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วิิสัยทัศน์ พัันธกัิจำ กัลี่ยุทธ์ คั่านิยมองคั์กัริ

สาริจำากัปริะธานกัริริมกัาริบริิหาริแลี่ะกัริริมกัาริผู้้�จำัดกัาริ

ริายงานคัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ

ริายงานคัณะกัริริมกัาริบริิหาริคัวิามเส่�ยงแลี่ะกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริท่�ด่

เอกัสาริแนบ

เอกัสาริแนบ 1    รายละเอีียดประวััติิเกี่ี�ยวักี่ับกี่ารดำารงติำาแหน่่งผู้้�ที่ี�ได�รับมอีบหมายให� 

รับผู้ิดชอีบโดยติรงใน่กี่ารควับคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี และเลขานุ่กี่ารบริษััที่

เอกัสาริแนบ 2 รายละเอีียดเกี่ี�ยวักี่ับกี่รรมกี่ารขอีงบริษััที่ย่อีย

เอกัสาริแนบ 3 รายละเอีียดประวััติิและกี่ารดำารงติำาแหน่่งผู้้�ติรวัจสอีบภายใน่

เอกัสาริแนบ 4 น่โยบายกี่ารป้อีงกี่ัน่กี่ารทีุ่จริติคอีร์รัปชัน่ 
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1 กัาริปริะกัอบธุริกัิจำแลี่ะผู้ลี่กัาริดำาเนินงาน

• โครงสร�างและกี่ารดำาเน่ิน่งาน่ขอีงกี่ลุ่มบริษััที่ 

• กี่ารบริหารจัดกี่ารควัามเสี�ยง                                                         

• กี่ารขับเคล่�อีน่ธุุรกี่ิจเพื่่�อีควัามยั�งย่น่ 

• กี่ารวัิเคราะห์และคำาอีธุิบายขอีงฝ่่ายจัดกี่าร 

(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

• ข�อีม้ลที่ั�วัไปและข�อีม้ลสำาคัญอี่�น่

2 กัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ

• น่โยบายกี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจกี่าร 

• ผู้ังโครงสร�างกี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจกี่าร และข�อีม้ลสำาคัญเกี่ี�ยวักี่ับคณะกี่รรมกี่าร

   คณะกี่รรมกี่ารชุดย่อีย ผู้้�บริหาร พื่น่ักี่งาน่และอี่�น่ๆ 

• รายงาน่ผู้ลกี่ารดำาเน่ิน่งาน่สำาคัญด�าน่กี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจกี่าร 

• กี่ารควับคุมภายใน่และรายกี่ารระหวั่างกี่ัน่

3 ริายงานทางกัาริเงินแลี่ะงบกัาริเงิน 

• รายงาน่ควัามรับผู้ิดชอีบขอีงคณะกี่รรมกี่ารติ่อีรายงาน่ที่างกี่ารเงิน่ 

• รายงาน่ขอีงผู้้�สอีบบัญชี

• งบกี่ารเงิน่ ประจำาปี 2564

4 กัาริรัิบริองคัวิามถู้กัต�องของข�อม้ลี่                                                                                          
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4 Salee Colour Public Company Limited

1. ต้้องดีีกว่่าเก่า ต้้องดีีไปกว่่าเมื่่�อว่าน 

2. มื่องปัญหาอย่่างรอบดี้าน เผชิิญหน้า และแก้ไข

3. Learn – Unlearn - Relearn

4. เต้ิมื่เต้็มื่สิ่ิ�งที่ี�ขาดี

5. สิ่ร้างโลกให้น่าอย่่่

จากบริบที่ขององค์์กรสิ่่่ค์ว่ามื่มื่่่งมื่่�นของค์ณะผ่้บริหารที่ี�ต้้องการพั่ฒนาบ่ค์ลากรในที่่กดี้าน ในแนว่ค์ิดีการแก้ไขปัญหาอย่่าง

ย่่�งย่่นในท่ี่กกระบว่นการ มื่ีค์ว่ามื่ค์ำานึงถึึงกล่่มื่ผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสีิ่ย่เป็นสิ่ำาค์่ญ สิ่ร้างองค์์กรแห่งการเรีย่นร่้ไมื่่สิ่ิ�นสิ่่ดี สิ่ร้างสิ่รรค์์

ประสิ่บการณ์ที่ี�ดีีให้แก่ล่กค์้า และร่ว่มื่เป็นส่ิ่ว่นหนึ�งในการสิ่ร้างค์ว่ามื่ย่่�งย่่นในด้ีานสิิ่�งแว่ดีล้อมื่ในการบริหารจ่ดีการการใช้ิ

ที่ร่พัย่ากรให้เกิดีประสิ่ิที่ธิิภาพัสิ่่งสิ่่ดี

1. กำาไรเพัิ�มื่ขึ�น 20% จากปี 2563

2. ร่้สิ่าเหต้่ของปัญหาที่ี�เกิดีขึ�นในกระบว่นการอย่่างต้รงจ่ดี

3. สิ่ร้างข่�นต้อนการเรีย่นร่้การที่ำางาน “แบบเพั่�อนชิ่ว่ย่เพั่�อน”

4. สิ่ร้างแนว่ที่างการกระจาย่ข้อมื่่ลให้เข้าใจไดี้ง่าย่อย่่างมื่ีน่ย่สิ่ำาค์่ญ

5. สิ่ร้างโค์รงการ CSR นำาที่ร่พัย่ากรจากภาย่ในเพั่�อสิ่ร้างประโย่ชิน์แก่สิ่่งค์มื่

วิิสัยทัศน์ (Vision)

วิิสัยทัศน์ พัันธกัิจำ กัลี่ยุทธ์ คั่านิยมองคั์กัริ

พันัธกัจิำ (Mission)

กัลี่ยุทธ์ (strategy)

คัวิามสำาเริ็จำของคัุณ
คัือ

คัวิามท�าทายของเริา
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กัาริทำางานแบบริ่วิมแริงริ่วิมใจำ

ม่คัวิามริับผู้ิดชอบ ต่อผู้้�ม่ส่วินได�เส่ยทุกัมิติ

คัวิามซื่ื�อสัตย์ คัวิามไวิ�วิางใจำ

เริียนริ้� แลี่ะพััฒนาอย่างต่อเนื�อง

ม่คัุณภาพัแลี่ะปริะสิทธิภาพัอย่างต่อเนื�อง

ทำางานเชิงริุกั  ริอบคัอบ ใส่ใจำในงาน

TEAMWORK

RESPONSIBILITY

INNOVATION

PERFORMANCE

SPEED

INTEGRITY
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จากการระบาดีของเช่ิ�อไว่ร่สิ่โค์โรนา 2019 (COVID-19) ใน

ระลอกทีี่�สิ่ามื่แพัร่กระจาย่ว่งกว้่างอย่่างรว่ดีเร็ว่ ที่ำาให้ท่ี่กกิจกรรมื่

ชิะลอต่้ว่ บางกิจกรรมื่จำาเป็นต้้องหย่่ดีชิะง่ก และที่ำาให้หลาย่

กิจกรรมื่เกิดีการปร่บเปลี�ย่นเป็นที่างเล่อกส่่ิ่ที่างรอดีมื่ากขึ�น เพ่ั�อ

ให้เกิดีค์ว่ามื่ย่่�งย่่นในเชิิงร่ก

ในปี 2564 บริษ่ัที่ สิ่าลี� ค่์ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) (COLOR) 

ได้ีปร่บเปลี�ย่นการดีำาเนินธ่ิรกิจมื่ากขึ�น รว่มื่ถึึงการใช้ิชีิวิ่ต้ภาย่ใต้้

ค์ว่ามื่เปลี�ย่นแปลงจากสิ่ถึานการณ์แพัร่ระบาดีของเช่ิ�อไว่ร่สิ่

โค์โรนา 2019 (COVID-19) ในการดีำาเนินกิจกรรมื่ต่้างๆ เน่�องจาก

บริษ่ัที่ได้ีต่้�งอย่่่ในพ่ั�นทีี่�สีิ่แดีงเข้มื่ได้ีเต้รีย่มื่ค์ว่ามื่พัร้อมื่และเติ้มื่

ค์ว่ามื่เข้มื่ข้นของมื่าต้รการ นโย่บาย่และแนว่ปฏิิบ่ติ้ของบริษ่ัที่

มื่ากขึ�น ได้ีแก่ จ่ดีหาว่่ค์ซีีนเพ่ั�อเสิ่ริมื่สิ่ร้างภ่มิื่ค้่์มื่ก่นหม่่ื่ให้ก่บ

