกันอบุตัเิหตุ

ดังกล่าว ได้มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและอุบัติ

การณ์ บันทึกผล และปรับปรุงแก้ไข รายงานเรื่อง 

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยรับทราบ

ความผูกพันของพนักงาน
ในปี 2563 บริษัทมีพนักงานลาออกจากงานโดย

สมคัรใจ (Turn over rate) ร้อยละ 0.93 มอีตัราลดลงร้อย

ละ 3.43 จากปีก่อน

(2) ลูกค้า

บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบ

สนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2563 บริษัทได้รับ

ความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 

91.64 และไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องส�าคัญ 

(3) ชุมชนและสังคม

บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและ

สังคม โดยให้ความส�าคัญกับการลดผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมและหลกีเลีย่งการด�าเนนิงานท่ีอาจสร้างผลกระ

ทบเชงิลบต่อคุณภาพชีวติของชุมชน รอบสถานประกอบ

การ ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็น

ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยในปี 2563 

บรษิทัได้มกิีจกรรมร่วมกับชมุชนดังนี ้จากผลกระทบการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการ

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลใน

พื้นท่ี และมีการสอนการจัดท�าหน้ากากอนามัยให้กับ

พนักงานและครอบครัวในช่วงท่ีเกิดวิกฤตขาดแคลน

หน้ากากอนามัย  
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4.1 ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส�าคัญ

กลุ่มบริษัทได้จ�าแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าท่ีผลิต ออกเป็น 5 

ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสีขาวและสีด�า เป็นสินค้าที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และสม�่าเสมอในทุก

กลุ ่มลูกค้าหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่จะเลือกใช้

เครือ่งจกัรทีม่เีทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากยโุรป และมคีวามเฉพาะในการผลติโดยมคีวาม

สามารถในการผลิตสีขาว 2,000 ตัน และสีด�า 15,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัทมียอดใน

การผลิต และขายสินค้าประเภทนี้สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 48 ของรายได้จากการ

ขายและบริการรวมในปี 2563 ซึ่งเท่ากับในปี 2562 ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝา่ยจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)4
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ประเภทฟลิเลอ่ร ์เป็นกลุม่สนิค้าหลกัของกลุม่บรษิทัทีไ่ด้รบัการยอมรบัในมาตรฐาน

คุณภาพ มีการใช้งานหลักในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตช้ินงานประเภทผืนแผ่นกว้างทั้งชนิด

บาง และชนิดหนา และกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงบรรจุถุงหิ้ว ตลอด

จนกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตงานประเภทรีดเป็นท่อ และ Profile ต่างๆ เพราะนอกจากความ

เป็นมาตรฐานด้านคณุภาพแล้ว สนิค้าประเภทนีส้ามารถช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการ

ผลิตซึ่งเป็นการลดต้นทุนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบท่ีมีความ

เฉพาะ และเป็นพเิศษและได้ตดัสนิใจเลอืกใช้เทคโนโลยเีครือ่งจกัรชัน้สงูทีท่นัสมยัทีส่ดุ

จากประเทศอเมริกามีความสามารถในการผลิตฟิลเล่อร์ 16,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัท

มียอดในการผลิต และขายสินค้าประเภทนี้สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้

จากการขายและบรกิารรวมในปี 2563 ซึง่ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 20 ของรายได้จาก

การขายและบริการรวมในปี 2562 ที่ผ่านมา

ประเภทสีต่างๆ เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอนในการออกแบบ

และกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้

ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆ  ลูกค้าหลักจะ

กระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการคุณสมบัติด้านความแตกต่าง

ด้านสีสัน บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทแม่สีต่างๆ 1,200 ตันต่อปี 

มียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้

จากการขายและบริการรวมในปี 2563 ซึ่งเท่ากับในปี 2562

ประเภทสารเตมิแตง่ เป็นสินค้าทีม่กีารใช้งานในกลุม่เฉพาะเช่นกัน แต่มขีัน้ตอนใน

การออกแบบ และกระบวนการผลติ การตรวจสอบควบคุมคุณภาพทีไ่ม่ซบัซ้อนเท่ากับ

สินค้าประเภทสี  ลูกค้าหลักจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษที่

ต้องการการเสรมิคณุสมบตัด้ิานความแตกต่างในการใช้งาน บรษิทัมคีวามสามารถใน

การผลิตสินค้าประเภทนี้ 3,000 ตันต่อปี มียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี ้

สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2563 ซึ่ง

เท่ากับในปี 2562 ที่ผ่านมา

ประเภทอืน่ๆ รวมทัง้วัตถุดิบและการบริการ เป็นประเภทธุรกิจที่พิจารณาและ

ด�าเนนิการในด้านการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัการท�างานของลกูค้า ด้วยเหตอุนัเนือ่งจาก

ความไม่สมดุลระหว่างก�าลังการผลิตและการขาย การขยายก�าลังการผลิตของบริษัท

นี้ ก่อให้เกิดก�าลังการผลิตในส่วนของสายการสนับสนุนการผลิตท่ีเหลือ (Free 

Available Capacity) พร้อมให้บริการที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อการท�างานของลูกค้า 

อาทิ การบด-ย่อยเพือ่ลดขนาดวตัถดิุบ และการจ�าหน่ายวตัถดิุบบางรายการท่ีเกินกว่า

ประมาณการการใช้งานในสภาวะทีต่ลาดมกีารเปลีย่นแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได้

คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ รวมในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

สัดส่วนร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2562 ที่ผ่านมา
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4.2 การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีส่�าคัญในปีทีผ่่านมา

ในปี 2563 บริษัทฯ มีเหตุการณ์ที่ส�าคัญต่างๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อคณะ

กรรมการมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

ด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถอืปฏบัิตสิ�าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรอื

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวกับเครื่องมือ

ทางการเงนิได้ก�าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและการ

วัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินให้แนวทางปฏิบัติส�าหรับ

การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และให้ทาง

เลอืกกจิการในการเลอืกถอืปฏบิตักิารบญัชป้ีองกันความเสีย่ง

เพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลักการรับรู้รายการ

ระหว่างรายการท่ีถกูป้องกันความเสีย่งและเครือ่งมอืป้องกัน

ความเสีย่ง(Accounting mismatch) และให้แนวปฏบิตัใินราย

ละเอียดเก่ียวกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ออก

โดยกิจการว่าเป็นหนี้สินหรือทุน และก�าหนดให้กิจการเปิด

เผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินและความเส่ียงที่

เก่ียวข้องในรายละเอียดหลักการใหม่ในการจัดประเภท

รายการสินทรพัย์ทางการเงนินัน้ กิจการต้องพจิารณาจากทัง้ 

ก) โมเดลธุรกิจส�าหรับการถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ 

ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการ

เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจัดประเภท

นั้นจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

ด้วย หลักการใหม่ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั้งสินทรัพย์ท่ีเกิด

จากสัญญา ซึ่งกิจการจะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกับเครือ่งมอืทางการเงนิมาถอื

ปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กิดจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับดังกล่าว ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง 

สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญา

เช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบ

ทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงินโดยไม่ต้องจัดประเภทเป็น

สัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไปกลุ่ม

กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญา

เช่าเว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรพัย์

อ้างอิงมีมูลค่าต�่า 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่มาถือ

ปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กิดจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5

ก) เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32                                    เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7                    เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9                    เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19     เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ
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ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง 

ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ได้อธิบาย

ให้ชดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีงนิได้ของเงนิปันผล

จากตราสารทุนให้รบัรูภ้าษเีงนิได้โดยให้สอดคล้องกับการรบั

รู ้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ท�าให้เกิดก�าไรท่ีน�ามา

จัดสรรเงินปันผล

ง) การปรับปรงุมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เรือ่ง ผล

ประโยชน์ของพนกังาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด

โครงการ หรือการจ่ายช�าระผลประโยชน์) 

ได้อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีการบัญชีส�าหรับกรณีที่มี

การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�าระ

ผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ โดยเมื่อ

การเปลีย่นแปลงโครงการได้เกิดขึน้ กลุม่กจิการจะต้องใช้ข้อ

สมมติท่ีเป็นปัจจุบัน ณ วันท่ีท่ีมีการแก้ไขโครงการ การลด

ขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ในการค�านวณ

ต้นทนุบรกิารในปัจจบุนัและดอกเบีย้สทุธสิ�าหรบัระยะเวลาที่

เหลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดัง

กล่าว

จ) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง 

ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืมได้

อธบิายให้ชดัเจนว่าหากสนิทรพัย์ท่ีเข้าเงือ่นไขทีเ่กิดจากเงนิ

ทีกู้่มาโดยเฉพาะนัน้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรอื

พร้อมทีจ่ะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิท่ีกู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว 

กลุ ่มกิจการต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมท่ีมี

วัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย

ฉ) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที ่23 เรือ่ง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษี

เงินได้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 23 

เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้

อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้

สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สินภาษี

เงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเก่ียวกับวิธี

การทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบ

วิธีการทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน และมีความรู้เก่ียวกับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น�าเหตุผลว่า

จะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา

- หากกลุ่มกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีท่ีมีความ

ไม่แน่นอน กลุ่มกิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่

แน่นอนในการค�านวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย

- กลุ่มกิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณ

การใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการ

ใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือ

ข้อมลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพนิจิหรอืประมาณการ

Salee Colour Public Company Limited 45



4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม่ีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือหลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กีย่วข้องและมีผลกระทบทีม่ีนัยส�าคัญต่อกลุ่มกิจการ

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค�านิยามของสินทรัพย์และ 

หนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการ

เงิน รวมทั้งได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความ

สามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอน

ของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เครื่องมือทางการเงิน 

ปรับเปลี่ยนข้อก�าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดย

เฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่

แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิงท่ีก�าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank 

offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก�าหนดให้

กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการ

ป้องกันความเส่ียงทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่

นอนใดๆ นั้น

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง 

การน�าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

8 เรือ่ง นโยบายการบัญช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการ

ด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ

การบญัชป้ีองกันความเส่ียง รวมถงึการแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐาน

การบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติ

ทางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลบงัคับใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิ

ไป 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่

เก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้

รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผย

ข้อมูลของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ และ

หนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่า

มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า ผู้ให้

เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน

หรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุม่กิจการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ ซึง่ยงัไม่มผีลบงัคับใช้ใน

รอบระยะเวลารายงานปัจจุบันมีดังนี้

1. การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้มีการเพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติใน

เรื่องต่อไปนี้

- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า

- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่งไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ

- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
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4.4 ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 995 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการ 989 ล้านบาทและเป็นรายได้อื่น 6 ล้านบาท ลดลงเป็นมูลค่า 64 

ล้านบาท จากปี 2562 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6 โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

เพิม่ขึน้และลดลงของรายได้จาก การขายสนิค้าในแต่ละประเภทสนิค้ารายละเอยีดเป็น

ดังนี้

มรีายได้รวมเป็นมลูค่า 471 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 48 ของรายได้จากการขายสนิค้า

และบริการ ปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม

 มรีายได้รวมเป็นมลูค่า 188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้้จากการขายสินค้า

และบรกิาร ปี 2563 ซึง่เป็นมลูค่าลดลงจากปี 2562 คดิเป็นร้อยละ 10 เนือ่งจากปรมิาณ

การใช้ของผูบ้รโิภคลดลงประกอบกบัมผีูแ้ข่งขนัจากต่างประเทศ น�าสนิค้าเกรดต�า่เข้า

มาแย่งส่วนแบ่งในตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานณ์การโควิด-19 

อีกสาเหตุหนึ่งด้วย

 

มรีายได้เป็นมลูค่า 116 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายสนิค้าและ

บริการ ปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7 เป็นผลจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 เหมือนกับกลุ่มอื่นๆ

มรีายได้เป็นมลูค่า 117 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายสนิค้าและ

บรกิาร ปี 2563 ซึง่เป็นมลูค่าลดลงจากปี 2562 คดิเป็นร้อยละ 5 เนือ่งจากสถานการณ์

เดียวกับกลุ่มอื่นๆ

 

มีรายได้เป็นมูลค่า 96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสินค้าและ

บริการ ปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นผลจากการ

พยายามขยายตลาดในส่วนของสินค้า คอมปาวด์เพิ่มขึ้น   

 มีรายได้อื่นเป็นมูลค่า 6 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2562 คิดเป็น

ร้อยละ 33 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษวัสดุ

รายได้

ประเภทสขีาวและสดี�า

ประเภทฟลิเล่อร์

ประเภทสีต่างๆ 

ประเภทสารเติมแต่ง

ประเภทอืน่ๆ รวมทัง้วัตถุดิบ
และการบริการ

รายได้อืน่
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ผลการด�าเนินธุรกิจในปี 2563 ของกลุ่มบริษัท โดยรวมเกิดก�าไรขั้นต้นเป็นมูลค่า 

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�าเนินธุรกิจ 

สามารถแยกวิเคราะห์ตามรายประเภทสินค้าดังนี้

ปริมาณเงินกู้ยืมรวมของบริษัทลดลงจาก 345 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 214 ล้าน

บาท เมือ่สิน้ปี 2563 โดยลดลง 131 ล้านบาท จากการท่ีบรษิทัได้มกีารช�าระเงนิกู้ระยะ

ยาวเพิ่มขึ้นจากงวดปกติและลดการกู ้สินเชื่อระยะสั้นลงด้วยเนื่องจากมีเงิน

ทุนหมุนเวียนเหลือจ�านวนหนึ่ง ซึ่งท�าให้บริษัทลดภาระดอกเบี้ยที่จ่ายลดลงเป็น 8.1 

ล้านบาท จากเดิม 13.4 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นลดลงร้อยละ 40 จากปีที่แล้ว

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจเกิดผลก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า 54 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของรายได้รวม และก�าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นมูลค่า 27 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 อนัเป็นผลจากการพฒันาและปรบัปรงุประสิทธภิาพการ

ผลิตให้ดีขึ้น และได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้นมากนักจึงท�าให้สามารถ

ท�าก�าไรให้สูงขึ้นได้

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 76 ของมูลค่าขาย ลดลงร้อยละ 

6 จากต้นทุนขายเฉลี่ยร้อยละ 82 ในปี 2562 เนื่องจากได้พัฒนากระบวนการผลิตให้

ดีขึ้น ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าขาย ใกล้เคียงกับ

ต้นทุนขายเฉลี่ยในปี 2562 ส่วนปริมาณขายลดลงร้อยละ 5

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 83 ของมูลค่าขาย ใกล้เคียงกับ

ต้นทุนขายเฉลี่ยในปี 2562 ส่วนปริมาณขายลดลงร้อยละ 3  

ต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าขาย ลดลงร้อยละ 

4 จากต้นทุนขายเฉลี่ยร้อยละ 77 ในปี 2562 ส่วนปริมาณขายลดลงร้อยละ 6

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรสุทธิ

ประเภทสขีาวและสดี�า

ประเภทฟลิเล่อร์

ประเภทสีต่างๆ 

ประเภทสารเติมแต่ง
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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

จากค่าเสือ่มราคา ส่วนภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคืนลดลงจากได้รบัเงนิคืนจากสรรพากร

กลุม่บรษิทัมอีตัราหมนุของสนิทรพัย์รวมเฉลีย่ (Total assets turnover) ในปี 2563 

อยูท่ี่ 0.82 เท่า ซึง่ใกล้เคียงกับอตัราหมนุของสนิทรพัย์รวมเฉลีย่ในปี 2562 ที ่0.83 เท่า

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิทัมยีอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เป็นมลูค่า 

217 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 6 จากมลูค่า 231 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

จากยอดขายท่ีลดลง

กลุม่บรษิทัมรีะยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี 2563 อยูท่ีป่ระมาณ 81 วนั ซึง่ใกล้เคียงกับ

ปี 2562 ท่ีอยูท่ี ่80 วนั กลุม่บรษิทัไม่มหีนีท่ี้ค้างช�าระเกิน 12 เดือนและไม่มค่ีาเผือ่หนี้

สูญ ซึ่งนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของกลุ่มบริษัทคือจะตั้งเมื่อลูกหนี้ค้างช�าระ

มากกว่า 12 เดือนทั้งจ�านวนบริษัทได้ปรับระบบการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้มี

ประสิทธภิาพยิง่ขึน้ เพือ่ป้องกันการเกิดหนีสู้ญในอนาคต

กลุม่บรษิทัมยีอดสนิค้าคงเหลอืท่ีไม่รวมวตัถดิุบและสินค้าระหว่างทาง ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2563 เท่ากับ 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 เมือ่เทยีบกับยอด 110 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลงจากกลุม่บรษิทัพยายามควบคุมสินค้าคงเหลอืไม่ให้

มากเกินไป 

กลุม่บรษิทัมรีะยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ในปี 2563 อยูท่ี่ประมาณ 43 วนั ซึง่ลดลงจาก

ระยะเวลาขาย สนิค้าเฉลีย่ในปี 2562 จ�านวน 10 วนั เป็นผลจากการพยายามควบคุม

สินค้าคงคลงัให้พอดีกับการขาย

ในปี 2563 กลุม่บรษิทัมเีจ้าหนีก้ารค้าเป็นมลูค่า 117 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 11 ล้าน

บาทจากมลูค่า 106 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลจากช่วงปลายปียอดขายเพิม่ขึน้เมือ่

เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท�าให้ต้องส่ังสนิค้าเพิม่ขึน้

ในปี 2563 กลุม่บรษิทัม ีทีดิ่น อาคาร อปุกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (รวมถงึเงนิ

มดัจ�าค่าเครือ่งจกัร) เฉลีย่เป็นมลูค่า 697 ล้านบาท ซึง่ลดลง 31 ล้านบาท จากมลูค่า

เฉลีย่ 728 ล้านบาท ในปี 2562 ซึง่ลดลงจากค่าเส่ือมราคาและบรษิทัได้ซือ้เครือ่งจกัร

และอปุกรณ์เพิม่ขึน้เลก็น้อย ท�าให้กลุม่บรษิทัมผีลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวรในปี 2563 

เท่ากับร้อยละ 17 เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 เมือ่เทียบกบัผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวรในปี 

2562 อยูท่ี่ร้อยละ 12

ความสามารถในการ
บริหารทรัพย์สิน

ทีด่ิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน

ลูกหนีก้ารค้า

สินค้าคงเหลือ

เจ้าหนีก้ารค้า
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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 เป็นผลจากกลุม่บรษิทัได้ช�าระเงนิกู้ระยะยาวออกไปบางส่วนและลดการซือ้วตัถดิุบเพือ่ควบคมุสนิค้าคงเหลอืไม่ให้มาก

จนเกินไป เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้

สินต่อทุนที่ 0.51 เท่า ซึ่งลดลงจาก 0.70 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจ�านวน 774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นจ�านวน 742 ล้านบาท โดยเพิ่มมาจากก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 54 ล้านบาท และลดลงจากการ

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจ�านวน 24 ล้านบาท

1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องส�าหรับ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนที่อัตรา 

1.3 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกับอัตรา 1.1 เท่า ณ สิ้นปีก่อน 

กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 6 

ล้านบาท ส�าหรบัเงนิสดสทุธจิากกิจกรรมด�าเนนิงานอยูท่ี ่211 ล้านบาท เป็นผลจากการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติท�าให้

ผลการด�าเนินงานมีก�าไรเพิ่มขึ้นและการพยายามควบคุมสินค้าคงเหลือไม่ให้สูงเกินไป ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสด

สุทธไิปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 34 ล้านบาท กับปรบัปรงุก�าลงัการผลติ และกลุม่บรษิทัยงัได้ใช้เงนิสดสทุธใินกิจกรรมจดัหา

เงินจ�านวนประมาณ 171 ล้านบาท จากการช�าระเงินกู้ระยะยาวตามงวดและการจ่ายปันผลและจากการจ่ายดอกเบี้ย

2. รายจ่ายลงทุน

ในปี 2563 บริษัทได้ลงทุนการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตให้เพียงพอกับปริมาณการขายใน

ปัจจุบัน 

3. ความเพียงพอของสภาพคล่อง

ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้น โดยใช้เงินไปเพียงเล็ก

น้อย และบริษัทได้ช�าระเงินกู้ระยะยาวไปตามงวด รวมทั้งพยายามควบคุมสินค้าคงคลังไม่ให้สูงเกินไป ท�าให้อัตราส่วนหนี้

สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 0.51 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 0.70 เท่า กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาโอกาสที่

จะใช้ช่องทางการกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจจากวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยบริษัทมีวงเงินเหลือที่ไม่รวม

วงเงิน OD และ LG อยู่อีกจ�านวนหนึ่ง

4. ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กลุม่บรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืคงเหลอืกับสถาบนัการเงนิท่ีไม่ได้ใช้อกีมากพอ ซึง่จะสามารถสนบัสนนุการขยายธรุกจิและ/ หรอื

การลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หนีส้ินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)50



ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงินประจ�าปี 2563 ในส่วน

ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ18 เงินกู้ยืม ข้อ 20 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 28 ภาระผูกพัน

7.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

ปัจจบุนัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัในอนาคตโดยตรงอย่างมนียัส�าคญั ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย

ภายนอกที่อยู่นอกเหนืออ�านาจการบริหารควบคุมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง

ปัจจัยทางด้านโรคระบาดใหม่โควิด-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม 

(GDP) ของประเทศท�าให้กลุม่ลกูค้าและนกัลงทนุท่ีก�าลงัพจิารณาการเพิม่การลงทนุ การด�าเนนิโครงการใหม่ หรอืส่วนขยาย

งานต่างๆ ยงัคงชะลอการตดัสินใจตามสภาวการณ์ดังกล่าวต่อไปอกีระยะหนึง่ และนอกจากปัจจยัด้านเศรษฐกิจนีแ้ล้ว ปัจจยั

ทางด้านต้นทุนผันผวนอันเป็นผลจากระดับราคาน�้ามันดิบ และปิโตรเคมีที่ผันผวน ส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทาน เกิด

ความไม่สมดุลกันมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านปัจจัยภายใน เนื่องด้วยก�าลังการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงานแห่งใหม่

นี้ กลุ่มบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ 45,000 ตันต่อปี ซึ่งจากการค�านวณพบว่า การเพิ่มก�าลังการผลิตนี้จะส่งผลให้ค่าโสหุ้ย

และค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้ามีมูลค่าลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10-15 และอาจสูงมากขึ้นถึงร้อยละ 25 ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดย

บรษิทัจ�าเป็นต้องวางแผนด�าเนนิการผลติให้เตม็ตามก�าลงัการผลติท่ีออกแบบไว้ การลดต้นทุนจะถกูพจิารณาควบคู่ไปพร้อม

กับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆ กระบวนการท�างานของทั้งองค์กร ในปี 2563 นี้บริษัทใช้ก�าลังการผลิตไปประมาณร้อยละ 

70 ของก�าลังการผลิตรวม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว โดยการกระจายตลาด การ

สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาค และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การผลิต ท�าให้สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มก�าลังการผลิต นับเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มอัตราการต่อรองด้าน

การจดัหาวตัถดิุบทีห่ลากหลายมากขึน้ เพือ่แสวงโอกาสในการท�าก�าไรเพิม่เตมิ เพือ่พฒันาเทคโนโลยใีนการผลติ และคดัสรร

เครื่องจักรเพื่อก�าลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต เป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว

อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใดๆ ที่ต้องจัดให้มีการท�า Credit Rating

6.  ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการด�ารงอัตราส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมไม่เกิน 3.00 

และอตัราส่วนความสามรถในการช�าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต�า่กว่า 1.1 จากผลการด�าเนนิงานในปี 2563 

กลุม่บรษิทัสามารถช�าระเงนิกู้ยมืท่ีมเีงือ่นไขให้ด�ารงอตัราส่วนเหล่านีห้มดแล้ว จงึไม่ต้องด�ารงอตัราส่วนดังกล่าวต่อไป อย่างไร

ก็ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) 

ของบริษัทก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่

ภาระผูกพันด้านหนีส้ินและการบริหารจัดการนอกงบดุล

ประเภทของเงินกู้ยืม

Total 682.6

ระยะเวลาครบก�าหนด วงเงินกู้ยืมทีย่ังไม่ได้ใช้
(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
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5.1 ข้อมูลทัว่ไป

ชือ่บริษัท          บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)

ชือ่ย่อหลักทรัพย ์      COLOR
ทีต่ัง้    

 
โทรศัพท ์          (02) 323-2601-8

โทรสาร          (02) 323-2227-8

Website              www.saleecolour.com

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส�าคัญอืน่5

เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 10280

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)52



ประเภทธุรกิจ เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติก

มาสเตอร์แบทช์  (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�าเร็จรูป หรือ

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์  (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง  (Dry 

Colorant)

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107551000282

ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

179/74 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กทม. 10120

นายบุญเรือง     เลิศวิเศษวิทย์         

นายสง่า          โชคนิติสวัสดิ์             

นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์    

ทีป่รึกษากฎหมาย
ส�านักกฎหมาย นิติธร

100/20 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ต�าบลบางเมืองใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 10270

นายชาญชัย  หอระดาน  ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 2390/2529

5.2 ข้อมูลส�าคัญอืน่
- ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ปัจจุบันบริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435
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ส่วนที ่2 
การก�ากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย

มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและส่งเสริมให้ บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียอื่น ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้น�าหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดท�าโดยคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการ

ด�าเนินธุรกจิของบริษัท จึงได้ทบทวนและก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ดงันี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรท่ี

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ6
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ทัง้นี ้ ให้มกีารสือ่สาร เพือ่ให้มกีารปฏบิตัจิรงิตามนโยบาย รวมถงึการตดิตาม ประเมนิ

ผล และทบทวนการปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่บคุคลส�าคัญทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกิจ

ของบริษทั ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีผลประโยชนใ์ดๆ กบัการด�าเนินธรุกจิ หรือ

มีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น ลูกค้า 

พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

นโยบายการปฏิบัติทีเ่กีย่วกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิทัยดึมัน่ในการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงท่ีดีของสังคม โดยเฉพาะในชมุชน ท่ีเป็น

พื้นที่ตั้งของบริษัท ด�าเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้ถือ

หุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและผู้มี

ส่วนได้เสียให้ความสนใจ

 

แนวทางการด�าเนินการ
1. จ�าแนกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

มกีารจดักลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ชดัเจนตามความเกีย่วข้องของแต่ละธรุกิจ เพือ่วเิคราะห์

ความเส่ียงและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้

อย่างครบถ้วนและชัดเจน ก�าหนดประเด็นความส�าคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืน 

(Materiality) ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจ การด�าเนินงาน และประสิทธิผลการด�าเนิน