พัน่กงาน และล่กจ้างภาย่นอกทีี่�ติ้ดีต่้อก่บบริษ่ัที่อย่่างใกล้ชิิดีค์รบ

สาริจำากัปริะธานกัริริมกัาริบริิหาริแลี่ะกัริริมกัาริผู้้�จำัดกัาริ

นายริัช ทองวิานิช
ปริะธานกัริริมกัาริบริิหาริ

นายพัีริพัันธ์ จำิวิะพัริทิพัย์
กัริริมกัาริผู้้�จำัดกัาริ

 100% จ่ดีหาอ่ปกรณ์ที่างการแพัที่ย์่เพ่ั�อสิ่ำารองหากเกิดีเหต่้

ฉุ่กเฉิุน กำาหนดีมื่าต้รการเฝ้้าระว่่งส่ิ่งส่ิ่ดีแก่พัน่กงาน ต้รว่จค่์ดี

กรองด้ีว่ย่ Antigen Test Kit (ATK) ให้ก่บพัน่กงานในท่ี่กส่ิ่ปดีาห์

 สิ่ำาหร่บผ้่มื่าติ้ดีต่้อมีื่การกำาหนดีมื่าต้รการในการเข้า - ออกบริษ่ัที่

 จำาก่ดีจำานว่นค์น

ในนามื่ของประธิานกรรมื่การบริหารและกรรมื่การผ้่จ่ดีการ 

ผมื่ขอขอบค่์ณผ้่ถ่ึอห้่น ค่่์ค้์าที่างธ่ิรกิจ และผ้่มีื่ส่ิ่ว่นเกี�ย่ว่ข้องท่ี่ก

ส่ิ่ว่นทีี่�สิ่น่บสิ่น่นและเช่ิ�อม่ื่�นในการดีำาเนินงานของบริษ่ัที่ด้ีว่ย่ดีี

ต้ลอดีมื่า รว่มื่ถึึงขอขอบค่์ณผ้่บริหารพัน่กงานทีี่�ร่ว่มื่แรงร่ว่มื่ใจใน

การที่ำางานให้องค์์กรก้าว่ผ่านวิ่กฤต้ได้ีอย่่างม่ื่�นค์ง บริษ่ัที่จะม่่ื่ง

ม่ื่�นดีำาเนินธ่ิรกิจต้ลอดีจนสิ่ร้างม่ื่ลค่์าเพิั�มื่และค์ำานึงถึึงค์ว่ามื่ร่บผิดี

ชิอบต่้อส่ิ่งค์มื่ รว่มื่ถึึงการบริหารงานภาย่ในหล่กธิรรมื่าภิบาลเพ่ั�อ

การเติ้บโต้อย่่างย่่�งย่่น
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ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบได้ีปฏิิบ่ติ้หน้าทีี่�อย่่างเป็นอิสิ่ระต้ามื่ขอบเขต้ หน้าทีี่� ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบทีี่�ได้ีร่บมื่อบหมื่าย่จากค์ณะกรรมื่การ

บริษ่ัที่โดีย่ถ่ึอปฏิิบ่ติ้ต้ามื่กฎบ่ต้รของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ ต้ามื่ทีี่�ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่แห่งประเที่ศไที่ย่กำาหนดี โดีย่สิ่อบที่านและ

ผล่กด่ีนให้บริษ่ัที่มีื่การดีำาเนินงานให้เป็นไปต้ามื่กฎหมื่าย่ กฎข้อบ่งค่์บ และระเบีย่บทีี่�เกี�ย่ว่ข้อง มีื่การปฏิิบ่ติ้ต้ามื่หล่กการกำาก่บด่ีแล

กิจการทีี่�ดีี มีื่ระบบการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในทีี่�มีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพัและประสิิ่ที่ธิิผล รว่มื่ท่ี่�ง ส่ิ่งเสิ่ริมื่และสิ่น่บสิ่น่นให้

บริษ่ัที่มีื่การปฏิิบ่ติ้ต้ามื่แนว่ที่างการต่้อต้้านการค์อร์ร่ปช่ินของบริษ่ัที่เพ่ั�อสิ่ร้างค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ให้ก่บองค์์กรในปีงบประมื่าณ 2563 ค์ณะ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบมีื่การประช่ิมื่จำานว่น 4 ค์ร่�ง โดีย่มีื่กรรมื่การต้รว่จสิ่อบเข้าร่ว่มื่ประช่ิมื่ค์รบองค์์ประช่ิมื่ท่ี่กค์ร่�ง คิ์ดีเป็นร้อย่ละ 100

ท่ี่�งนี� ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบได้ีเชิิญฝ่้าย่บริหาร ผ้่เกี�ย่ว่ข้อง และผ้่สิ่อบบ่ญชีิเข้าร่ว่มื่ประช่ิมื่ต้ามื่ว่าระต่้างๆ เพ่ั�อหาร่อในประเด็ีน

ทีี่�มีื่ค์ว่ามื่สิ่ำาค่์ญ หร่อประเด็ีนทีี่�อาจส่ิ่งผลกระที่บก่บการดีำาเนินงานของบริษ่ัที่อย่่างสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อ ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบได้ีจ่ดีที่ำา

ราย่งานผลการปฏิิบ่ติ้หน้าทีี่�ของค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ให้ที่ราบอย่่างต่้อเน่�อง โดีย่สิ่ร่ปสิ่าระสิ่ำาค่์ญในการปฏิิบ่ติ้หน้าทีี่�ได้ีด่ีงนี�

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดีส้ิ่อบที่านราย่งานที่างการเงนิของบรษิัท่ี่ ที่่�งขอ้มื่่ลที่างการเงนิระหว่า่งกาลและงบการเงนิประจำา

ปีของบริษั่ที่ซีึ�งจ่ดีที่ำาขึ�นต้ามื่มื่าต้รฐานการบ่ญชิีที่ี�ร่บรองโดีย่ที่่�ว่ไป โดีย่สิ่อบที่านประเดี็นทีี่�เป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญ ค์ว่ามื่ถึ่กต้้องค์รบ

ถึ้ว่นของราย่งานที่างการเงินและงบการเงิน ราย่การระหว่่างก่นการปร่บปร่งราย่การที่างบ่ญชีิที่ี�สิ่ำาค่์ญที่ี�มีื่ผลกระที่บต้่อข้อมื่่ล

ที่างการเงินและงบการเงิน ค์ว่ามื่เพัีย่งพัอ เหมื่าะสิ่มื่ของว่ิธิีการบ่นที่ึกบ่ญชิี จนเชิ่�อมื่่�นไดี้ว่่าการจ่ดีที่ำาข้อมื่่ลที่างการเงินและงบ

การเงนิ รว่มื่ที่่�งหมื่าย่เหต้ป่ระกอบงบการเงนิถ่ึกต้อ้งต้ามื่ที่ี�ค์ว่รในสิ่าระสิ่ำาค์ญ่เปน็ไปต้ามื่ขอ้กำาหนดีของกฎหมื่าย่และมื่าต้รฐาน

การราย่งานที่างการเงิน โดีย่ผ่ส้ิ่อบบ่ญชีิได้ีสิ่อบที่านและต้รว่จสิ่อบแล้ว่จงึราย่งานค์ว่ามื่เห็นอย่่างไม่ื่มื่เีง่�อนไข ที่่�งนี� ค์ณะกรรมื่การ

ต้รว่จสิ่อบได้ีประชิ่มื่ร่ว่มื่ก่บผ่้สิ่อบบ่ญชิีโดีย่ไมื่่มื่ีฝ้่าย่บริหารของบริษั่ที่ จำานว่น 4  ค์ร่�ง เพั่�อปรึกษัาหาร่อเกี�ย่ว่ก่บขอบเขต้การ

ต้รว่จสิ่อบ ค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระในการปฏิิบ่ติ้งาน การแสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นของผ่้สิ่อบบ่ญชีิการเปิดีเผย่ข้อมื่่ล และการนำาเสิ่นอในเร่�อง

สิ่ำาค์ญ่ในการต้รว่จสิ่อบที่ี�จะปรากฏิในราย่งานของผ่ส้ิ่อบบ่ญชิี โดีย่ใหค้์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่กบ่การนำาเสิ่นอขอ้มื่่ลอย่า่งถึก่ต้อ้ง ค์รบถึว้่น

 เชิ่�อถึ่อไดี้และที่่นเว่ลา รว่มื่ที่่�งมื่ีการเปิดีเผย่ข้อมื่่ลที่ี�สิ่ำาค์่ญอย่่างเพัีย่งพัอ เพั่�อเป็นประโย่ชิน์ก่บน่กลงที่่นหร่อผ่้ใชิ้งบการเงิน

ริายงานคัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ

กัาริสอบทานริายงานทางกัาริเงิน 1

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบได้ีสิ่อบที่านและอน่มื่่ติ้กฎบ่ต้รของสิ่ำาน่กต้รว่จสิ่อบแผนการต้รว่จสิ่อบภาย่ในประจำาปี มื่ีการสิ่อบ

ที่านการปฏิิบ่ต้ิงานและผลการปฏิิบ่ต้ิงานต้ามื่แผนการต้รว่จสิ่อบที่ี�กำาหนดี โดีย่ให้ข้อแนะนำาและต้ิดีต้ามื่การดีำาเนินงานแก้ไข

ในประเด็ีนทีี่�มีื่น่ย่สิ่ำาค่์ญอย่่างต่้อเน่�อง อีกท่ี่�ง สิ่น่บสิ่น่นให้มีื่การนำาเที่ค์โนโลยี่มื่าเป็นเค์ร่�องมื่่อช่ิว่ย่ในการต้รว่จสิ่อบเพ่ั�อเพิั�มื่

ประสิ่ิที่ธิิภาพัประสิ่ิที่ธิิผลในการปฏิิบ่ติ้งาน นอกจากนี�ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้อน่มื่่ติ้ค์่่มื่่อปฏิิบ่ต้ิงานต้รว่จสิ่อบภาย่ในเพั่�อ