งานของบรษิทั ในการจดัท�ากลยทุธ์ ระบคุวามส�าคญัของประเด็นดังกล่าวทีม่ต่ีอบรษิทั 

และผู้มีส่วนได้เสีย

2. ท�าการก�าหนดวิธีการส่ือสาร วิเคราะห์ขั้นตอนในการส่ือสารเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจร่วมกัน

บริษัทได้มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างสม�่าเสมอกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้

เกิดความเข้าใจทีถ่กูต้อง เพือ่จะน�าไปสูค่วามสมัพนัธ์ทีดี่และได้รบัความไว้วางใจจาก

ผู้มีส่วนได้เสียโดยก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร วิธีการ รูปแบบ และล�าดับขั้นตอนให้

เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3. ก�าหนดการมีส่วนร่วมจัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และช่องทางแจ้ง

ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสียมส่ีวนร่วมในเรือ่งทีม่ผีลกระทบกับผูม้ส่ีวนได้เสยี จดัให้มี

ช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนจากผุ้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความ

ส�าคัญ รวมท้ังยินดีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้รับ

ทราบความคดิเหน็ ความคาดหวงัและความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยี จดัท�ารายงาน

ผลการหารือ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับ
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1. ทาง E-mail : www.saleecolour.com

2. จดหมายถึงคณะกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท

สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปู

ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท 02-323-2601 ต่อ 2005

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟัง

ความคิดเห็น และค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็น

ธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท สามารถร้องเรียนหรือแนะน�าติชมต่อบริษัทได้โดย บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.saleecolour.com ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้าน รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และ

พฤตกิรรมท่ีอาจส่อถงึการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กรท้ังจากพนกังานเอง และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ด้วย บรษิทั

ได้ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรยีนและได้ก�าหนดขัน้ตอนการรบัเรือ่ง และการสอบสวน

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

ทั้งนี้ ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ เพื่อ

ให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ และเพื่อให้การด�าเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์

การด�าเนนิงานของบรษิทัเป้นไปด้วยความเรยีบร้อยรวดเรว็ และมปีระสทิธผิล บรษิทัได้แต่งตัง้ “คณะท�างานตดิตามเรือ่งราว

ร้องทุกข์ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์รับทราบจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน

การแก้ไขปัญหาจากการด�าเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

ส�าหรับการร้องเรียนการแจ้งเบาะแส บริษัทได้ก�าหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ของบริษัทโดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยบริษัทจะให้

ความคุ้มครองและจะไม่ยนิยอมให้มกีารข่มขู ่คกุคาม กับพนกังานหรอืบคุคลอืน่ใดท่ีแจ้งเบาะแส และผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืหรอื

ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมบริษัทจะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�าเนินการใดๆ จาก

การที่พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ เช่น ข้อบงัคับบรษิทั คูม่อืกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท ตลอดจนรายละเอียดของการด�าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้

กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ มีการสรุปให้กับกรรมการใหม่

รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการ แผนการด�าเนินงานใน

อนาคต ประเด็นต่างๆ ท่ีมนียัส�าคัญต่อการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจนอ�านาจหน้าที ่ความ

รับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน โดยผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องและท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูต้อบ

ข้อซักถาม หลังจากนั้นจะมีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

ก�ากับดูแลกิจการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ บริษัทถือเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายที่ส�าคัญ

โดยก�าหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลของบริษัท ที่ก�าหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้คณะกรรมการประกอบธุรกิจท่ี

แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดเป็น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่จ�าเป้นต้องท�ารายการเช่นนั้น 

คณะกรรมการ บรษิทัจะดูแลให้การท�ารายการนัน้ มคีวามโปร่งใสและเทีย่งธรรมเสมอ

เหมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มี

ส่วนได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไม่มส่ีวนในการพจิารณาอนมุตั ิและในกรณท่ีีเข้าข่าย

เป็นรายการเกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ

กรรมการของบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผย

ข้อมูลรายที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ จริยธรรมธุรกิจ ทางคณะกรรมการได้มีการปรับปรุง ทบทวน จริยธรรมทางธุรกิจ หรือ Code of 

Conduct การด�าเนนิธรุกิจบนพืน้ฐานแห่งธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อผูเ้ก่ียวข้องท้ังภายใน และภายนอกองค์กร โดย

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

โดยได้จัดท�าข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และได้ท�าการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่างๆ สรุปได้ดังนี้

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

• แนวทางการด�าเนินธุรกิจ

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จริยธรรมของกรรมการบริษัท

• การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การใช้ข้อมูลของบริษัท

• ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม

• นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

• นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

• นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

• นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

• นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

การละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

6.3 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการใน
รอบปีทีผ่่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบาย กฎบัตรคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการ

ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการและแนวทางในการปฏบิตัขิองคณะกรรมการให้มปีระสทิธภิาพการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั 

และเป็นการยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัทีม่คีวามสอดคล้องกับหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ CG Code 

นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนหลักเกณฑ์การออกข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ�ากัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้เสนอขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

จากการปฏิบัติ และพัฒนากระบวนการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 บริษัทได้มีการเข้ารับการประเมิน 

Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)58



7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

โครงสรา้งการก�ากบัดูแลกจิการ และขอ้มลูส�าคญัเกีย่วกบัคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอืน่ๆ7

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ 

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4.  คณะกรรมการบริหาร 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ทั้ง 5 คณะ คือ หมายเลข 1-5 ดังแผนภาพด้านล่าง
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง และคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการทีด่ี

1. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์                    

2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์   

3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน 

4. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์    

5. นายรัช  ทองวานิช  

นางมัทนา  หอระดาน

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

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

6. นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์

7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์

8. นายราชัน  ควรหา 

9. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์

1

2 3 4 5
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7.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

1) รับผิดชอบในฐานะผู ้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานคณะกรรมการ และคณะ 

     อนกุรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3) เป็นผูล้งคะแนนเสยีงช้ีขาดในกรณท่ีีทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากัน

4) ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี   

    โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท   

รายชือ่ ต�าแหน่ง

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

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการ/กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการ/กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน/กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องประธานกรรมการบรษิทั
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1) รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานคณะกรรมการ และคณะ

    อนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3) เป็นผูล้งคะแนนเสยีงช้ีขาดในกรณท่ีีทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากัน

4) ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทน 

    ประจ�าปี โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจและหน้าทีต่ามทีก่�าหนดในข้อบงัคบัของบรษิทัแล้ว ให้คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจหน้าท่ี

ดังต่อไปนี้

1) ดูแลและก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการด�าเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงิน 

        ทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2) พจิารณาเก่ียวกับการลงทนุ โดยพจิารณาอนมุตังิบประมาณโครงการลงทนุของบรษิทั และก�ากับดูแลด�าเนนิโครงการ 

    ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3) ดูแลนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

    ที่วางไว้ และก�าหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค

4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุน

    ทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานก�ากับและตรวจสอบภายใน รวม

    ทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบ  

    ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

8) แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและให้ความเหน็ชอบเกีย่วกบัอ�านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้กรรมการ

     คนหนึง่คนใดหรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจ 

     ดังกล่าวผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มอี�านาจอนมุตั ิรายการทีบ่คุคลดงักล่าวหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง (“บคุคล

  ที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

        ตลาดหลักทรัพย์) มี ส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

     เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก�าหนดให้รายการที่กรรมการหรือ

    บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้

    กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

•   เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•  การท�ารายการทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยีและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรอืข้อก�าหนดของตลาด หลกัทรพัย์ระบใุห้ต้องได้รบั 

        อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•    นอกจากนัน้ในกรณดัีงต่อไปนีจ้ะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนน

  เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ นายรัช ทองวานิช นายพีรพันธ์ 

จิวะพรทิพย์ นายธเนศพล มงคลรัตน์ นายชาญชัย อัศวกาญจน์ และนายราชัน ควรหา กรรมการสองในหกท่านนี้ลง

ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

* นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน ความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ท�างาน

ด้านการบัญชีโดยตรง

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ 

- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร

  ขาดทุนกัน

- การออกหุ้นใหม่เพื่อช�าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ�านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่ ต�าแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์

2. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์

3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ
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“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสาน งานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอก และผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งราย ไตรมาสและรายประจ�าปี

สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วม

กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค�านึง

ถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบคุลากร

ทีไ่ด้รับมอบหมายใหท้�าการตรวจสอบบัญชีของบริษทั และเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝา่ยจัดการเขา้รว่มประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

พจิารณาเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั ในกรณท่ีีเกดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวาม

ถูกต้องและครบถ้วน

ปฏบิตังิานอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการ

บริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้

บรหิารของบรษิทัในรายงานท่ีส�าคญัๆ ทีต้่องเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและวเิคราะห์ของ

ฝ่ายบริหาร เป็นต้น

จดัท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดังกล่าวลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

• ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน

  เป็นที่เชื่อถือได้

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

• เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  ของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

• รายงานอืน่ใดทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรบั

ผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพ

ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ 

ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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1)

1.1

1.2

2)

2.1

2.2

3)

4)

ก�าหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ต�าแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะต�าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทกรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)

ผูบ้รหิารระดับสงูตัง้แต่ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป

ดูแลให้กรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดับสูง ตัง้แต่ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป ได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกับหน้าที่

และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลจากการส�ารวจค่าจ้างท่ัวประเทศ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก

ธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผล

ตอบแทนประจ�าปี โดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่ ต�าแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

2. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการบริหารความเส่ียงและก�ากับดูแลกิจการ

Salee Colour Public Company Limited 65



7.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และก�ากับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่ ต�าแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

2. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

เสนอก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการก�ากับดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ตดิตามและประเมนิความ

เสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสม

ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหาร 

ความเสี่ยงที่บริษัทก�าหนด

ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ก�าหนด 

น�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท 

เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดแูลกจิการ

1)

2)

3)

4)

5)
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการชุดย่อย

แผนผังโครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
นายรัช ทองวานิช

กรรมการผู้จัดการ
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

1 – 6 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นายฉลวย ไพนิตย์ (รษก)
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล&บริหาร

นางมัทนา หอระดาน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-น�าเข้าส่งออก

นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

นางสาวกรรณิกา บุญรอด

ผู้จัดการฝ่ายขาย

นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

นางสาวกรรณิกา บุญรอด (รษก)

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายกิตติโชติ วงษ์กิติโสภณ

ผู้จัดการวางแผน&บริการลูกค้า

นายสมพงค์ นครังสุ

ผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรม&ความยัง่ยนื

นางสาวศรัญธินี มงคลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ (รษก)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายฉลวย ไพนิตย์ (รษก)

1

2

3 4 5

6

รองกรรมการผู้จัดการ

สายปฏิบัติการ

นายฉลวย ไพนิตย์

รองกรรมการผู้จัดการ

สายพัฒนาธุรกิจ

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

สนับสนุนการขายและการตลาด

นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการสาย

บัญชี-การเงิน

นายราชัน ควรหา
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7.4 คณะผู้บริหาร

7.4.1  คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะกรรมการบริหารจ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขายและการตลาด

1. นายรัช    ทองวานิช

2. นายพีรพันธ์    จิวะพรทิพย์

3. นายราชัน         ควรหา

4. นายฉลวย    ไพนิตย์

5. นางสาวโสภิดา   หิรัญโชติพงศ์

ท้ังนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น การมอบ

อ�านาจดังกล่าว ผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มอี�านาจอนมุตัริายการท่ีบคุคลดังกล่าว หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (“บคุคล

ท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง”ให้มคีวามหมายตามท่ีก�าหนดไว้ ในประกาศ ของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) 

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการ

ดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการด�าเนิน

ธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจ�านวน 

ที่สามารถอนุมัติได้ ให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการขึ้นไป มีอ�านาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจ�านวน 

ที่สามารถอนุมัติได้ ให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน

ให้มีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัท โดยก�าหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ 

วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนิน

งานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการ

พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของกิจการ

ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

พจิารณาอนมุตัแิผนการปฏบิตัขิองแต่ละฝ่ายงานของบรษิทั และพจิารณาอนมุตัคิ�าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบรษิทัทีเ่กิน

อ�านาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)
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7.5 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

7.4.2  คณะผู้บริหาร
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะผู้บริหารจ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชือ่ ต�าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-น�าเข้าส่งออก

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริการลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

1. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์

2. นางมัทนา  หอระดาน

3. นายสมพงค์  นครังสุ

4. นางสาวกรรณิกา บุญรอด

5. นางสาวศรัญธินี มงคลรัตน์

6. นายกิตติโชติ            วงษ์กิติโสภณ

7. นายนิพนธ์  เถื่อนเพ็ง

ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/ หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ด�าเนนิการหรอืปฏบิตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ด้อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอื

คณะกรรมการบริหารของบริษัท

มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และ

เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

มอี�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทั ต่อบคุคลภายนอกในกจิการท่ีเกีย่วข้องและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบายระเบียบข้อ

ก�าหนดค�าสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารทุกประการ

ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/ หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ด�าเนนิการหรอืปฏบิตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ด้อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอื

คณะกรรมการบริหารของบริษัท

มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และ

เพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

มอี�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทั ต่อบคุคลภายนอกในกจิการท่ีเกีย่วข้องและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบายระเบียบข้อ

ก�าหนดค�าสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารทุกประการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องผู้บริหาร

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)
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7.5.1 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทัง้กรณี ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน

ค่าเบีย้ประชุม

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

ครั้งละ 35,000 บาท

ครั้งละ 30,000 บาท

ครั้งละ 25,000 บาท

ครั้งละ 20,000 บาท

ครั้งละ 15,000 บาท

ครั้งละ 10,000 บาท

ครั้งละ 5,000 บาท

ไม่เกินปีละ 

2,000,000 บาท

ไม่เกินปีละ

500,000 บาท

ไม่เกินปีละ

150,000 บาท

ไม่เกินปีละ

60,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท

- ประธาน 

- กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน

- กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

- ประธาน

- กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ก�ากับดูแลกิจการ

- ประธานและกรรมการ

ค่าบ�าเหน็จกรรมการ
ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท 

ทั้งนี้ให้อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการในการพิจารณา

คา่ตอบแทนรายเดอืน
จ�านวนเงนิ/ท่าน

จ�านวนเงนิ/ทา่น
(เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชมุ รวมทัง้คณะ

ในปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจ�านวน 12 ราย 

รวมทั้งสิ้น 25.63 ล้านบาท โดยผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 33.12 ล้านบาท (ปี 2562 = 23.10 ล้านบาท)

2.1 กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่ารับรอง เป็นจ�านวนเงิน 

     421,721.82 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(2) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 
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นายรัช ทองวานิช

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

นายราชัน ควรหา

นายฉลวย ไพนิตย์

นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

นายธเนศพล มงคลรัตน์

นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง

ประธาน

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการ

ผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน/

กรรมการบริษัท

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

สายงานปฏิบัติการ

รองกรรมการ

ผู้จัดการสายงาน

สนับสนุนการขาย

และการตลาด

กรรมการบริษัท

และ ที่ปรึกษา

ผู้จัดการฝ่ายขาย

BENZ GLE

Honda Accord 

Hybrid 2.0

Toyota Camry

Hybrid 2.5 

Premium

Toyota Altis 1.6 g

 

Toyota Altis 1.6 g

Toyota Camry

Hybrid 2.5 V

Toyota Altis 1.6 g

80,250.00

35,845.00

30,602.00

16,050.00

16,050.00

31,565.00

29,960.00

16,050.00

4 ปี

4 ปี

5 ปี

4 ปี

4 ปี

4 ปี

5 เดือน

4 ปี

1 มิ.ย. 256

1 ธ.ค. 2563

1 มี.ค. 2565

6 ม.ค. 2566

6 ม.ค. 2566

1 ส.ค. 2563

31 ธ.ค. 2563

6 ม.ค. 2566

หลงัสิน้สุดสญัญา 

ปี 2563 ไม่ได้มี

การเช่าต่อบจก.ไทยเร้นท์ อะ

คาร์ คอร์ปอเรชั่น

บมจ. กรุงไทยคาร์

เร้นท์ แอนด์ ลีส

บจก.ไทยเร้นท์ อะ

คาร์ คอร์ปอเรชั่น

บมจ. กรุงไทยคาร์

เร้นท์ แอนด์ ลีส

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 

2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น 629,719.80 บาท

2.2 บรษิทั ได้มกีารให้รถประจ�าต�าแหน่งกับคณะกรรมการบรษิทั/บรหิาร จ�านวน 7 ท่านดังนี้

2.3 เงนิกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ

รายชือ่ ต�าแหน่ง รุน่รถ
คา่เชา่/เดอืน

(บาท)
จ�านวนปี
ทีเ่ชา่

วนัสิน้สดุ
สญัญาเชา่ บรษิทัผูใ้หเ้ชา่ หมายเหตุ
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บรษิทั และบรษิทัย่อยมพีนกังานท้ังหมด 270 คน โดยในปี 2563 บรษิทั และบรษิทัย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจ�านวน 83.99 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงิน

โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 

ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1,454,703.09 ล้าน

บาท

7.7.1 บุคคลผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในทีว่่าจ้างจากภายนอก

• จ�านวนพนกังานของบรษิทั และบรษิทัย่อย

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี –

7.6 ข้อมูลเกีย่วกับพนักงาน 

7.7 ข้อมูลส�าคัญอืน่ ๆ

ปี 2563

รวม

จ�านวน (คน)

270

57

201

12

- พนักงานส�านักงาน

- พนักงานปฏิบัติการ

- พนักงานฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ให้แต่งตั้ง

นางมัทนา หอระดาน ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎ (ตาม

เอกสารแนบ 1)

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 

และความซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอด

จนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

เลขานุการบริษัท

จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประจ�า

ปีของบริษัท ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงาน การมีส่วนได้เสียตาม

มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้

รับรายงานนั้น

ด�าเนนิการอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนประกาศก�าหนด เช่น การเปิดเผยข้อมลู ต่อผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ดังนี้

1.

2.

3.
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บริษัทมอบหมายให้ นางจิราวรรณ ก�าจัด ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน

อิสระ เพื่อท�าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน

อสิระ และตดิตามระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ

รายการที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ โดยมีคุณสมบัติของผู้

ด�ารงต�าแหน่งผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัท เอ.เอส.เค.เอ็น.

อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นบุคคล

ภายนอก (Outsource) ให้ท�าการตรวจสอบและประเมิน

ระบบควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้

มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทก็ได้มีการปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายในของบรษิทัให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และน�าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่าบรษิทัมี

ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้

กับงบการเงนิ ท้ังนีโ้ดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบ

ทานความมปีระสิทธภิาพของระบบควบคุมภายในอกีชัน้

หนึง่ ซึง่ครอบคลมุทัง้การด�าเนนิงาน และการก�ากับดูแล

การปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความ

เสีย่งและการให้ความส�าคญัต่อรายการผดิปกตทิัง้หลาย

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ การเปิดเผยสารสนเทศและ

การปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งแนวทางปฏบิตั ิเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศ ของบรษิทัจดทะเบยีน

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดท�าและส่งงบการเงินและรายงาน เกี่ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป

3.1

3.2

3.3

3.4
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เพื่อให้การจัดท�ารายงานทางการเงินมีคุณภาพและการก�ากับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. 

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการมอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา บุญรอด ด�ารงต�าแหน่งผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี เพื่อ

จดัท�ารายงานทางการเงนิและน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัผิูค้วบคมุดูแลการ

ท�าบัญชีของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 1

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชี ส�าหรับปี 2563 ดังนี้

ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

7.7.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและบริษัทย่อย

•  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์   

บจก. โพลีเมอร์ริท เอเชีย  

บจก. คอมโพสิท เอเชีย  

บจก. เดอะ บับเบิ้ลส์ 

รวมทั้งสิ้น 

•  ค่าบริการอื่น 

BOI โพลีเมอร์ริท เอเชีย

BOI บจก. คอมโพสิท เอเชีย 

รวมเป็นเงิน 

รวมทั้งสิ้น                                              

1,200,000.00  บาท

345,000.00  บาท

324,000.00  บาท

65,000.00  บาท

1,934,000.00  บาท

98,500.00  บาท

98,500.00  บาท

197,000.00 บาท

2,131,000.00 บาท
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8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและ

กลยทุธ์ขององค์กรซึง่น�าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั มกีารประเมนิ

การก�ากับดูแลความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในและแนวทางการบรหิารความ

เสี่ยงขององค์กร การทบทวนการน�าหลักปฏิบัติ CG มาปรับใช้กับกรรมการ การ

ทบทวนจริยธรรมธุรกิจและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 

รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ8
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

การสรรหา

ในปี 2563 คณะกรรมการมีการสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิทัอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี วิเคราะห์และประเมินผลท่ีได้จากแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการทุกชดุ เพือ่พจิารณาปรบัปรงุและพฒันาการปฏบิตัหิน้าท่ี การสรรหา พฒันา 

และการประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการดังกล่าง ดังนี้

(1) กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือ

หุน้ของบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการซึง่จะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ

อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้

และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซึ่งสามารถท�าหน้าที่ในการสอบ

ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

1)  ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการ

ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 

ทีไ่ด้รบัเงนิเดือนประจ�าหรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม หรือบริษัทย่อย ล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3)  ไม่เป็นบคุคลท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมาย 

ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้

บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้

บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่าง

อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ

อิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอ

อนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี

ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท

ต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ

ทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

7) ประเมินผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�าปี เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

8) สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน การติดตามการด�าเนินการด้านบริหารความ

เสี่ยง และติดตามการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการท�ารายการระหว่างกันให้เป็นไป

ตามนโยบายที่ก�าหนด

9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ด�าเนินงานของบริษัท
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ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน

จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3 

ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ

เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งก�าหนดให้มี

จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือ

พนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็น

กรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้ได้กรรมการมอือาชพีและมคีวาม

หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์

ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอราย

ชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้เลือกตั้ง

กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้น

แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ให้ลงคะแนนเสยีง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการทีละคน

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้

รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้

ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้

ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง

ชี้ขาด

กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลง เนือ่งจากเหตอุืน่นอกจาก

การครบวาระออกจากต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ

กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก

ต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ี

ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ท้ังนี้ มติการแต่งตั้ง

บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส�าหรับการสรรหาผู ้มาด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้อง

ต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทั และเข้าใจในธรุกิจ

ของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ได้ 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบ

พจิารณาคดัเลอืก และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมัติต่อไป

ในการคดัเลอืกบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรษิทั 

และผูบ้รหิารระดับสงูสดุ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่านจาก

จ�านวนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และ

เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการ/ 

ผู ้บริหารระดับสูงมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดย

พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ

กรรมการ โดยจ�านวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 / 3 ของจ�านวน

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

บรษิทั เพือ่ขอความเหน็ชอบจากกรรมการ จากนัน้จะน�าเสนอ

รายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง

กรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด
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บรษิทัมกีารจัดท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession 

Plan) โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ซึง่มคีณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการ

ผู้จัดการจะเป็นผู้ก�าหนดและระบุต�าแหน่งงานส�าคัญของ

องค์กร และคัดเลอืกจากกลุม่ผูบ้รหิารทีม่คุีณสมบตัใิกล้เคียง

กับ Succession Profile ของต�าแหน่งจากนั้นจะประเมิน

สมรรถนะ ความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่ง เพือ่ใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมท่ีจะเข้า

ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ เมื่อต�าแหน่งนั้นว่างลง และเป็นการ

เตรยีมความพร้อมให้กบักลุม่ผุบ้รหิารต่อไปได้มโีอกาสได้รบั

การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่

ต�าแหน่งส�าคญัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล สร้าง

ความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์ 

พันธกิจของบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม

แก่ผูท้ีเ่ก่ียวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั เพือ่

เป็นการเพิม่พนูความรูท้ีห่ลากหลาย และปรบัปรงุการปฏบิตัิ

งานอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี คณะกรรมการจะพิจารณา

หลกัสูตรท่ีเหมาะสม และเสนอช่ือกรรมการ และผูบ้รหิารเพือ่

เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม 

- สามารถอุทิศเวลาและท�าประโยชน์

- มีประวัติการท�างานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

- มีประสบการณ์บริหารองค์กรอื่น

- มีแนวความคิด และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา

- มปีระสบการณ์ความรูเ้ชีย่วชาญทักษะเฉพาะด้านทีส่ามารถเสรมิประสทิธภิาพความรู ้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ

  ในส่วนที่ยังขาดอยู่

- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขัน

- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

- มีอุดมการณ์ สามารถท�างานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ากับกรรมการได้

แผนการสือทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

การพัฒนา
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การเข้ารับการอบรมของนางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน ในปี 2563

หลักสูตร จัดโดย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

SEC

SET

SET

SET

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น 

จ�ากัด (ABS)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

1. TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020 

“Update on IFRS9 and other new standards”

2. ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัพเดทประเด็นภาษี และ

กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ปี 2563 

3. “การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง 

Personal Data Protection”

4. Financial Management for Listed Companies  หลักสูตร 

“กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค 

New Normal”

5. Account Management for Listed Companies หลักสูตร 

“แนวทางการจัดท�ารายงานทางการเงิน ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ COVID-19”

6. โครงการ “Strengthening Financial Professionals @ Intermedi-

aries 2020” ภายใต้หลักสูตร “สร้างโอกาสจากวิกฤต พิชิตก�าไรใน 

TFEX” 

7. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 

CPD) ครั้งที่ 2/2020 ในหัวข้อ “Transfer pricing” 

8. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 

CPD) ครั้งที่ 3/2020

9. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การด�าเนินงานของบริษัท (MD&A)

10. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 

CPD) ครั้งที่ 4/2020 ในหัวข้อ “Capital structure and funding 

strategy” 

11. TFRS9 การตั้งส�ารองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน

12. TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2020 หัวข้อ “Data privacy law and 

cyber security” (English Session)
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บรษิทัจะจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถงึผูบ้รหิารระดับสงูของ

บรษิทัอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่พจิารณาปรบัปรงุแก้ไข ซึง่การประเมนิคณะกรรมการจดัท�าทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล 

โดยแบ่งเอกสารการประเมินเป็น 3 ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)

เอกสารชุดที่ 2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)

เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

ส�าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะมีการพิจารณาแบบประเมินผล

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ก่อนทีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมการในการพจิารณา ฝ่ายเลขานกุาร

บรษิทัจะด�าเนนิการจดัส่งแบบประเมนิให้กรรมการทกุคน เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและส่งกลบัมายงั

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะน�าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบ และคณะกรรมการบริษัท

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมิน

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า ต�่ากว่า 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรบัปรุง
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) แบบประเมนิประกอบด้วย 6 ส่วน มคี�าถามทัง้หมด 60 ข้อ ประกอบ