ให้เป็นไปต้ามื่ค์่่มื่่อการปฏิิบ่ต้ิงานการต้รว่จสิ่อบภาย่ใน

กัาริกัำากัับด้แลี่งานตริวิจำสอบภายใน2
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ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบได้ีที่บที่ว่นกฎบ่ต้รของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบให้มีื่ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่เป็นไปต้ามื่กฎ ระเบีย่บหล่ก

เกณฑ์์ของหน่ว่ย่งานกำาก่บดี่แล และสิ่อดีค์ล้องก่บภารกิจที่ี�ไดี้ร่บมื่อบหมื่าย่จากค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

มื่ีการราย่งานผลการปฏิิบ่ต้ิงานให้ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ที่ราบที่่กไต้รมื่าสิ่ โดีย่ให้ข้อค์ิดีเห็นเพั่�อปร่บปร่งกระบว่นการกำาก่บดี่แล

การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและการปฏิิบติ่้ต้ามื่ข้อกำาหนดี กฎระเบีย่บของบริษัท่ี่ ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบมีื่การประเมิื่นผลการปฏิิบติ่้

งานของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบโดีย่รว่มื่ที่่�งค์ณะ และประเมื่ินผลการปฏิิบ่ต้ิงานราย่บ่ค์ค์ล เพั่�อให้มื่่�นใจว่่าการปฏิิบ่ต้ิงานของ

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเป็นไปอย่่างมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัและบรรล่ผลต้ามื่ทีี่�กำาหนดีไว่้ โดีย่มีื่ผลการประเมิื่นโดีย่รว่มื่อย่่่ในเกณฑ์์ดีี

มื่าก อย่่างไรก็ต้ามื่ ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้กำาหนดีแนว่ที่างการเพัิ�มื่ประสิ่ิที่ธิิภาพัย่ิ�งขึ�น ที่่�งนี� ผลการประเมื่ินการปฏิิบ่ต้ิงาน

ของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้ราย่งานให้ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ที่ราบแล้ว่

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้พัิจารณาให้ค์ว่ามื่เห็นชิอบการเสิ่นอให้ บริษั่ที่ ไพัร้ซีว่อเต้อร์เฮาสิ่์ค์่เปอร์สิ่ เอบีเอเอสิ่ จำาก่ดี เป็น

ผ้่สิ่อบบญ่ชีิของบริษัท่ี่และบริษัท่ี่ย่อ่ย่ การเสิ่นอค่์าธิรรมื่เนีย่มื่การสิ่อบบญ่ชีิปงีบประมื่าณ 2564 และเสิ่นอค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่

เพั่�อนำาเสิ่นอขออน่มื่่ต้ิต้่อที่ี�ประชิ่มื่สิ่ามื่่ญผ่้ถึ่อห่้นประจำาปี 2563 เพั่�อพัิจารณาแต้่งต้่�ง บริษั่ที่ ไพัร้ซีว่อเต้อร์เฮาสิ่์ค์่เปอร์สิ่ เอบีเอ

เอสิ่ จำาก่ดี เป็นผ่้สิ่อบบ่ญชิีของบริษั่ที่และบริษั่ที่ย่่อย่และอน่มื่่ต้ิค์่าธิรรมื่เนีย่มื่การสิ่อบบ่ญชิี ปีงบประมื่าณ 2564

โดีย่สิ่รป่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดีป้ฏิิบต่้ติ้ามื่หนา้ที่ี�และค์ว่ามื่รบ่ผดิีชิอบที่ี�ไดีร้ะบไ่ว่ใ้นกฎบต่้รของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

ที่ี�ได้ีร่บอน่มื่่ติ้จากค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ โดีย่ใช้ิค์ว่ามื่ร้่ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึ และค์ว่ามื่ระมื่่ดีระว่่ง รอบค์อบ มื่ีค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระอย่่าง 

เพัีย่งพัอ รว่มื่ที่่�งไดี้ให้ค์ว่ามื่เห็นหร่อข้อเสิ่นอแนะ เพั่�อประโย่ชิน์ต้่อผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ที่่กฝ้่าย่อย่่างเที่่าเที่ีย่มื่ก่น

กัาริริักัษัาคัุณภาพัของคัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ 

กัาริพัิจำาริณากัาริเสนอแต่งตั�งผู้้�สอบบัญช่ 

3

4
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ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบส่ิ่งเสิ่ริมื่ให้มื่กีารบริหารจ่ดีการเพ่ั�อ

ให้เกิดีการกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี มื่ีค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ น่าเชิ่�อถึ่อ ซีึ�ง

เป็นปัจจ่ย่สิ่ำาค์่ญทีี่�สิ่ร้างมื่่ลค่์าเพิั�มื่ให้ก่บบริษั่ที่และผ่้มีื่สิ่่ว่นได้ี

เสิ่ยี่ที่ก่ฝ้า่ย่อย่่างเที่า่เที่ยี่มื่ก่น โดีย่สิ่อบที่านการปฏิิบต่้งิานต้ามื่

ระบบงานทีี่�กำาหนดีไว้่ เพ่ั�อให้มื่กีารปฏิบิติ่้ต้ามื่กฎระเบีย่บ และ

ข้อกำาหนดีของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่แห่งประเที่ศไที่ย่ ต้ลอดีจน 

กฎหมื่าย่อ่�นๆ ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บการดีำาเนินธิ่รกิจของบริษั่ที่ สิ่อบ

ที่านราย่งานทีี่�เกี�ย่ว่โย่งก่นต้ามื่ประกาศค์ณะกรรมื่การ

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่ ราย่การทีี่�อาจมื่ีการข่ดีแย่้ง

ที่างผลประโย่ชินแ์ละการเปดิีเผย่ขอ้มื่ล่ราย่การระหว่่างก่น อกี

1. กัาริสอบทานกัาริด้แลี่กัำากัับกัิจำกัาริท่�ด่ 

ในปี 2564 มื่ีการประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

และกำาก่บดี่แลกิจการ 1 ค์ร่�ง โดีย่มีื่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

ร่ว่มื่ประชิ่มื่ค์รบที่่กค์ร่�ง ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 100

บรษิัท่ี่ สิ่าลี� ค์ล่เล่อร ์จำาก่ดี (มื่หาชิน) ให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่ก่บการ

บรหิารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งองค์ก์รและการกำาก่บดีแ่ลกิจการโดีย่ใชิเ้ปน็

เค์ร่�องมื่่อหนึ�งในการบริหารจ่ดีการหร่อร่บมื่่อก่บสิ่ถึานการณ์

ค์ว่ามื่ไมื่่แน่นอนต้่างๆ ที่ี� เป็นปัจจ่ย่เสิ่ี�ย่งที่่�งจากภาย่ใน

องค์์กรและภาย่นอกองค์์กรที่ี�มื่ีแนว่โน้มื่ค์ว่ามื่ร่นแรงมื่ากขึ�น

และอาจสิ่่งผลกระที่บต่้อการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ ที่ำาให้ 

ไมื่่สิ่ามื่ารถึบรรล่เป้าหมื่าย่ที่างธิ่รกิจที่ี�ต้่�งไว่้ไดี้ ค์ณะกรรมื่การ

บริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการจึงมื่ีหน้าที่ี�กำาหนดี

นโย่บาย่และกรอบการดีำาเนินงานการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและ

กำาก่บดีแ่ลกจิการ รว่มื่ถึึงการค์ว่บค์ม่ื่ภาย่ใน การให้ค์ำาปรกึษัา

แนะนำาแก่ค์ณะกรรมื่การ และฝ้่าย่บริหารพัร้อมื่ที่่�งกำาก่บดี่แล 

เสิ่นอแนะว่ิธิีป้องก่น ว่ิธิีลดีระดี่บค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง และกิจกรรมื่การ

ค์ว่บค์่มื่ภาย่ในระด่ีบองค์์กรให้อย่่่ในระด่ีบทีี่�ย่อมื่ร่บได้ีติ้ดีต้ามื่  

ประเมิื่นผล รว่มื่ท่ี่�งปร่บปร่งแผนการดีำาเนินงานเพั่�อลดีค์ว่ามื่

เสิ่ี�ย่งอย่่างต้่อเน่�องและเหมื่าะสิ่มื่ก่บสิ่ภาว่ะการดีำาเนินธิ่รกิจ

ในปี 2564 ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บด่ีแล

กิจการย่่งค์งมื่่่งเน้นการดีำาเนินงานดี้านการบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

การค์ว่บค์่มื่ภาย่ในและการบริหารค์ว่ามื่ต้่อเน่�องที่างธ่ิรกิจ

โดีย่มีื่แนว่ที่างการดีำาเนินการและให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค่์ญในการเต้รีย่มื่

ค์ว่ามื่พัร้อมื่ร่บค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�อาจเกิดีขึ�นและอาจสิ่่งผลกระที่บ

ต้่อการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ ได้ีแก่ ปัญหานำ�าที่่ว่มื่ภาย่ใน

ริายงานคัณะกัริริมกัาริบริิหาริคัวิามเส่�ยงแลี่ะกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ

พั่�นที่ี�รอบนอกนิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ และมื่ีการเฝ้้าระว่่งการ

แพัร่ระบาดีของไว่ร่สิ่โค์โรนา 2019 (COVID-19) อย่่างต้อ่เน่�อง

ซีึ�งบริษั่ที่ไดี้กำาหนดีมื่าต้รการป้องก่นและมื่าต้รการการดี่แล

พัน่กงานรว่มื่ถึึงค์รอบค์ร่ว่พัน่กงาน จากการพิัจารณาผลกระ

ที่บและแนว่โน้มื่ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�อาจเกิดีขึ�นอย่่างต้่อเน่�อง รว่มื่ที่่�ง

บริหารปัจจ่ย่เสิ่ี�ย่งที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บการดีำาเนินงาน ประกอบดี้ว่ย่ 

ปัจจ่ย่เสิ่ี�ย่งจากการแข่งข่นที่ี�เพัิ�มื่ขึ�น ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งจากการพัึ�งพัิง 

ผ่จ้ด่ีจำาหนา่ย่ว่่ต้ถ่ึดีบิ ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งจากการเปลี�ย่นแปลงกฎหมื่าย่ 

รว่มื่ถึึงค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�อาจเกิดีขึ�นใหมื่่ 

ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการย่่ง

ค์งให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญในการแก้ไขปัญหาช่ิว่งสิ่ถึานการณ์โค์วิ่ดี

 19 ซีึ�งเป็นสิ่าย่พั่นธ์่ิใหมื่่มื่ีการระบาดีอย่่างรว่ดีเร็ว่และเป็น 

ว่งกว่้าง ในปี 2564 บริษั่ที่ไดี้ดีำาเนินการออกมื่าต้รการป้องก่น

อย่่างเข้มื่ข้น เพั่�อปกป้องดี่แลพัน่กงานของบริษั่ที่ให้ปลอดีภ่ย่

อย่่างที่ี�สิ่่ดี จ่ดีหาว่่ค์ซีีนให้ก่บพัน่กงานที่่กค์น รว่มื่ถึึงล่กจ้าง

ภาย่นอกไดี้แก่ แมื่่ค์ร่ว่ เจ้าหน้าที่ี�ร่กษัาค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่ จนถึึง

ค์นข่บรถึรบ่สิ่ง่พันก่งาน เพั่�อใหม้ื่่�นใจว่า่เราจะผา่นสิ่ถึานการณ์

ที่ี�เป็นวิ่กฤต้นี�ไปด้ีว่ย่ก่น นอกจากการจ่ดีหาว่่ค์ซีีนย่่งมีื่การ

ค์ว่บค์ม่ื่การเดิีนที่างออกต่้างจง่หว่่ดีและนอกประเที่ศ เพ่ั�อชิว่่ย่

ลดีผลกระที่บ และใหส้ิ่อดีค์ลอ้งก่บนโย่บาย่ที่ี�ที่างรฐ่บาลไดีข้อ

ค์ว่ามื่ร่ว่มื่มื่อ่ ไดีด้ีำาเนนิการต้ดิีต้ามื่และใหข้อ้เสิ่นอแนะดีา้นการ

ค์ว่บค่์มื่ภาย่ในและดี้านการบริหารค์ว่ามื่ต่้อเน่�องที่างธ่ิรกิจให้

สิ่อดีค์ลอ้งและค์รอบค์ลม่ื่ เหมื่าะสิ่มื่ก่บการดีำาเนนิงานที่ี�บรษิัท่ี่

ถึ่อปฏิิบ่ต้ิ โดีย่มื่ีการสิ่ร่ปสิ่าระสิ่ำาค์่ญในการปฏิิบ่ต้ิงานดี่งนี�

ที่่�งมื่ีการสิ่อบที่านการปฏิิบ่ต้ิต้ามื่มื่าต้รการต้่อต้้านการท่ี่จริต้

และค์อรร์ป่ชิน่เพ่ั�อใหส้ิ่อดีค์ลอ้งต้ามื่หลก่การกำากบ่ดีแ่ลกจิการ

ที่ี�ดี ีสิ่ง่เสิ่รมิื่และสิ่นบ่สิ่นน่ใหม้ื่กีระบว่นการรบ่เร่�องรอ้งเรยี่นและ

แจ้งเบาะแสิ่การที่่จริต้ (Whistleblowing) เพ่ั�อให้เกิดีค์ว่ามื่

โปร่งใสิ่และเป็นธิรรมื่ โดีย่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้ประชิ่มื่

หารอ่ก่บฝ่้าย่บรหิารเกี�ย่ว่กบ่ผลการดีำาเนนิงานต้ามื่นโย่บาย่ต่้อ

ต้า้นการค์อรร์ป่ชิน่และราย่งานผลการดีำาเนนิงานต้ามื่นโย่บาย่

ต้่อต้้านการค์อร์ร่ปชิ่นและราย่งานผลการดีำาเนินงานให้ค์ณะ

กรรมื่การบริษั่ที่ที่ราบ เพ่ั�อให้ค์ำาแนะนำาข้อค์ว่รปฏิิบ่ต้ิที่ี�เป็น

ประโย่ชิน์
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ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้สิ่อบที่านผลการประเมื่ินการ

ค์ว่บค์ม่ื่ภาย่ในของบรษิัท่ี่ทีี่�สิ่อดีค์ลอ้งก่บแนว่ที่างปฏิิบต่้ทิี่ี�ดีขีอง

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์และค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย่์และ

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ โดีย่มีื่ผลการประเมื่ินที่ี�เชิ่�อมื่่�นไดี้ว่่าการ

ค์ว่บค์่มื่ภาย่ในของบริษั่ที่มีื่ค์ว่ามื่เพัีย่งพัอ เหมื่าะสิ่มื่ก่บการ

ดีำาเนนิธิร่กจิและเปน็ไปต้ามื่หลก่เกณฑ์แ์ละแนว่ที่างที่ี�กำาหนดี

อย่่างไรก็ต้ามื่ย่่งมื่ีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�บริษั่ที่ต้้องกำาหนดีให้มื่ีการ

ปร่บปร่งการค์ว่บค์่มื่ภาย่ในสิ่ำาหร่บบางกิจกรรมื่ ซีึ�งบริษั่ที่ไดี้

กำาหนดีแนว่ที่างการปร่บปร่งการค์ว่บค์่มื่ภาย่ในไว่้แล้ว่ 

ที่่�งนี� ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดีแ่ลกิจการม่่ื่งม่ื่�นที่ี�จะนำาประสิ่บการณ์และแนว่คิ์ดีการบริหารจด่ีการมื่าเพ่ั�อ

กำาก่บดี่แล ต้ิดีต้ามื่ สิ่่งเสิ่ริมื่ สิ่น่บสิ่น่น และเป็นกลไกในการข่บเค์ล่�อนการดีำาเนินงานดี้านการค์ว่บค์่มื่ภาย่ใน การบริหารค์ว่ามื่

เสิ่ี�ย่ง และการบริหารค์ว่ามื่ต้่อเน่�องที่างธิ่รกิจของบริษั่ที่ ให้เต้ิบโต้อย่่างย่่�งย่่น และเป็นว่่ฒนธิรรมื่องค์์กร (Risk Culture) ต้่อไป

2. กัาริสอบทานปริะสิทธิภาพั ผู้ลี่ของริะบบกัาริคัวิบคัุมภายใน แลี่ะกัาริบริิหาริคัวิามเส่�ยง 

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบได้ีสิ่อบที่านประสิิ่ที่ธิิภาพัและ

ประสิิ่ที่ธิิผลของกระบว่นการบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง นโย่บาย่การ

บริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง แผนงานและแนว่ที่างการบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

ที่ี�อาจส่ิ่งผลกระที่บก่บการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ นอกจากนี� 

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบและค์ณะกรรมื่การบรหิารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

มื่กีารประชิม่ื่หารอ่เพั่�อการบร่ณาการที่ำางานรว่่มื่ก่น เพั่�อพัฒ่นา

ค์ว่ามื่เชิ่�อมื่โย่งของการค์ว่บค์่มื่ภาย่ใน ของกระบว่นงานหล่ก 

เพั่�อใชิเ้ปน็เค์ร่�องมื่อ่ในการกำาก่บต้ดิีต้ามื่ ประเมื่นิผลการดีำาเนนิ

งานของบริษั่ที่ไดี้อย่่างเหมื่าะสิ่มื่เป็นร่ปธิรรมื่ย่ิ�งขึ�น



11บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

1.1 นโยบายแลี่ะภาพัริวิมกัาริปริะกัอบธุริกัิจำ

บริษ่ัที่ สิ่าลี� ค่์ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) (“บริษ่ัที่”) ก่อต่้�งขึ�นเม่ื่�อ

ว่่นทีี่� 13 สิิ่งหาค์มื่ 2546 โดีย่เป็นการร่ว่มื่ลงท่ี่นของกล่่มื่ผ้่บริหาร

และพัน่กงานของบริษ่ัที่ซึี�งนำาโดีย่ค่์ณธิเนศพัล มื่งค์ลร่ต้น์ และ

กล่่มื่บริษ่ัที่ วี่ไอวี่ อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี เน่�องจากเล็งเห็นถึึงโอกาสิ่

ที่างธ่ิรกิจจากการขย่าย่ต่้ว่อย่่างต่้อเน่�องของค์ว่ามื่ต้้องการใช้ิ

ผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ติ้ก จึงได้ีก่อต่้�งบริษ่ัที่ สิ่าลี� ค่์ลเล่อร์ จำาก่ดี ขึ�น 