ด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(3)  การประชุมคณะกรรมการ

(4)  การท�าหน้าที่ของกรรมการ

(5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

(6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับร้อยละ 94 มีรายละเอียดดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วน มีค�าถามทั้งหมด 11 ข้อ 

ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)  การประชุมคณะกรรมการ

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 สรปุการประเมนิผลคณะกรรมการในภาพรวม เหน็ว่าประสทิธภิาพในการท�างานอยูใ่นเกณฑ์ ดีเยีย่ม มคีะแนนเฉลีย่

เท่ากับร้อยละ 94 มีรายละเอียดดังนี้    

หัวข้อ

หัวข้อ

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

 คะแนนเฉลีย่ 

 คะแนนเฉลีย่ 

%

%

94

94

ล�าดับ

ล�าดับ

คะแนนเฉลีย่

คะแนนเฉลีย่

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

การท�าหน้าที่ของกรรมการ

ความสัมพัธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

52

80

36

28

20

24

8

16

20

48

73

34 

26          

19 

23

7

15

18

93

91

94

93

97

95

93

96

92

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  (รายคณะ)

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ (รายบคุคล)
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ) แบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วนแบ่งคณะกรรมการชุด

ย่อยทั้งหมด 2 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน) หัวข้อประเมินดังนี้

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพ

(2)  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3)   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน

และปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

 สรปุการประเมนิผลคณะกรรมการในภาพรวม เหน็ว่าประสทิธภิาพในการท�างานอยูใ่นเกณฑ์ ดีเยีย่ม มคีะแนนเฉลีย่

เท่ากับร้อยละ 97 มีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผู้บริหารระดับสูง (รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 9 ส่วน มีค�าถามทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบด้วย

หัวข้อประเมิน ดังนี้

(1)  ความเป็นผู้น�า

(2) การก�าหนดกลยุทธ์

(3) การปฏิบัติทางกลยุทธ์

(4) การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน

(5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

(6) ความสัมพันธ์กับภายนอก

(7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

(8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

(9) คุณลักษณะส่วนตัว

หัวข้อ คะแนนเต็ม  คะแนนเฉลีย่ %

97

ล�าดับ

คะแนนเฉลีย่

โครงสร้างและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการในเรือ่งดังต่อไปนีม้ี

ความเหมาะสมท�าให้การท�างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไป

นี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ได้ ให้ความส�าคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติ 

ตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

1

2

3

28

24

52

27

24

50

96

100

96

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

(คณะกรรมการตรวจสอบ,คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ( รายคณะ)
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ต�าแหน่ง
จ�านวนเข้าประชุม/จ�านวนการประชุม ปี 2563

การประชุม
คณะกรรมการ

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

รายชือ่

ผลสรุป หัวข้อประเมิน
ความสัมพนัธ์กับคณะกรรมการ, ความรูด้้านผลติภณัฑ์และบรกิาร และคุณลกัษณะส่วนตวั

การปฏบิตัทิางกลยทุธ์ โดยทางบรษิทัจะเพิม่วาระการน�าเสนอกลยทุธ์ และเป้าหมาย

องค์กร เพือ่ให้คณะกรรมการตดิตามผลการด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการ/

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์

2. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์

4. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

5. นายรัช  ทองวานิช

6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์

8. นายราชัน  ควรหา

9. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

จุดแข็ง

จุดอ่อน

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

ร้อยละ 98 โดยมีผลสรุปจากภาพรวม ดังนี้

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
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ค่าตอบแทนรายเดือน
จ�านวนเงิน/ท่าน

รวมทัง้คณะจ�านวนเงิน/ท่าน
(เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าประชุม)

ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท 
ทัง้นีใ้ห้อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการในการพิจารณา

ค่าเบีย้ประชุม

รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท

-  ประธาน 

-  กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

-  ประธาน

-  กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-  ประธาน

-  กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก�ากับ

ดูแลกิจการ

-  ประธานและกรรมการ

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและก�ากับดูแล

กิจการ

80,000

100,000

-

15,000

-

5,000

140,000

120,000

250,000

250,000

470,000

490,000

1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์

2. พล.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์ ปาละวงศ์

ครั้งละ 35,000 บาท

ครั้งละ 30,000 บาท

ครั้งละ 25,000 บาท

ครั้งละ 20,000 บาท

ครั้งละ 15,000 บาท

ครั้งละ 10,000 บาท

ครั้งละ 5,000 บาท

ไม่เกินปีละ 

2,000,000 บาท

ไม่เกินปีละ

500,000 บาท

ไม่เกินปีละ

150,000 บาท

ไม่เกินปีละ

60,000 บาท

(2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายคณะ โดยมคีณะกรรมการทัง้สิน้ 4 คณะ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ประชมุ ซึง่จ่ายตามจ�านวนครัง้ทีเ่ข้าประชมุในปี 2563 ดังนี้

ค่าบ�าเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท

ค่าบ�าเหน็จ รวมกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่า

ตอบแทน

กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและ

ก�ากบัดแูลกจิการ
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รายชือ่กรรมการ ต�าแหน่ง

รวม

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และก�ากับดูแลกิจการ

รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

80,000

 -

-

-

-

-

-

260,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

35,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

15,000

120,000

 120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

 1,100,000

250,000

 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 

2,250,000

465,000 

385,000

370,000

370,000

370,000

370,000

370,000 

3,660,000

3. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

4. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

5. นายรัช  ทองวานิช

6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์

8. นายราชัน  ควรหา

9. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท

ค่าบ�าเหน็จ รวมกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่า

ตอบแทน

กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและ

ก�ากบัดแูลกจิการ
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เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 องค์กรโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการก�าหนดการใช้

เกณฑ์การบริหารหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการบริหารและผู้บริหาร

บรษิทั  เข้ารบัผดิชอบเป็นกรรมการและกรรมการผูม้สีทิธลิงนาม เพือ่รบัและด�าเนนินโยบายการบรหิารตามหลกัเช่นเดียวกัน

กับบริษัท 

นอกจากนี ้ในกรณเีป็นบรษิทัย่อย บรษิทัก�าหนดให้บคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากบรษิทันัน้ ต้องก�ากับดูแลให้บรษิทัย่อย มข้ีอ

บังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของ

บริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผย และการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ

หลกัเกณฑ์ของบรษิทั รวมถงึต้องก�ากับดูแลให้มกีารจดัเกบ็ข้อมลู และการบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยให้บรษิทัสามารถตรวจ

สอบและรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ
บรษิทัให้ความส�าคัญในเรือ่งการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องไว้ในนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัและจรรยาบรรณธรุกิจ พร้อมท้ังส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตัอิย่างแท้จรงิเพือ่สร้างความเชือ่มัน่

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้

1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 

2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 

4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

ซึ่งผลการติดตามพบว่าได้ด�าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้มีการปฏิบัติดังหัวข้อ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการ

ใช้สิทธิของตนดังนี้

ก�าหนดให้มกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูท้ังหมด 

ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ปะชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียง

พอและทันเวลา โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม

วาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่าง

น้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัด

ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่

ข้อมลูดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ และบนเวบ็ไซต์บรษิทัล่วงหน้าก่อน

วนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบ

การประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

1.1  จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุเพือ่สนบัสนนุการใช้สทิธอิอก

เสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน

8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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วันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 ก�าหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมดเข้าร่วม

ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบข้อซกัถามในท่ีประชมุ ซึง่จะต้องมกีรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย

1.4  ก�าหนดให้ประธานในท่ีประชมุต้องท�าการชีแ้จงเรือ่งหลกัเกณฑ์ในการลงคะแนน 

สิทธใินการลงคะแนนซึง่ผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนได้เสียจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งท่ีพจิารณา 

และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ

1.5  จดัท�ารายงานการประชมุโดยมข้ีอมลูทีค่รบถ้วน ถกูต้อง ชดัเจน โดยระบปุระเด็น 

ที่ผู้ถือหุ้น ซักถามและค�าชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว

1.6 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และใน

เวบ็ไซต์ของบรษิทั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอการส่งรายงาน

การประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น

ที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมท้ังผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นท่ี

เป็นต่างชาติ ดังนี้

2.1 ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับ

ข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั และไม่เพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดย

ไม่จ�าเป็น

2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้

บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยก�าหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะ

ได้

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วง

หน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม

2.4  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.5 ก�าหนดให้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับส่วนได้เสีย

ของตนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดัง

กล่าว

2.6 แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535

2.7  ก�าหนดมใิห้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูป้ฏบิตังิานท่ีได้รบัทราบข้อมลูภายใน

เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง และไม่

ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน
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บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น

หรือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุก

ระดับ และชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริม 

ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยนื

ของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้

เสียตามทีก่ฎหมายก�าหนดแล้ว  บรษิทัยงัมนีโยบายการดูแล

ให้ผูม้ส่ีวนได้เสียกลุม่ต่างๆ ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกัน 

ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล

ส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทั ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูที่

มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ

สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานก�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ผ่านช่องทางท่ีก�าหนดแล้ว บรษิทั

ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ส�าคัญซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ

ขอ้มูลทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่ราคาหลักทรพัยข์องบรษิัท  โดย

ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

คู่ค้า

ลูกค้า

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้

ชุมชม/ สังคม

รัฐบาล

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และ

ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีคุณภาพ ตลอดจน

สถานที่พักผ่อนในช่วงเวลาพัก

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงท�าร่วมกัน 

และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และการให้บริการ รวมถึง

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว

เพื่อให้สื่อสารมวลชนต่างๆ มีความเข้าใจที่ดีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายและ

โครงการส�าคัญต่างๆ ท�าให้สื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดย

ทั่วไป

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ

บริษัทรับผิดชอบในการดูแลมิให้การด�าเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ

สังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนโยบายในการสร้าง/ 

พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการท�างานอย่างโปร่งใส โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

เพื่อความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการช�าระภาษีด้วยความถูกต้องและตรงตาม

ข้อก�าหนดและระยะเวลาที่กฏหมายก�าหนด

ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ ซึ่งผู้

ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

นอกจากนี ้เพือ่ให้เกิดการปฏบิตัติามการก�ากับดูแลกจิการท่ี

ดี 4 ประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท กรณีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องใน

รายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน

ตรวจสอบที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณา

การท�าธุรกรรมดังกล่าว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วน

เกีย่วข้องกับคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั 

และเพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปีที่

ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนจริยธรรมธุรกิจในส่วนของความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม 

ป้องกนัและลดความเสีย่ง ซึง่คณะกรรมการได้พจิารณาอนมุตัิ

แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ในการทบทวนและปรบัปรงุการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งทีจ่ะ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งในผลประโยชน์นัน้ คณะกรรมการของ

บริษัทจะก�าหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ

ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้

สาธารณชนรบัทราบโดยทนัทเีพือ่ความโปร่งใสในการท�างาน

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บรษิทัมกีารดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร 

มีหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับ

จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้ง

ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�านวนหลักทรัพย์ของ

กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล 

บรษิทัมข้ีอก�าหนดห้ามน�าข้อมลูงบการเงนิ หรอืข้อมลูอืน่ทีม่ี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่

บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยเลขานุการ

บริษัทจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่

กรรมการ และผู้บริหารห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 

1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นท่ีมีผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ

ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 

24 ชัว่โมงนบัแต่ได้มกีารเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมด

แล้ว 

บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู ้แสวงหาผล

ประโยชนจ์ากการน�าขอ้มูลภายในบรษิัทไปใชห้รอืน�าไปเปดิ

เผยจนอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณา

ลงโทษตามควรแก่กรณ ีได้แก่ การตกัเตอืนด้วยวาจา การตกั

เตือนเป็นตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้

สภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออกหรอืให้ออก

แล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทแล้ว

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส คณะกรรมการของบรษิทั

มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย

นอกจากการ เป ิ ด เ ผยข ้ อมู ลต ามหลั ก เ กณฑ ์ ขอ ง

ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ก�าหนดแล้ว บริษัทยังมีนโย

บายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อการตดัสนิใจใช้สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ หรอืข้อมลูท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่อง

ทางการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลทัรพัย์และเวบ็ไซต์

ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ ซึ่งผู ้ถือหุ ้นและ

สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่น

ในความถกูต้อง โดยจดัให้มแีนวทางในการต่อต้านการทจุรติ

คอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูก

ฝังให้ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�าเร็จ

ของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

รับทราบ และก�าหนด “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชัน” และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง

เบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่าน E-mail 

และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็น

อิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายเลขานุการ

บริษัทท�าหน้าท่ีกลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

โดยในปีที่ผ่านมา “ไม่มี” เบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ

บริษัท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ มจี�านวนท้ังส้ิน 3 ท่าน

บรษิทัจะจัดให้มกีารประชุมคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ

อย่างน้อย 3 เดือน/ ครัง้ โดยจะมกีารก�าหนดตารางการประชมุ

ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตัง้แต่ต้น

ปี เพื่อให้กรรมการวางแผนเข้าร่วมประชุม และมีวาระการ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและ

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการสื่อสารไม่ให้ซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน

หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิด

เผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะท้ังหมดแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในถือ

ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั อกีทัง้มเีลขานกุารบรษิทัท�าหน้าที ่ดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการบรษิทั บนัทกึรายงานการประชมุ

อย่างครบถ้วน และจัดเก็บไว้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ สรุป

เป็นประเด็นสาระส�าคัญในรอบปี 2563 ได้ดังนี้

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา

8.2.1 จ�านวนครัง้การประชุมและการเข้าประชุมรายบุคคล คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