โดีย่มีื่ท่ี่นจดีที่ะเบีย่นเริ�มื่ต้้น 40,000,000 บาที่ เพ่ั�อประกอบธ่ิรกิจ

ผลิต้และจำาหน่าย่เม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กผสิ่มื่สีิ่และสิ่ารเติ้มื่แต่้งแบบเข้มื่

ข้น หร่อเม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กมื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิ (Masterbatch) เม็ื่ดี

พัลาสิ่ติ้กผสิ่มื่สีิ่และสิ่ารเติ้มื่แต่้งสิ่ำาเร็จร่ป หร่อเม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กค์อมื่

พัาว่ด์ี (Compound) และสีิ่ผสิ่มื่พัลาสิ่ติ้กแบบชินิดีผง (Dry 

Colorant) เพ่ั�อจำาหน่าย่ให้ผ้่ประกอบการแปรร่ปผลิต้ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ติ้กประเภที่ต่้างๆ อาทิี่ ถ่ึงพัลาสิ่ติ้ก บรรจ่ภ่ณฑ์์เค์ร่�อง

อ่ปโภค์และเค์ร่�องสิ่ำาอาง บรรจ่ภ่ณฑ์์อาหาร การเกษัต้ร รว่มื่ถึึง

ชิิ�นส่ิ่ว่นพัลาสิ่ติ้กอ่�นๆ เช่ิน เฟอร์นิเจอร์ หร่อเค์ร่�องใช้ิไฟฟ้า ของใช้ิ

ภาย่ในบ้าน เป็นต้้น ซึี�งผ้่ประกอบการด่ีงกล่าว่จะนำาผลิต้ภ่ณฑ์์

ของบริษ่ัที่ไปใช้ิเป็นส่ิ่ว่นประกอบของว่่ต้ถ่ึดิีบในการผลิต้ เพ่ั�อ

ที่ำาให้ผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ติ้กมีื่สีิ่ต้ามื่ค่์ณล่กษัณะ และค่์ณสิ่มื่บ่ติ้

ต้ามื่ทีี่�ต้้องการ โดีย่ปัจจ่บ่น บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่่อย่ดีำาเนินการผลิต้

โดีย่มีื่โรงงานต่้�งอย่่่ในนิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ จ่งหว่่ดี

สิ่ม่ื่ที่รปราการ มีื่กำาล่งการผลิต้รว่มื่ประมื่าณ 45,000 ต่้นต่้อปี 

บริษ่ัที่มีื่การพ่ัฒนาผลิต้ภ่ณฑ์์อย่่างต่้อเน่�อง โดีย่มีื่เป้าหมื่าย่

ส่่ิ่การเป็นผ้่นำาด้ีานว่่ต้ถ่ึดิีบ สิ่ำาหร่บผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ติ้กท่ี่ก

ประเภที่ ภาย่ใต้้แนว่คิ์ดี “Solution Provider” สิ่ำาหร่บผ้่ประกอบ

การในอ่ต้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ติ้ก ในว่่นทีี่� 31 ต่้ลาค์มื่ 2548 บริษ่ัที่ได้ี

ขย่าย่การที่ำาธ่ิรกิจ โดีย่การร่ว่มื่ลงท่ี่นก่บบริษ่ัที่ เนเชิอร่ลเค์มิื่ค์อล

 จำาก่ดี ซึี�งเป็นผ้่จ่ดีจำาหน่าย่เม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กและสิ่ารเติ้มื่แต่้งต่้างๆ 

เพ่ั�อก่อต่้�งบริษ่ัที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชีิย่ จำาก่ดี ขึ�นในส่ิ่ดีส่ิ่ว่นการถ่ึอ

ห้่นร้อย่ละ 30 : 70 ของท่ี่นจดีที่ะเบีย่น 15 ล้านบาที่ เพ่ั�อผลิต้มื่าสิ่

เต้อร์แบที่ช์ิประเภที่ฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) ในระด่ีบช่ิ�น

ค์ว่ามื่ละเอีย่ดีพิัเศษั (Special Grade) โดีย่มีื่กำาล่งการผลิต้

ประมื่าณ 5,000 ต่้นต่้อปี ซึี�งก่อนการร่ว่มื่ลงท่ี่นด่ีงกล่าว่ บริษ่ัที่

ได้ีมีื่การผลิต้และจำาหน่าย่มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิ ประเภที่ฟิลเล่อร์ใน

ระด่ีบช่ิ�นค์ว่ามื่ละเอีย่ดีแบบมื่าต้รฐาน (Standard Grade)  

ด่ีงน่�น การร่ว่มื่ลงท่ี่นในบริษ่ัที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชีิย่ จำาก่ดี จึงส่ิ่งผล

ให้บริษ่ัที่สิ่ามื่ารถึขย่าย่ธ่ิรกิจมื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิประเภที่ฟิลเล่อร์ 

เน่�องจากมีื่ค์ว่ามื่หลากหลาย่ของระด่ีบช่ิ�นค์ว่ามื่ละเอีย่ดีให้ล่กค้์า

เล่อกใช้ิได้ีมื่ากขึ�น และสิ่ามื่ารถึเข้าถึึงฐานล่กค้์ากล่่มื่ใหม่ื่ได้ีเพิั�มื่

ขึ�น 

บริษ่ัที่ได้ีเ ข้าที่ำาการซ่ี�อขาย่ในต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่แห่ง

ประเที่ศไที่ย่เม่ื่�อว่่นทีี่� 14 มิื่ถ่ึนาย่น 2554 ในราค์าห้่นละ 2.89 

บาที่ จำานว่น 30,000,000 ห้่น และ เพิั�มื่ท่ี่นจดีที่ะเบีย่น เป็น 

145,250,000 ล้านบาที่ และเปลี�ย่นแปลงม่ื่ลค่์าทีี่�ต้ราไว้่ของห้่น

สิ่าม่ื่ญจากห้่นละ 100.00 บาที่ เป็นห้่นละ 1.00 บาที่ ซึี�งที่ำาให้

จำานว่นห้่นสิ่าม่ื่ญทีี่�จดีที่ะเบีย่นไว้่เพิั�มื่ขึ�นจาก 115,250,000  ห้่น

 เป็น 145,250,000 ห้่น และดีำาเนินการแปรสิ่ภาพับริษ่ัที่เป็น

มื่หาชิน เพ่ั�อนำาบริษ่ัที่เข้าจดีที่ะเบีย่นในต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ 

เอ็มื่ เอ ไอ (mai) 

1 กัาริปริะกัอบธุริกัิจำแลี่ะผู้ลี่กัาริดำาเนินงาน
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1.1.1 กัาริเปลี่่�ยนแปลี่งแลี่ะพััฒนากัาริท่�สำาคััญ

ในช่ิว่ง 3 ปีทีี่�ผ่านมื่า บริษ่ัที่มีื่การเปลี�ย่นแปลงและพ่ัฒนาการทีี่�สิ่ำาค่์ญ ด่ีงนี�

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เดือน

เดือน

เดือน

ริายลี่ะเอ่ยด

ริายลี่ะเอ่ยด

ริายลี่ะเอ่ยด

มีื่การแต่้งต่้�งค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ และได้ีแต่้งต่้�ง
นาย่พีัรพ่ันธ์ิ จิว่ะพัรทิี่พัย์่ เป็นประธิานค์ณะอน่กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ
 โดีย่ได้ีร่บการอน่ม่ื่ติ้แต่้งต่้�งจากทีี่�ประช่ิมื่ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ค์ร่�งทีี่� 1/2562 
เม่ื่�อว่่นทีี่� 25 ก่มื่ภาพ่ันธ์ิ 2562

บริษ่ัที่ได้ีลงท่ี่นก่บบริษ่ัที่ เดีอะ บ่บเบิ�ลส์ิ่ จำาก่ดี ล่กษัณะธ่ิรกิจ ผลิต้และจำาหน่าย่ท่่ี่นลอย่นำ�า สิ่ำาหร่บ
รองร่บแผงโซีล่าร์ ผลิต้และจำาหน่าย่ไฟฟ้าจากพัล่งงานแสิ่งอาทิี่ต้ย์่ ร่บเหมื่า ออกแบบ ติ้ดีต่้�ง 
และให้ค์ำาปรึกษัาการว่างระบบพัล่งงานแสิ่งอาทิี่ต้ย์่ท่ี่กระบบ
บริษ่ัที่ได้ีลงท่ี่น โค์รงการติ้ดีต่้�งระบบ Solar Rooftop ขนาดี 999.58 เมื่กะว่่ต้ต์้ เพ่ั�อการใช้ิพัล่งงาน
อย่่างมีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพั และช่ิว่ย่ลดีค่์าใช้ิจ่าย่ด้ีานไฟฟ้า