8.2.2 การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

และดูแลก�ากับกิจการ/

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และดูแลก�ากับกิจการ/

กรรมการอิสระ

4

4

4

4

4

4

1. พล.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์

2. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์

3. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

รายชือ่ ต�าแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการ

จ�านวนครัง้การประชุม จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม
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1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานข้อมูลทีส่�าคัญของงบการเงินราย
ไตรมาสและประจ�าปี 2563 ของบริษัทและบริษัท
ย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ของบริษัทและ

บริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่

ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อ

ถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือถึง

ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในการออกรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายใน ด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงความ

เป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้างส�านักงานสอบบัญชี 

บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั ท�าหน้าที่

สอบบญัชเีพือ่ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั พร้อมทัง้ยงัได้

ว่าจ้างส�านักงานสอบบัญชีและบริษัทย่อยให้บริการอื่นเพิ่ม

เติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญกับการท�า

หน้าท่ีของผูส้อบบญัชีทีจ่ะต้องมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัิ

งานตรวจสอบงบการเงินของกิจการ จึงได้สอบทานการ

ด�าเนินงานภายในของบริษัทว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนท่ี

บริษัทได้ก�าหนดไว้ ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ

การว่าจ้างงานบริการด้านอื่นจาก ส�านักงานสอบบัญชีและ

บริษัทย่อยทั้งหมด โดยไม่มีการมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการ

ด�าเนินการเอง ซึ่งในปีท่ีผ่านมาไม่พบการให้บริการด้านอื่น

ของส�านกังานสอบบญัชีและบรษิทัย่อย นอกเหนอืจาก ท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบได้อนุมัติไว้ 

(2) ก�าหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาส) เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ที่จ่าย

ให้กับส�านักงานสอบบัญชีและบริษัทย่อย  

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในคณะกรรมการได้สอบทานผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายในทีส่�านักตรวจสอบภายในได้
รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะ

สมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสอดคล้อง

กับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทาน

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบ

การเงินของบริษัท จากการประเมินการควบคุมภายในตาม

แนวทางความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self As-

sessment) ท�าให้บริษัท สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพื่อลดความเสี่ยงให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้

รวมทั้งแนวทางการป้องกันการทุจริตของระบบงานต่างๆ

3. การปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ๆ ตามขอบเขตของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า ยังมีบาง

ประเด็นภายในบริษัทที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมายที่

เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมหารือกับผู้ตรวจ

สอบภายในและฝ่ายจดัการ ในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งของ

องค์กร ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ในด้านการรวบรวม

กฎหมาย (legal risk) และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเชื่อมโยงการ

ท�างานของทั้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่มีหน้าที่ใน

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และหน่วยงานตรวจสอบ ท้ังนี ้คณะ

กรรมการตรวจสอบจะติดตามผลในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะ
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คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 4 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 3 ท่าน และมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง

   ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี 

2. คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน

4.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน

คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน มจี�านวนทัง้ส้ิน 3 ท่าน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากับดูแลกิจการ มจี�านวนทัง้ส้ิน 3 ท่านประกอบด้วย

8.3 คณะกรรมการชุดย่อย

8.3.1 จ�านวนครัง้การประชุมและการเข้าประชุมรายบุคคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

และดูแลก�ากับกิจการ/

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

ก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

และดูแลก�ากับกิจการ/

กรรมการอิสระ

1

1

1

1

1

1

1

1

1. พล.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์

1. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

2. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

1. พล.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์

รายชือ่

รายชือ่

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

จ�านวนครัง้การประชุม

จ�านวนครัง้การประชุม

จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม

จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม
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คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน/

กรรมการบรหิารความเส่ียงและ

ก�ากับดูแลกิจการ/

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท /

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน /

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ก�ากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ /

รองกรรมการผู้จัดการสาย

พัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

ปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

สนับสนุนการขายและการตลาด

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

2. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

3. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

1. นายรชั  ทองวานชิ

2. นายพรีพนัธ์  จวิะพรทพิย์

3. นายราชนั  ควรหา

4. นายฉลวย   ไพนติย์

5. นางสาวโสภดิา  หริญัโชตพิงศ์

รายชือ่

รายชือ่

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

จ�านวนครัง้การประชุม

จ�านวนครัง้การประชุม

จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม

จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชุม

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามช�านาญในการด�าเนนิธรุกิจ รวมถงึผูท้รงคุณวฒุทิีม่คีวาม

รูค้วามสามารถในสาขาต่างๆ และมคีวามเป็นอสิระในการสอบทานการด�าเนนิงานของบรษิทั คณะกรรมการของบรษิทัจะท�า

หน้าที่ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเป็นประจ�าทุกปี 

รวมทั้งก�ากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการด�าเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

8.3.2 หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับความเพียงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ท�าการประเมินระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร

แล้ว สรปุได้ว่า จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อยใน

ด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คอื การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะ

สม โดยบรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทั เอ.เอส.เค.เอน็.อนิเตอร์เนชัน่แนล ออดิท เซอร์วสิ จ�ากัด 

ซึง่เป็นบคุคลภายนอก (Outsource) และจดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในของบรษิทั เพือ่

ที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด�าเนินการปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

ภายในอสิระ และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังมรีะบบควบคมุ

ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ

ป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 9
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โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรมกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะ

กรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

9.1.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทีผ่่านมาบริษัทมีข้อบกพร่อง
เกีย่วกับระบบการควบคุมภายใน เรือ่งใดบ้าง

- ไม่มี -

9.1.3 ให้ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็น 
แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อ
สังเกตเกีย่วกับการควบคุมภายในประการใด

- ไม่มี -

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในมวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่หมาะ
สมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

9.1.5 การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจ
สอบภายในได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่4/2553  เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2553 

ได้แต่งตั้งให้บริษัท A.S.K.N. International Audit Services ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2553 ซึง่บรษิทัได้มอบหมายให้ นายณฎัฐพล  

ศรบีญุเรอืงฤทธิ ์เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าที ่ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท และ นายณัฎฐพล  

ศรีบุญเรืองฤทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายใน

ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเกินกว่า 10 ปี โดยบริษัทยังได้ทบทวน

การแต่งตั้ง นางจิราวรรณ  ก�าจัด ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อ

ท�าหน้าทีป่ระสานงาน กับผูต้รวจสอบทีว่่าจ้างจากภายนอก ในการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบรษิทั จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัิ

ของผู้ด�ารงต�าแหน่งตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
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9.2 รายการระหว่างกัน

สรปุรายการระหว่างกันของบรษิทั และบรษิทัย่อยกับบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ในปี 2562 และ 

ปี 2563 ดังนี้

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด

บริษัท วีไอวี 
อินเตอร์เคม 
จ�ากัด (“VIV”)

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม 
จ�ากัด เป็นผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัทในสัดส่วน 20.92% 
และมีกรรมการร ่วมกัน
ได้แก่ นายสชุาต ิจวิะพรทิพย์ 
นายชาญชยั อศัวกาญจน์

1.ขายสินค้า

2.ซื้อสินค้า

3 ลูกหนี้การค้า

4.เจ้าหนี้การค้า

6.25

1.23

3.58

-

7.45

0.49

0.31

0.31

• บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ 
VIV ตามรายการท่ี 1 และตามรายการ
ที ่3 โดยเงือ่นไขการค้าและราคาเป็น
ไปตามลักษณะการด�าเนินการค้า
ปกติเมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
• ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 5 – 10 โดยเฉลี่ย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต ่อการด�าเนินงานของ
บริษัท
• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ

ความสัมพันธ์ รายการ เหตุผลและ
ความจ�าเป็น

ขนาดรายการ
ปี 2563 
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2562 
(ลบ.)

บริษัท/
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง
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บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ากัด

บริษัท ไดเวอร์ส 
เคมีคอลส์ จ�ากัด 
(“DIV”)

มีกรรมการร่วมกันได้แก่ 
นายรัช ทองวานิช และ
ครอบครั วของนายรั ช 
ได้แก่ ลูกสาว และลูกเขย 
ถือหุ ้นบริษัทในสัดส ่วน 
2.43%

1.ขายสินค้า

2.ซื้อสินค้า

3 ลูกหนี้การค้า

4.เจ้าหนี้การค้า

13.38

22.74

6.29

6.12

5.49

31.70

0.41

4.01

• บริษัทขายมาสเตอร์แบทช์ ให้แก่ 
DIV  ตามรายการที ่1 และ 3 เป็นการ
ขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV 
ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
จึงมีการส่ังซื้อสินค้าจากบริษัทไป
จ�าหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการ
ค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากบับคุคลภายนอกอืน่ทีไ่ม่
เกี่ยวข้อง ส�าหรับสินค้าที่ไม่สามารถ
เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น 
ใช้การก�าหนดราคาในลกัษณะต้นทนุ
บวกก�าไรส่วนเพิ่มตามนโยบายที่ได้
ก�าหนดไว้

ความสัมพันธ์ รายการ เหตุผลและ
ความจ�าเป็น

ขนาดรายการ
ปี 2563 
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2562 
(ลบ.)

บริษัท/
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง

• บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตาม
รายการที่ 2 และ 4 เพื่อน�าไปใช้ใน
การผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก 
DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่าย
เคมีภัณฑ์นั้น เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย ท้ังนี้ เงื่อนไขการค้า 
และราคาเป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนินการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากบับคุคลภายนอกอืน่ทีไ่ม่
เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต ่อการด�าเนินงานของ
บริษัท
• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ
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บริษัท สาลี ่พริน้ท์ติง้ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เพชรสยาม จ�ากดั (ประเทศไทย) 

บรษิทั สาลีพ่ริน้ท์ติง้ 
จ�ากัด (มหาชน) 
(“SLP”)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้
ถื อหุ ้ น ขอ งบริ ษั ท ใน
สัดส ่ วน 65% และมี
กรรมการร่วมกัน คือ 
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

1.ขายสินค้า

2.ซื้อสินค้า

3 ลูกหนี้การค้า

4.เจ้าหนี้การค้า

-

0.66

-

-

-

0.21

-

-

• บริษัทซื้อสินค้าจาก “SLP” ใน
รายการที่ 2  โดย เงื่อนไขการค้าและ
ราคาเป็นไปตามลักษณะการด�าเนิน
การตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทซื้อ
สินค้าเพื่อน�าไปใช้ในการผลิตสินค้า
และราคาเป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากบับคุคลภายนอกอืน่ทีไ่ม่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ รายการ เหตุผลและ
ความจ�าเป็น

ขนาดรายการ
ปี 2563 
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2562 
(ลบ.)

บริษัท/
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง

บจก. เพชรสยาม 
(ประเทศไทย)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้
ถื อหุ ้ น ขอ งบริ ษั ท ใน
สัดส่วน 75.5%

1.ขายสินค้า

2.ซื้อสินค้า

3 ลูกหนี้การค้า

4.เจ้าหนี้การค้า

1.95

-

0.33

-

2.71

-

0.64

-

•บริษัทขายมาสเตอร์แบทช์ให้กับ 
บจก.เพชรสยาม ตามรายการท่ี 1 
และรายการที่ 3 โดยเงื่อนไขการค้า
และราคาเป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากบับคุคลภายนอกอืน่ทีไ่ม่
เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ รายการ เหตุผลและ
ความจ�าเป็น

ขนาดรายการ
ปี 2563 
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2562 
(ลบ.)

บริษัท/
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง

บริษัท สาลีอุ่ตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

บ ริ ษั ท  ส า ลี่
อุ ต ส าหกร รม
จ�ากัด (มหาชน) 
(“SALEE”)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู ้
ถื อ หุ ้ น ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น
สัดส ่วน 8.09% และมี
กรรมการร่วมกันได้แก่ 
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายชาญชัย อัศวกาญจน์

1.ขายสินค้า

2.ซื้อสินค้า

3 ลูกหนี้การค้า

4.เจ้าหนี้การค้า

0.02

-

-

-

6.27

0.01

-

-

• บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE 
ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 
3 โดย เงื่อนไขการค้าและราคาเป็น
ไปตามลักษณะการด�าเนินการค้า
ปกติเมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
• บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก Salee ตาม
รายการท่ี 2 และราคาเป็นไปตาม
ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติเมื่อ
เปรียบเทียบรายการค้ากับบุคคล
ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต ่อการด�าเนินงานของ
บริษัท
• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไข
ทางการค้าปก

ความสัมพันธ์ รายการ เหตุผลและ
ความจ�าเป็น

ขนาดรายการ
ปี 2563 
(ลบ.)

ขนาดรายการ
ปี 2562 
(ลบ.)