บรษิัท่ี่ไดีจ้ด่ีต้่�งโค์รงการรว่่มื่ลงท่ี่นระหว่่างนาย่จา้งและลก่จ้าง (Employee Joint Investment 
Program-EJIP) โดีย่มื่ีมื่ต้ิที่ี�ประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) ค์ร่�ง
ที่ี� 1/2564 เมื่่�อว่่นที่ี� 23 ก่มื่ภาพั่นธิ์ 2564 ไดี้มื่ีการอน่มื่่ต้ิและกำาหนดีระย่ะเว่ลาโค์รงการร่ว่มื่
ลงที่่นต้่�งแต้่ว่่นที่ี� 1 พัฤษัภาค์มื่ 2564 ถึึงว่่นที่ี� 30 เมื่ษัาย่น 2567 ซีึ�งเป็นโค์รงการลงที่่นซี่�อห่้น
สิ่ะสิ่มื่ของบริษั่ที่เป็นราย่งว่ดี เพั่�อเป็นร่ปแบบหนึ�งของการให้ผลต้อบแที่นก่บพัน่กงานของ
บริษั่ที่
 จด่ีต้่�งบริษัท่ี่ย่่อย่ บริษัท่ี่ ซีบ่เที่อร่า จำาก่ดี ลก่ษัณะธ่ิรกิจ ผลิต้และจำาหนา่ย่อป่กรณ์ที่อ่ระบาย่
นำ�าใต้้ดีิน สิ่าย่ไฟและสิ่าย่สิ่่�อสิ่ารใต้้ดีิน

ระหว่่างปี

ก่นย่าย่น

ต่้ลาค์มื่

ก่มื่ภาพ่ันธ์ิ

เมื่ษัาย่น
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1.2 ลี่ักัษัณะกัาริปริะกัอบธุริกัิจำ

บรษิัท่ี่ไดีถ่้ึกกอ่ต่้�งขึ�นเพั่�อที่ำาหนา้ที่ี�เปน็ “Solution Provider” 

ให้แก่ผ่้ผลิต้ผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิก (Molder/ Converter) ในการ

ว่เิค์ราะหส์ิ่ต่้รผสิ่มื่ และจด่ีเต้รยี่มื่ว่่ต้ถ่ึดีบิในรป่แบบของมื่าสิ่เต้

อร์แบที่ชิ์และค์อมื่พัาว่ดี์ และจ่ดีเต้รีย่มื่สิ่ีผสิ่มื่พัลาสิ่ต้ิกชินิดีผง

 เพ่ั�อให้ล่กค์้านำาไปใชิ้ในการผลิต้ผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิก รว่มื่ถึึง

การให้บริการในการว่ิเค์ราะห์และแนะนำากระบว่นการแก้ไข

ปัญหา และอ่ปสิ่รรค์ในการใช้ิงานทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บผลิต้ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ต้ิกที่่กประเภที่

ปจัจบ่น่ บริษัท่ี่และบริษัท่ี่ย่่อย่มีื่กำาลง่การผลิต้รว่มื่ประมื่าณ

 45,000 ต้่นต้่อปี โดีย่เน้น การผลิต้ในร่ปแบบของมื่าสิ่เต้อร์แบ

ที่ชิป์ระเภที่ต้า่งๆ ซีึ�งแบ่งออกไดีเ้ปน็ มื่าสิ่เต้อรแ์บที่ชิป์ระเภที่สิ่ี

ขาว่และสีิ่ดีำา มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่สิ่ี มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิ

ประเภที่สิ่ารเต้มิื่แต้ง่ และมื่าสิ่เต้อรแ์บที่ชิป์ระเภที่ฟิลเล่อร์ โดีย่

ผ่้ผลิต้ผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ติ้กสิ่ามื่ารถึนำามื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิของ

บริษ่ัที่ ซีึ�งเป็นเสิ่มื่่อนว่่ต้ถ่ึดิีบแบบเข้มื่ข้นไปผสิ่มื่ก่บเม็ื่ดี

พัลาสิ่ต้ิกต้ามื่สิ่่ดีสิ่่ว่นที่ี�กำาหนดีเพ่ั�อใชิ้ในการผลิต้สิ่ินค์้าที่ี�มื่ี

ค่์ณล่กษัณะ และค์่ณสิ่มื่บ่ติ้ต้่างๆ ต้รงต้ามื่ที่ี�ล่กค์้าของต้น

ต้้องการภาย่ใต้้ต้้นที่่นที่ี�ย่อมื่ร่บไดี้

ซีึ�งนอกจากจะเป็นการอำานว่ย่ค์ว่ามื่สิ่ะดีว่กเน่�องจากช่ิว่ย่

ลดีข่�นต้อนจากการเต้รีย่มื่ว่่ต้ถ่ึดิีบหลาย่ประเภที่แล้ว่ย่่งช่ิว่ย่

ประหย่่ดีต้้นที่่นจากการวิ่จ่ย่ และพ่ัฒนาอีกด้ีว่ย่ เน่�องจาก

ว่่ต้ถ่ึดิีบแต้่ละกล่่มื่น่�นสิ่ามื่ารถึแบ่งเป็นประเภที่ย่่อย่ๆ ทีี่�มีื่

ค่์ณสิ่มื่บ่ติ้แต้กต่้างก่นเป็นจำานว่นมื่าก ดี่งน่�นในการค์ำานว่ณ

ชินิดีและปริมื่าณของว่ต่้ถึ่ดีิบแต้่ละประเภที่ที่ี�จะใชิ้ในการผลิต้

จึงต้้องอาศ่ย่ค์ว่ามื่ร่้ค์ว่ามื่ชิำานาญอย่่างสิ่่ง เพั่�อที่ี�จะสิ่ร้างส่ิ่ต้ร

ผสิ่มื่ให้ได้ีสิ่ินค้์าทีี่�มื่ีค์่ณล่กษัณะ และค์่ณสิ่มื่บ่ติ้ต้่างๆ ต้ามื่ทีี่�

ต้้องการ

บริษัท่ี่มื่สีิ่าย่การผลติ้สิ่ำาหร่บผลติ้ค์อมื่พัาว่ดี ์และมื่าสิ่เต้อร์

แบที่ชิป์ระเภที่ต้า่งๆ ค์อ่ มื่าสิ่เต้อรแ์บที่ชิป์ระเภที่สิ่ขีาว่และสิ่ดีีำา

 มื่าสิ่เต้อรแ์บที่ชิป์ระเภที่สีิ่ มื่าสิ่เต้อรแ์บที่ช์ิประเภที่สิ่ารเต้มิื่แต่้ง

 และมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิป์ระเภที่ฟิลเลอ่ร์ โดีย่เป็นฟลิเลอ่รใ์นระดีบ่

ชิ่�นค์ว่ามื่ละเอีย่ดีแบบมื่าต้รฐาน (Standard Grade) ซีึ�งมื่่กใชิ้

สิ่ำาหร่บผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิกที่ี�ไมื่่ต้้องการค์ว่ามื่เรีย่บหร่อค์ว่ามื่

บางของผิว่ส่ิ่มื่ผ่สิ่มื่ากน่ก เชิ่น ถ่ึงสิ่รรพัสิิ่นค์้าทีี่�มีื่ค์ว่ามื่หนา

มื่ากกว่่า 0.015 มื่ิลลิเมื่ต้ร หร่อชิิ�นสิ่่ว่นพัลาสิ่ต้ิกต้่างๆ ซีึ�ง 

ฟิลเล่อร์ในระดี่บชิ่�นค์ว่ามื่ละเอีย่ดีแบบมื่าต้รฐานนี� หากนำาไป

รีดีเป็นแผ่นบางจะให้ผิว่สิ่่มื่ผ่สิ่ที่ี�ขร่ขระ 

บริษั่ที่ไดี้ลงที่่นในบริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี เพั่�อ

ดีำาเนินการผลิต้ฟิลเล่อร์ในระดี่บชิ่�นค์ว่ามื่ละเอีย่ดีพิัเศษั  

(Special Grade) ซีึ�งสิ่ามื่ารถึใชิ้งานไดี้ในปริมื่าณสิ่่งมื่ากกว่่า

ปกติ้ (High Loading) จงึเป็นการช่ิว่ย่ลดีต้น้ท่ี่นได้ีมื่ากขึ�น โดีย่

เน้นการเจาะกล่่มื่ล่กค์้าที่ี�ย่่งไมื่่เค์ย่ใชิ้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิประเภที่

ฟิลเล่อร์มื่าก่อน และกล่่มื่ล่กค์้าทีี่�ผลิต้ผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิกทีี่�

ต้้องการค์ว่ามื่เรีย่บ หร่อค์ว่ามื่บางของผิว่สิ่่มื่ผ่สิ่มื่ากกว่่าการ

ใช้ิฟิลเล่อร์ในชิ่�นค์ว่ามื่ละเอีย่ดีแบบมื่าต้รฐาน เชิ่น ถ่ึงสิ่รรพั

สิ่ินค์้าที่ี�มื่ีค์ว่ามื่หนาต้ำ�ากว่่า 0.015 มื่ิลลิเมื่ต้ร ถึ่งใสิ่่ผ่ก และผล

ไม้ื่ในหา้งสิ่รรพัสิ่นิค์า้ หรอ่แผน่ฟลิม์ื่สิ่ำาหรบ่บรรจภ่่ณฑ์ป์ระเภที่

ซีอง เป็นต้้น ต้่อมื่าภาย่หล่งจากที่ี�บริษั่ที่ไดี้เข้าลงที่่นในบริษั่ที่ 

โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี เพัิ�มื่จากสิ่่ดีสิ่่ว่นร้อย่ละ 30 เป็นร้อย่

ละ 99.99 ของที่่นจดีที่ะเบีย่น ในปี 2554 บริษั่ที่ไดี้มื่ีการปร่บ

เปลี�ย่นนโย่บาย่การผลิต้ โดีย่ให้บริษั่ที่ย่่อย่เป็นผ้่ที่ำาการผลิต้

มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่ฟิลเล่อร์ และมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่