บริษัท/
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน

ส�าหรบัในปัจจบุนั บรษิทัได้มกีารก�าหนดมาตรการและขัน้

ตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน โดยจะก�าหนดให้ผู้

บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

การอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะ

กรรมการตรวจสอบเข้ามาพจิารณาและให้ความเหน็เก่ียวกับ

ความเหมาะสมของการท�ารายการดังกล่าว

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด: บริษัทจะยังคงมีการ

ท�ารายการระหว่างกันกับบรษิทัย่อยอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ การ

ให้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น 

สาธารณปูโภค และการตรวจสอบคุณภาพสนิค้า การให้เงนิกู้

ยมืเงนิในฐานะบรษิทัย่อย  การซือ้ขายสนิค้า-วตัถดิุบหรอืการ

ว่าจ้างผลติ เป็นต้น นอกจากนี ้บรษิทัยงัเป็นผูค้�า้ประกันวงเงนิ

กู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด 

ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว 

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด: เนื่องจากบริษัทดัง

กล่าวประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึง

อาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้า

และวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการท�ารายการ ดังกล่าวเป็นไปตาม

ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน): เนื่องจาก

บรษิทัดังกล่าวประกอบผลติชิน้ส่วนพลาสตกิและบรรจภุณัฑ์

พลาสติก ส�าหรับอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้

ไฟฟ้า จงึอาจมรีายการค้าระหว่างกันเกิดขึน้ เช่น การซือ้-ขาย

สินค้า วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการท�ารายการ

ดังกล่าว เป็นไปตามธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน ธุรกิจปกติของ

บริษัท

บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ากัด: เนื่องจากบริษัทดัง

กล่าวประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึง

อาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ

หรือสินค้า เป็นต้น ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม

ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บรษัิท สาลี ่พริน้ท์ต้ิง จ�ากดั (มหาชน): เนือ่งจากบรษิทั

ดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายฉลากสินค้า ดังนั้น 

จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ 

เป็นต้น ซึง่การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามธรุกิจปกตหิรอื

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด: เนื่องจาก

บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตพลาสติกแปรรูป ดังนั้น จึง

อาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การขายวัตถุดิบ 

เป็นต้น ซึง่การท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามธรุกิจปกตหิรอื

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

2. นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

หากบรษิทัมคีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับกับ

บคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิทัมนีโยบาย

ที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ 

นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกดิขึ้น บริษัทจะได้

ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้

ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่

กรณี

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันใน
อนาคต

1. การท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
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•  รายการธรุกิจปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิอาทิ 

การซือ้และขายสนิค้า การว่าจ้างผลติ เป็นต้น บรษิทัมนีโยบาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็น

เกี่ยวกับ เหตุผล และความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว 

และการมเีงือ่นไขการค้าทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม และ

ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการ

ท�ารายการระหว่างบรษิทัและบคุคลทัว่ไป หรอืการท�ารายการ

ระหว่างบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคล

ทั่วไป หรือการท�ารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบ

การอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ

จ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะ

ปฏิบัติให ้เป ็นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่หรอืข้อก�าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมถงึการปฏบิตัติาม

ข้อก�าหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยว

โยงกัน

• รายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเก่ียวกับ

ทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วย

เหลือทางการเงิน  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจ

สอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เก่ียวกับเหตผุลและความ

จ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั 

ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด เกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการได้มาหรอื

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ท้ังนี ้บรษิทัไม่มนีโยบายการให้กู้ยมืเงนิเพือ่ให้บคุคลทีอ่าจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์น�าไปประกอบธรุกิจหรอืด�าเนนิ

งานแทนบริษัท

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป ็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และ  ข้อ

บังคับ ประกาศ ค�าส่ังหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด เกี่ยวกับ

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่

ทรพัย์สนิท่ีส�าคัญของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพือ่ให้การตดัสิน

ใจเข้าท�ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดย

บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปีของ

บริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนัน้ ในปี 2554 ได้มกีารก�าหนดนโยบายเพิม่เตมิ

ส�าหรับ สินค้าที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยท�าการจ�าหน่ายให้แก่

บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถท�าการเทียบเคียงกับการท่ี

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยท�าการจ�าหน่ายให้แก่บคุคลท่ัวไปได้ ซึง่

อาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัท

หรอืบรษิทัย่อย หรอืเป็นการบดิเบอืนข้อมลูทางบญัชแีละการ

เงนิ อนัอาจท�าให้บรษิทัและผูถ้อืหุน้ทัว่ไปได้รบัความเสียหาย

ได้ เพือ่ความชดัเจน และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย จงึก�าหนดนโยบายในการก�าหนดราคา

จ�าหน่ายแก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�าหรับ

สินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจ�าหน่ายให้แก่บุคคล

ทั่วไปในลักษณะการก�าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost 

Plus) ดังนี้ 

นโยบายของบริษัทในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
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ประเภทสินค้า นโยบายราคาส่วนเพ่ิมจากต้นทุน
(Cost Plus)

• กรณีเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปพนักงานผู้พิการ

• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตปริมาณมาก

  (ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม)

• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตในปริมาณน้อย

  (ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม)

มากกว่า 1%

มากกว่า 10%

มากกว่า 30%

ทั้งนี้ การก�าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น เป็นการ

ก�าหนดจากต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ที่จัดท�าโดย

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิของบรษิทั โดยในกรณทีีเ่มือ่เทยีบเคียง

กับต้นทุนที่ท�าการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่

สอดคล้องกับนโยบายการก�าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการ ซื้อหรือขายต่อ

รายการสินค้าเกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงาน

รายละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุ

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 

4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเสนอแก้ไข

ค�านิยามประเภทสินค้าในหมวดของ “กรณีเป็นสินค้าซื้อมา

และขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต” เป็น “กรณีเป็นสินค้าที่

ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป” เนื่องจากทางบริษัทมีการ

จ�าหน่ายสินค้าท่ีผ่านเพียงกระบวนการบด แต่ยังไม่ผ่าน

กระบวนการแปรรูป เพื่อเพิ่มความชัดเจนและง่ายต่อความ

เข้าใจ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท สาลี ่คัล
เล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง่จัดท�าขึน้ตามหลักการบัญชี
ทีรั่บรองทัว่ไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเ่หมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอรวมทั้งใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
หลกัการประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัท�างบการเงิน ตลอดจน
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไป

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่รีวมทัง้ด�ารงรกัษา
ไวซ้ึง่ระบบบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในเพ่ือใหมั้น่ใจวา่มีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่
จะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนปอ้งกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด�าเนินการทีผ่ิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและ
ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ประเมินระบบการควบคมุ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงาน
ประจ�าปีนีแ้ล้ว

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ 
บริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ
กระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึง่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนีแ้ล้ว
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รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
ของบริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด 

(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 และผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะ

กิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่รวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบ

แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

• หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความเห็น

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญ

ทีส่ดุตามดุลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบั

งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

เป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบและได้น�าเรื่องมาพิจารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบัเรือ่งนี้

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อ

ก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนด

โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้

ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไป

ตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชี

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
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เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

วิธีการตรวจสอบ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการข้อ 4 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ และ

การใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและ

ล้าสมัย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่องสินค้า

คงเหลือ-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกิจการแสดงยอดสนิค้าคงเหลอืก่อนหกัค่าเผือ่

สนิค้าเสือ่มสภาพและลา้สมัย จ�านวน 229 ลา้นบาท และ128 

ล้านบาท ตามล�าดับซึ่งสินค้าคงเหลือ-สุทธิคิดเป็นร้อยละ 19 

ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและร้อยละ 12 ของ

สินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุม่กิจการมหีลกัเกณฑ์ในการประมาณการค่าเผือ่สนิค้า

เสื่อมสภาพและล้าสมัยโดยก�าหนดให้สินค้าคงเหลือท่ีไม่

เคลื่อนไหวนานเกินกว่า 12 เดือนจะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้า

เสื่อมสภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ100 และ ค�านวณหา

ผลต่างราคาขาย (สทุธจิากค่าใช้จ่ายในการขาย) กับราคาทุน

ของสนิค้าคงเหลอื ณ วนัส้ินปี เพือ่พจิารณาตัง้ค่าเผือ่ส�าหรบั

สินค้าทีมีราคาขายต�่ากว่าราคาทุน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่

เก่ียวข้องในการปรับปรุงประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อม

สภาพและล้าสมัยเหล่านี้ให้เหมาะสม โดยค�านึงถึง ข้อมูลที่

เกิดขึ้นในอดีต แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจท้ัง ใน

ปัจจบุนัและอนาคต วนัหมดอายขุองสินค้าคงเหลอื และสภาพ

สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความ

ส�าคัญเนือ่งจากสนิค้าคงเหลอืเป็นรายการทีม่สีาระส�าคญัต่อ

สินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการและบริษัทและค่าเผื่อสินค้า

เสื่อมสภาพและล้าสมัยเป็นรายการประมาณการท่ีอาศัย

ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร ดังนั้น ความเหมาะ

สมของมูลค่าสินค้าคงเหลือจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อมูล

ต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้

• ท�าความเข้าใจและประเมินวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการ

ประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยและ

พจิารณาว่านโยบายการบญัชมีคีวามสม�า่เสมอจากปีทีผ่่านมา

•  ประเมนิความสมเหตสุมผลและสอบถามผูบ้รหิารในเชงิ

ทดสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ของผูบ้รหิารซึง่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมาณการค่าเผือ่สินค้า

เสือ่มสภาพและล้าสมยัโดยพจิารณาจากข้อมลูการขายท่ีเกิด

ขึ้นในอดีต และแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินค้าคง

เหลือ

 • ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานวิเคราะห์อายุของ

สินค้าคงเหลือ โดยตรวจสอบความถูกต้องของการแยกอายุ

สนิค้าจากรายการเคลือ่นไหววนัสุดท้ายของสินค้าคงเหลอืกบั

เอกสารประกอบรายการ

•  ทดสอบการค�านวณค่าเผือ่สินค้าเสือ่มสภาพและล้าสมยั

ตามเกณฑ์การประมาณการและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ของผู้บริหารรวมท้ังเปรียบเทียบจ�านวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะ

ได้รับจากราคาขาย (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) กับราคา

ทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

• ประเมินความครบถ้วนของการพิจารณาสินค้าเสื่อม

สภาพและล้าสมยัโดยทดสอบความครบถ้วนกับรายการสนิค้า

ที่คงค้างนานในรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือและ

รายงานสรปุสนิค้าเสือ่มสภาพจากการนบัสินค้าคงเหลอืท่ีจดั

ท�าโดยผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลสินค้าเสื่อมสภาพที่ได้จากการ

เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 

จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าหลักเกณฑ์ที่

ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและล้าสมัยมี

ความสมเหตุสมผลตามหลักฐานประกอบรายการ 

Salee Colour Public Company Limited 109



การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ

เชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติ

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสม

ผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั

ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสังเกต 

และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

•  ระบแุละประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ

ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง

ข้อมูลอืน่

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบ

ด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงึงบการ

เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบ

บัญชีท่ีอยู ่ในรายงานนั้นข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ

รายงานประจ�าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้

ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจ

สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน

และพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้

รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี

การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้

ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่งดังกล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิด

ชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่า

จ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

กิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องท่ี

เก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ

การใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่

กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือ

หยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการ

ก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ

กลุ่มกิจการและบริษัท
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ต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียง

พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งที่

เกิดจากข้อผดิพลาดเนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ

แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน

•  ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม

กับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ

เห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

กิจการและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ี

กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดย

กรรมการ

•   สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชี

ส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของกรรมการจากหลกัฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระ

ส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ ่ม

กิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดัง

กล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ

จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร

ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

•  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการ

เงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิด

เผยข้อมลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดง

รายการ และเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลู

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง 

การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง

ต่างๆ ทีส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ

สอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการ

ตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ

เก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า

เช่ือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ

ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งท่ีสือ่สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้

พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการ

เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและ

ก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย

เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 

หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่

ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการก

ระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
สง่า โชคนิติสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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ส่วนที ่3 
งบการเงิน (ประจ�าปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563)

ข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ
ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11251 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

ปี 2561

 

ปี 2562

ปี 2563
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ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดก้ลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

สาลี ่คลัเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั สาลี ่คลัเล่อร์ 

จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดก้ลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

สาลี ่คลัเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั สาลี ่คลัเล่อร์ 

จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดก้ลา่วไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการ

เงินรวมของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่ม

กิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2563 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึง

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันน

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สรุปรายงานผู้สอบบัญชี ปี 2561 – 2563

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

Salee Colour Public Company Limited 113



ตารางสรุปงบการเงินรวม 

ฐานะการเงิน และ ผลการด�าเนินงานที่เสนอประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานจากงบการเงิน ส�าหรับปี สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

บริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน 2563 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

17.70

216.55

204.89

0.00

1.15

440.29

681.04

15.93

11.37

8.91

12.08

729.34

1,169.63

9.76

231.09

248.56

25.20

0.93

515.54

713.81

14.53

6.26

0.00

10.16

744.76

1,260.30

7.22

235.03

290.21

24.64

2.24

559.33

731.31

2.77

3.67

0.00

7.69

745.45

1,304.78
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งบแสดงฐานะการเงิน 2563 2562 2561

 

 

194.00

148.52

0.00

5.53

2.97

351.02

20.00

4.65

20.29

44.94

395.95

588.96

110.33

4.87

11.20

57.33

773.67

1,169.63

 

 

300.09

149.36

19.25

1.53

2.98

473.22

25.57

3.92

15.77

45.26

518.48

588.96

110.33

4.87

8.90

28.77

741.82

1,260.30

290.98

193.55

19.25

0.85

4.78

509.42

 

44.81

0.65

11.44

56.91

566.32

 

588.96

110.33

4.87

7.70

26.60

738.46

1,304.78

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 588,964,618 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว ส�ารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

989.24

5.88

995.12

775.18

79.78

81.19

936.15

58.97

(8.11)

50.86

4.76

55.62

(1.21)

54.41

0.0944

1,049.55

9.02

1,058.57

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

1,127.68

8.08

1,135.76

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�าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (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
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อัตราส่วนทางการเงินทีส่�าคัญ(งบการเงินรวม) ในรอบปี 2563 – 2561

งบแสดงฐานะการเงิน 2563 2562 2561

1.25

0.67

0.51

4.42

81.45

8.39

42.88

6.95

51.81

72.52

21.64

5.37

0.59

398.28

5.59

7.34

4.58

16.96

0.82

0.51

26.50

1.92

42.36

1.09

0.51

0.19

4.51

79.87

6.78

53.07

6.26

57.46

75.48

17.96

2.87

0.85

313.08

2.64

3.78

2.18

11.69

0.83

0.70

7.87

1.08

84.32

1.10

0.48

0.03

4.91

73.37

7.37

48.87

5.48

65.73

56.51

15.67

2.68

0.71

54.09

2.11

3.25

1.86

10.47

0.88

0.77

2.31

0.21

98.44

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้(เท่า)

ระยะเวลาช�าระหนี้(วัน)

วงจรเงินสด(วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น(%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน(%)

อัตราก�าไรอื่น(%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร(%)

อัตราก�าไรสุทธิ(%)

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%) ROE

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ROA (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย(เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน(เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)
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บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/ รายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้วด้วยความ

ระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด หรือ

ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

1) งบการเงนิและข้อมลูทางการเงนิท่ีสรปุมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/ รายงานประจ�าปีได้

แสดงข้อมลู อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญเก่ียวกบัฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแส

เงินสดของธนาคารและบริษัทย่อยแล้ว

2) บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ

ส�าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกล่าว

3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มี ต่อผู้สอบบัญชี และ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท�าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูก

ต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางมัทนา  หอระดาน เป็นผู้ลงนามก�ากับไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือชื่อของ นางมัทนา  หอระดาน ก�ากับไว้ บริษัทถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูก

ต้องแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ                            ต�าแหน่ง                ลายมือชื่อ

1. นายรัช ทองวานิช             ประธานกรรมการบริหาร              .............................................

2. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์      กรรมการผู้จัดการ                  .............................................

ผู้รับมอบอ�านาจ

นางมัทนา       หอระดาน    เลขานุการบริษัท              .............................................

ส่วนที ่4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)118



เอกสารแนบ 1
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พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปีเกิด: 5 พฤษภาคม พ.ศ.2487
อายุ: 76 ปี
สัญชาติ: ไทย
ที่อยู่: 99/9 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 12 ปี

ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

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

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

-  ไม่มี

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

- กรรมการ บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน)
- ข้าราชการบ�านาญ กระทรวงกลาโหม

- ไม่มี

- กรรมการ บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง



นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่งและก�ากับดูแลกิจการ

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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 12 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทในปี 2563

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

-  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

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

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

คณะกรรมการ
บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ

ดูแลก�ากับกิจการ

7/7 ครั้ง 1/1 ครั้ง 1/1 ครั้ง 

ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
บริษัท ไวต้า จ�ากัด
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

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

ประสบการณ์ท�างาน -  ประธานกรรมการบริษัท 

-  กรรมการ



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

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
บริษัท ไวต้า จ�ากัด

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

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ 



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

นายรัช  ทองวานิช

กรรมการ

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

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

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)

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด
-  กรรมการ             บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ากัด
-  กรรมการ             บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด

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

-  กรรมการผู้จัดการ    บริษัท สตาร์ คัลเล่อร์ จ�ากัด
-  กรรมการผู้จัดการ    บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด
-  กรรมการผู้จัดการ    บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ากัด

- ไม่มี

-  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

7/7 ครั้ง 6/6 ครั้ง



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 2 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

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

-  ปริญญาโท University of Technology Sydney
-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

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

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

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

-  กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
-  รองกรรมการผู้จัดการ

- ไม่มี

-  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

7/7 ครั้ง 6/6 ครั้ง



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

-  หลักสูตร Transfer Pricing ปี 2562การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายราชัน  ควรหา

กรรมการ / ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 22 เมษายน พ.ศ. 2554
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 9 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

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

-  ปริญญาตรี สาขาบริหาร (การบัญชี) มหาวิทยาลัย รามค�าแหง

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

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

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

- ไม่มี

-  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

7/7 ครั้ง 6/6 ครั้ง



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 12 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

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)

-  ประกาศนียบัตร วิทยาลัยกิตติพาณิชย์

-  ไม่มี

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

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

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

- ไม่มี

-  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

7/7 ครั้ง



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 12 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย
ในปี 2563

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

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

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

บริษัท ไวต้า จ�ากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด,
บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จ�ากัด

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

- ไม่มี

-  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

7/7 ครั้ง

-  กรรมการผู้จัดการ

-  กรรมการ



บริษัท ไวต้า จ�ากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จ�ากัด

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

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

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-  กรรมการผู้จัดการ

-  กรรมการ



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

พลต�ารวจโท ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
และก�ากับดูแลกิจการกรรมการอิสระ

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

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทในปี 2563

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

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

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

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

-  ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ/ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
-  อนุกรรมการ.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม
-  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-  ประธานอนุกรรมการติดตามการท�าประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง ปี 2557- 2561

- ไม่มี

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ

ดูแลก�ากับกิจการ

7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง 1/1 ครั้ง 1/1 ครั้ง 



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ง
และก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 12 ปี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทในปี 2563

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

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

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

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

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

- ไม่มี

-  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ทรีนีตี้วัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหาร ในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ

ดูแลก�ากับกิจการ

7/7 ครั้ง 4/4 ครั้ง 1/1 ครั้ง 1/1 ครั้ง 

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program ปี 2561การอบรมหลักสูตรกรรมการ



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

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

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

-  ไม่มี

- Corporate Venture Capital (CVC) ปี 2561
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ 
  ท�ากับลูกค้า(TFRS15)และสัญญาเช่า(TFRS16)ท่ีมีต่อการจัดท�ารายงานทาง 
   การเงิน  ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2561
- เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9,TFRS15และTFRS16 ปี 2562

- เจ้าหน้าที่จัดท�าบัญชี บริษัทในเครือสหวิริยา
- เจ้าหน้าที่จัดท�าบัญชีบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด
- ผู้ควบคุมดูแลต้นทุนและงบประมาณ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์
- ผู้จัดการฝ่ายต้นทุนและงบประมาณ บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ จนถึงปัจจุบัน
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ จนถึงปัจจุบัน

- ไม่มี

-  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างานด้านบัญชี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

การอบรมหลักสูตรด้านบัญชี

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวกรรณิกา บุญรอด

ผู้จัดการฝา่ยบัญชี-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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 1 มกราคม 2554
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 9 ปี



ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

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

-  ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-  ไม่มี

- หลกัสตูร ผูป้ฏบิตังิานเลขานกุารบรษิทั Advances of Corporate Secretaries รุน่ท่ี 1/2561 
- หลักสูตร Company Secretary Program ประจ�าปี 2558

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

- ไม่มี

-  ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 3 ปี



รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

บริษัทย่อย รายชือ่กรรมการ

1.  บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด 

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2.  บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด 

ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท แบ่งเป็น 150,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

3.  บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จ�ากัด 

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายรัช ทองวานิช, นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์,

นายราชัน ควรหา, นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์

นายรัช ทองวานิช, นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์

นายราชัน ควรหา, นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์

นางสาวโสภดิา  หริญัโชตพิงศ์, นายฉลวย  ไพนติย์
นายนิพนธ์  เถื่อนเพ็ง, นายธนวีร์  วราภักต์,
นางสาวฐปนีย์  สุวรรณระกานนท์
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เอกสารแนบ 3

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)134



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

-  ปริญญาตรี  สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกริก
-  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

-  ไม่มี

-  ผู้ตรวจสอบภายใน  บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)
-  ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ  บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)

- ไม่มี

-  ไม่มี

อาชีพ/สถานที่ท�างานปัจจุบัน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์)

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้รหิาร ในกิจการอืน่ทีอ่าจท�าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางจิราวรรรณ ก�าจัด

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�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 1 กรกฎาคม 2553
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง: 10 ปี

ประวัติ และการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563



เอกสารแนบ 4

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)136



นโยบายการปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ทบทวนเมือ่วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti – corruption Policy)

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมภายใต้กรอบการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยยดึหลกั

ธรรมาภิบาลจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการด�าเนินธรุกจิ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมนี้ขณะที่ก�าลังติดต่อธุรกิจกับ

ลกูค้า ผูข้ายสนิค้า หุน้ส่วน หรอืบคุคลภายนอกท่ีมคีวามเก่ียวข้องทางธรุกิจ บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดนโยบาย

การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น และแนวทางการปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

ค�านิยามการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Corruption) 
หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต�าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ�านาจหน้าท่ี

โดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับ

สินบน การน�าเสนอ การให้ค�ามั่นว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงงานของรัฐ หน่วยงาน

เอกชน หรือบุคคลอื่นใดท่ีด�าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�า หรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้

นโยบายเกีย่วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
“บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ควบคู่กับการค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาล

ที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกที่ดี และยึด

มั่นท่ีจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต

คอร์รัปชัน่ทีอ่าจจะเกดิขึ้น เพือ่ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนรว่มในการดูแล และปอ้งกนัมิใหเ้กดิการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในการด�าเนินธุรกิจ และทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยสมัครใจ”

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลให้มีระบบการ

สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมของบรษิทัฯ วฒันธรรมองค์กร เพือ่ให้พนกังานทุกคนในบรษิทัฯ ได้เข้าใจ

และตระหนักถึงความส�าคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร รวมทัง้พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่นเปลงนโยบายการต่อต้าน

ทุจริต และคอร์รัปชั่นให้มีประสิทธภาพเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมในแต่ละช่วง

เวลา
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ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงาน

การกระท�าการทุจรติ และคอร์รปัชัน่ทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัมหีน้า

ที่ให้ค�าปรึกษา หรือข้อแนะน�าในการพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีสอบทานการรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบ

การควบคุมภายในระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะ

สมและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนรบัเรือ่งการแจ้งเบาะแสการทจุรติคอร์รปัชัน่ อนัเกิดจาก

คนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะ

กรรมการบริษัทร่วมพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและก�ากับดูแลกจิการทีดี่/หรอืคณะท�างานบรหิาร

ความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ในการจัดท�าการประเมินความเสี่ยงที่ก่ียว

ข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนจัดท�ามาตรการ และแนวทางป้องกันความเสี่ยง

จากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดังนี้

• ก�าหนดให้มีระบบ และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงให้การส่ง

เสริมและสนับสนุน นโยบายดังกล่าว

• สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่น

• ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ  รวมถึงนโยบายการต่อต้าน

ทจุรติและคอร์รปัชัน่ให้มคีวามเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของธรุกิจข้อ

บังคับและข้อก�าหนดของกฏหมาย

• ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในการสืบหา

ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงานให้กับคณะผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถ

ช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
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คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั ห้ามเข้าไปเก่ียวข้องกับเรือ่งคอร์รปัชัน่ทุกรปูแบบ

ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ของตนภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังหน่วยงาน

ทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริ

ษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน�านโยบายไปปฏิบัติ

3. ก�าหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการท�าสัญญา

ต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยก�าหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน 

และมีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม

4. ก�าหนดห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดับของกลุม่บรษิทัฯ ปฏบิตัิ 

หรือละเว้นการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลัก

กฏหมาย หลักจริยธรรม   เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ท�าธุกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งใน

รูปแบบตัวเงิน และสิ่งของกลุ่มบริษัทฯ ต่อการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วย

งงานต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส และมิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ประพฤติปฏิบัติหรือด�าเนินการต่าง ๆ ที่ขัดต่อ

ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฏหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีของสังคม

5. ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดับของกลุม่บรษิฯั ไม่ละเลย หรอืเพกิเฉยเมือ่พบเหน็

การกระท�าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ และ/หรือการ

บริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ

ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทฯจะให้ความ

เป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ และ/หรือการ

บริหารของกลุ่มบริษัทฯ

แนวทางปฏิบติเกีย่วกับการปอ้งกัน
การมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน่
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6. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีกระท�าการทุจริต

คอร์รปัช่ันจะต้องได้รบัการพจิารณา ทางวนิยัตามระเบยีบท่ีบรษิทัฯ ก�าหนด และอาจได้

รับโทษตามกฏหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฏหมาย

7. บรษิทัฯ จดัให้มกีารควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมกีารตรวจสอบอย่างสม�า่สมอ 

เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

8. บรษิทัฯ จะให้การสนบัสนนุแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืยนิยอมให้หน่วยงาน

ภายนอกสอบทานระบบ และ/หรอืกลไกลการรายงานสถานะทางการเงนิ และการบรหิาร

จดัการธรุกิจ เพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูดงักล่าว หรอืการด�าเนนิธรุกิจของกลุม่บรษิทัฯ มคีวาม

ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี

9. ก�าหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง และ

ทบทวนแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฏ

หมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นใน

การด�าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
เพือ่ให้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายของกลุม่บรษิทั

ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะด�าเนินการดังต่อปนี้

1. กลุ่มบริษัทฯ ติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในสถานที่เด่น

ชัด เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถอ่านได้

2. บรษิทัฯ เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจรติ และคอร์รปัชัน่ผ่านช่องทางการสือ่สาร

ของบรษิทัฯ เช่น เวบ็ไซต์, One Report (แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายการข้อมลู

ประจ�าปี)

3. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นกับ

พนักงานใหม่ทุกคน

4. บรษิทัฯ จะมกีารทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติ และคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ

ทุกปี
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