สิ่ดีีำา อกีที่่�งดีำาเนนิการขออน่มื่ต่้กิารสิ่ง่เสิ่รมิื่จาก BOI และไดีร้บ่

บ่ต้รสิ่่งเสิ่ริมื่ในปี 2555 
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บริษั่ที่ไดี้ลงที่่นในบริษั่ที่ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี เพั่�อดีำาเนินการผลิต้สิ่ินค์้ามื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่ ฟิลเล่อร์สิ่ีขาว่ และสิ่าร

เต้ิมื่แต้่ง เพั่�อจำาหน่าย่ให้ผ่้ประกอบการแปรร่ปผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิก นำาผลิต้ภ่ณฑ์์ของบริษั่ที่ไปใชิ้เป็นสิ่่ว่นประกอบของว่่ต้ถึ่ดีิบ

ในการผลิต้ เพั่�อแปรร่ปเป็นผลิต้ภ่ณฑ์์ และจำาหน่าย่ให้แก่เจ้าของต้ราสิ่ินค์้าหร่อผ่้ที่ี�นำาไปใชิ้งานข่�นต้่อไป อีกที่่�งบริษั่ที่ไดี้ดีำาเนิน

การขออน่มื่่ต้ิการสิ่่งเสิ่ริมื่จาก BOI พัร้อมื่สิ่ิที่ธิิประโย่ชิน์ที่างภาษัีเป็นเว่ลา 8 ปี

เมื่็ดีพัลาสิ่ติ้กมื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิเกิดีจากการกระบว่นการนำาเม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กมื่าผสิ่มื่

ก่บสิ่ี (Colorant) หร่อสิ่ารเติ้มื่แต่้ง (Additive) หร่อฟิลเล่อร์ (Filler) ซีึ�งผ่านการ

ว่ิเค์ราะห์และค์ำานว่ณสิ่่ดีสิ่่ว่นที่ี�เหมื่าะสิ่มื่ นำามื่าผ่านกระบว่นการหลอมื่และรีดีเป็น

เสิ่้นพัลาสิ่ต้ิก จากน่�นจึงต้่ดีเป็นชิิ�นเล็กๆ ที่ำาเป็นเมื่็ดีมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ที่ี�มื่ีค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิ

ต้่างๆ ต้ามื่ที่ี�ล่กค์้าต้้องการที่่�งในเร่�องของสิ่ี ค์่ณล่กษัณะ และค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิ ซีึ�งในการใชิ้

งานล่กค้์าจะต้้องนำามื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ไปผสิ่มื่ก่บเมื่็ดีพัลาสิ่ติ้กต้ามื่สิ่่ดีส่ิ่ว่นที่ี�กำาหนดี

กอ่นแลว้่จงึนำาไปใช้ิในกระบว่นการแปรรป่ผลิต้ภณ่ฑ์์พัลาสิ่ต้กิดีว้่ย่กรรมื่ว่ธิิตี้า่งๆ เชิน่

 การอ่ดีเป่าฟิล์มื่ (Extrusion Blow Film) การรีดีเข้าแมื่่แบบ (Extrusion) การเป่าเข้า

แมื่่พัิมื่พั์ (Blow Molding) และการฉุีดีเข้าแมื่่พัิมื่พั์ (Injection Molding) เป็นต้้นเมื่็ดี

พัลาสิ่ติ้กผสิ่มื่สิ่ีหร่อสิ่ารเต้ิมื่แต้่งแบบสิ่ำาเร็จร่ปหร่อเมื่็ดีพัลาสิ่ติ้กค์อมื่พัาว่ด์ี  

(Compound)

มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์
ประเภที่สิ่ีขาว่ 

สิ่ีต้่างๆ สิ่ารเต้ิมื่แต้่ง
และค์อมื่พัาว่ดี์

มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์
ประเภที่ฟิลเล่อร์ 

และสิ่ีดีำา

พัล่งงานที่ดีแที่น เดีอะบ่บเบิ�ลสิ่์

โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ 
และค์อมื่โพัสิ่ิที่ 

เอเชิีย่

สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ และ
ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่

100 

100 

80 - - - - 26.39 2.24

574.20 54.70 516.26 52.19 665.84 56.41

475.35 45.30 472.98 47.81 488.04 41.35

ดำาเนินกัาริโดย %
กัาริถูือหุ�น

ปี 2562
ริายได�

ปี 2563
ริายได�

ปี 2564
ริายได�

%
ริายได�

%
ริายได�

%
ริายได�

ผู้ลี่ิตภัณฑ์์

1,049.55รวม 100 100 100989.24 1,180.27

1.2.1 โคัริงสริ�างริายได� 

1.2.2 ข�อม้ลี่เกั่�ยวิกัับผู้ลี่ิตภัณฑ์์

(1) ลี่ักัษัณะผู้ลี่ิตภัณฑ์์หริือบริิกัาริแลี่ะกัาริพััฒนานวิัตกัริริมธุริกัิจำ

เม็ดพัลี่าสติกัผู้สมส่แลี่ะสาริ
เติมแต่งแบบเข�มข�นหรืิอเม็ด
พัลี่าสติกัมาสเตอริ์แบทช์ 
(Masterbatch)

หน่วิย: พัันบาท
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นอกจากการผลติ้ว่ต่้ถ่ึดีบิสิ่ำาหรบ่ผลติ้ภณ่ฑ์์พัลาสิ่ต้กิในรป่แบบของเมื่ด็ีพัลาสิ่ต้กิ

มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ และเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกค์อมื่พัาว่ดี์แล้ว่ บริษั่ที่ย่่งมื่ีการผลิต้ และจำาหน่าย่

สิ่ีผสิ่มื่พัลาสิ่ต้ิกชินิดีผง (Dry Colorant) สิ่ำาหร่บให้ล่กค์้าของบริษั่ที่นำาผงสิ่ีดี่งกล่าว่

ไปใชิ้ในกระบว่นการผลิต้สิ่ินค์้าของต้น โดีย่ล่กค์้าของบริษั่ที่จะนำาผงสิ่ีไปเที่ผสิ่มื่ก่บ

ว่่ต้ถึ่ดีิบต้่�งต้้นประเภที่อ่�นๆ เชิ่น เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิก สิ่ารเต้ิมื่แต้่ง และฟิลเล่อร์ต้ามื่สิ่่ดีสิ่่ว่น

เพั่�อใชิ้เป็นว่่ต้ถ่ึดีิบในกระบว่นการขึ�นร่ปผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิก ผลิต้ภ่ณฑ์์สิ่ีผสิ่มื่

พัลาสิ่ต้ิกที่ี�บริษั่ที่ผลิต้ และจำาหน่าย่สิ่ามื่ารถึแบ่งเป็นกล่่มื่หล่ก ได้ีแก่ สิ่ีย่้อมื่ (Dye 

stuff) และผงสิ่ี (Pigment)

ในการผลิต้สิ่ีพัลาสิ่ติ้กชินิดีผง (Dry Colorant) น่�นสิ่ามื่ารถึใชิ้สิ่ีแต่้ละกล่่มื่ผสิ่มื่

ก่นภาย่ในกล่่มื่ เชิ่น สิ่ีย่้อมื่ผสิ่มื่สิ่ีย่้อมื่ หร่อผสิ่มื่ก่นข้ามื่กล่่มื่ เชิ่น สิ่ีย่้อมื่ผสิ่มื่ผงสิ่ีเพั่�อ

ให้ไดี้สิ่ีพัลาสิ่ติ้กชินิดีผงต้ามื่ต้้องการก็ได้ี อย่่างไรก็ดีีในการเล่อกใช้ิสีิ่ผสิ่มื่พัลาสิ่ติ้ก

น่�น จะต้อ้งพัจิารณาถึึงค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของประเภที่ของเมื่ด็ีพัลาสิ่ติ้กที่ี�จะใช้ิเปน็เน่�อ

พัลาสิ่ต้ิกดี้ว่ย่ เน่�องจากสิ่ารสิ่ีแต้่ละประเภที่มื่ีค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิในการใชิ้แต้กต้่างก่น

การเล่อกใช้ิสีิ่ของผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ติ้กน่บเป็นปัจจ่ย่สิ่ำาค์่ญอย่่างหนึ�งด้ีานการ

ต้ลาดีของสิ่ินค์้าที่ี�จะชิ่กจ่งให้ผ่้บริโภค์ให้ค์ว่ามื่สิ่นใจต้่อผลิต้ภ่ณฑ์์น่�นๆ บริษั่ที่จึงให้

ค์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่ต้อ่การพัฒ่นาสีิ่สิ่น่ใหมื่่ๆ  อย่่างต้อ่เน่�องรว่มื่ถึึงการใหบ้รกิารเที่ยี่บสีิ่ต้ามื่

ต่้ว่อย่่าง (Colour matching) ท่ี่�งเพั่�อจำาหน่าย่ให้แก่ล่กค์้าในร่ปแบบของสิ่ีผสิ่มื่

พัลาสิ่ต้กิซีึ�งนำาไปใชิใ้นกระบว่นการผลติ้โดีย่ต้รง และการพัฒ่นาสิ่สีิ่ำาหร่บนำาไปใชิใ้น

การผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ของบริษั่ที่

 ส่ผู้สมพัลี่าสติกัชนิดผู้ง
 (Dry Colorant)

เมื่ด็ีพัลาสิ่ติ้กค์อมื่พัาว่ดีเ์กดิีจากกระบว่นการผลติ้เชิน่เดียี่ว่ก่บเมื่ด็ีพัลาสิ่ต้กิแบบ

มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ แต่้มื่ีค์ว่ามื่เข้มื่ข้นในระดี่บทีี่�พัร้อมื่นำาไปใชิ้ในการผลิต้ผลิต้ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ต้ิกไดี้ท่ี่นที่ี โดีย่มื่ิต้้องนำาไปผสิ่มื่ก่บเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกอีกในการขึ�นร่ปผลิต้ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ต้ิก

การใชิ้ว่่ต้ถึ่ดีิบในร่ปแบบของค์อมื่พัาว่ดี์ในการผลิต้ จะให้ค์่ณภาพัสิ่ีที่ี�ดีีที่ี�สิ่่ดีเมื่่�อ

เที่ยี่บก่บการใชิว้่ต่้ถ่ึดีบิในร่ปแบบของมื่าสิ่เต้อรแ์บที่ชิ ์หรอ่การใชิว้่ต่้ถ่ึดีบิต้่�งต้น้แต้ล่ะ

ประเภที่มื่าผสิ่มื่ก่น เน่�องจากเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกค์อมื่พัาว่ดี์น่�นเป็นการหลอมื่สิ่ีให้เข้าเป็น

เน่�อเดีีย่ว่ก่นก่บเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกแล้ว่ เมื่่�อล่กค์้านำาไปขึ�นร่ปเป็นผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิก จึง

ชิ่ว่ย่ป้องก่นปัญหาค์ว่ามื่ไมื่่สิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อของการกระจาย่ของสิ่ีในเน่�อพัลาสิ่ต้ิกเหมื่่อน

กรณีที่ี�อาจเกิดีขึ�นจากการใชิ้ว่่ต้ถ่ึดีิบในร่ปของมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ หร่อการใชิ้ผงสิ่ี ซีึ�ง

อาจเกิดีปัญหาจากการเล่อกใชิ้เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิก (Base Resin) ที่ี�ไมื่่เหมื่าะสิ่มื่หร่อเกิดี

จากการฟ่้งกระจาย่ เมื่่�อใชิ้ผงสิ่ีเป็นว่่ต้ถึ่ดีิบต้่�งต้้นในการผลิต้ ดี่งน่�น การผลิต้สิ่ินค์้า

ที่ี�ให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญต้่อค์ว่ามื่สิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อของสิ่ี เชิ่น สิ่่ว่นประกอบย่านย่นต้์ หร่อชิิ�นสิ่่ว่น

เค์ร่�องใชิ้ไฟฟ้า ซีึ�งมื่ีการแย่กว่่าจ้างผลิต้ชิิ�นสิ่่ว่นของแต่้ละสิ่่ว่นประกอบในผ่้ผลิต้

หลาย่ๆ ราย่ แลว้่จงึนำามื่าประกอบรว่มื่กน่ จงึมื่ก่ใชิค้์อมื่พัาว่ดีเ์ปน็ว่่ต้ถ่ึดีบิในการผลติ้

 เพั่�อให้สิ่่ว่นประกอบต้่างๆ เมื่่�อนำามื่าประกอบรว่มื่ก่นแล้ว่ให้สิ่ีที่ี�สิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อก่นน่�นเอง
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โดีย่เริ�มื่จากเล่อกใชิ้ว่่ต้ถึ่ดีิบหล่ก ไดี้แก่เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกชินิดีต้่างๆ ต้ามื่ค์ว่ามื่ต้้องการพั่�นฐานและเสิ่ริมื่

ค์่ณสิ่มื่บ่ติ้อ่�นๆ เพิั�มื่เติ้มื่เพ่ั�อสิ่ร้างอ่ต้สิ่าหกรรมื่ผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ติ้กเป็นอ่ต้สิ่าหกรรมื่ปลาย่นำ�าของ

อ่ต้สิ่าหกรรมื่ปิโต้รเค์มื่ีที่ี�ที่ำาผ่านการผลิต้/ ขึ�นร่ปต้ามื่กระบว่นการต้่างๆ เชิ่น การฉุีดี (Injection) การรีดี

หร่อดีึง (Extrusion) การเป่า (Injection Blowing/ Extrusion Blowing) การหมื่่นเหวี่�ย่งหร่อการกลิ�ง 

(Rotomolding) เป็นต้้น เพั่�อขึ�นเป็นชิิ�นงานต้ามื่ล่กษัณะการใชิ้งาน ต้ามื่กล่่มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่ และกล่่มื่ผ่้

บรโิภค์โดีย่ต้รงใหส้ิ่นิค์า้ผลติ้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้กิน่�นมื่มีื่ล่ค์า่มื่ากขึ�น ไมื่ว่่า่จะเปน็ค์ว่ามื่สิ่ว่ย่งามื่ ค์ว่ามื่แขง็เรง

ค์งที่น อาย่่การใชิ้งานที่ี�นานขึ�น ต้้นท่ี่นที่ี�ดีีขึ�น ดี้ว่ย่สิ่ินค์้าหล่กของที่างบริษั่ที่ ไดี้แก่ เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกแมื่่สิ่ี

ต้า่งๆ แบบค์ว่ามื่เขม้ื่ข้นและค์ณ่ภาพัสิ่ง่ (Colour Masterbatch) รว่มื่ถึึงกล่ม่ื่แมื่ส่ิ่ขีาว่ และแม่ื่สิ่ดีีำา (White 

Masterbatch and Black Masterbatch) เม็ื่ดีพัลาสิ่ต้กิชินดิีสิ่ารเสิ่รมิื่ค์ณ่สิ่มื่บต่้พิัเิศษั ของพัลาสิ่ต้กิและ

ชิว่่ย่ในการผลติ้แบบค์ว่ามื่เขม้ื่ขน้สิ่ง่ (Additive Masterbatch) เมื่ด็ีพัลาสิ่ต้กิชินดิีเต้มิื่เสิ่รมิื่เน่�อ และเสิ่รมิื่

แรงแบบค์ว่ามื่เข้มื่ข้นสิ่่ง (Filler and Reinforcement Masterbatch) และผงสีิ่แต่้งเข้มื่ข้นผสิ่มื่ 

พัร้อมื่ใชิ้งาน เป็นต้้น  

จากปี 2563 พับว่่าอ่ต้สิ่าหกรรมื่กรรมื่พัลาสิ่ติ้กและปิโต้รเค์มื่ีภาย่ในประเที่ศมีื่ภาว่การณ์ผ่นผว่น  

อ่นเน่�องมื่าจากสิ่ภาว่ะของการระบาดีของไว่ร่สิ่โค์ว่ิดี-19 (Covid-19) ที่ำาให้ต้ลาดีพัลาสิ่ต้ิกในบางกล่่มื่

อ่ต้สิ่าหกรรมื่ มื่ีภาว่ะชิะลอต้่ว่ ภาว่การณ์ประกาศหย่่ดีกิจกรรมื่ (Shut Down) ในหลาย่ภาค์สิ่่ว่น

อ่ต้สิ่าหกรรมื่ส่ิ่งผลต่้อค์ว่ามื่ไม่ื่สิ่มื่ด่ีลของห่ว่งโซ่ีอ่ปสิ่งค์์ อ่ปที่านในกล่่มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ติ้กและ 

ปิโต้รเค์มีื่ แต่้เมื่่�อเข้าสิ่่ปี 2564 พับว่่าในหลาย่ประเที่ศเริ�มื่มื่ีการปร่บกิจกรรมื่ภาย่ในประเที่ศที่่�งภาค์

อ่ต้สิ่าหกรรมื่และค์ร่ว่เร่อน ที่ำาให้เกิดีการผ่อนค์ลาย่สิ่ภาว่ะหย่่ดีกิจกรรมื่ (Lock Down) ของภาค์การ

ผลติ้ ค์ว่ามื่ต้้องการสิ่นิค้์าในการผลติ้จึงเพิั�มื่ขึ�นพัร้อมื่ๆ ก่นที่่�ว่โลก สิ่ง่ผลใหเ้กดิีภาว่ะค์ว่ามื่ต้อ้งการสิ่นิค์า้

ที่ี�เพิั�มื่ขึ�น ในขณะทีี่�ผ่้ผลิต้ไมื่่สิ่ามื่ารถึเพิั�มื่การผลิต้ไดี้ที่่น เกิดีสิ่ภาว่ะขาดีแค์ลนกล่่มื่ว่่ต้ถ่ึดีิบ ราค์า

เค์มื่ีภ่ณฑ์์มื่ีการปร่บต้่ว่สิ่่งขึ�นอย่่างต้่อเน่�อง จากกลไกของอ่ปสิ่งค์์และอ่ปที่านที่ี�ไมื่่สิ่มื่ดี่ล ที่ำาให้ในภาพั

รว่มื่ของปทีี่ี�ผา่นมื่ามื่ล่ค์า่ที่างการต้ลาดีของอต่้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ต้กิและปโิต้รเค์มื่มีื่กีารเต้บิโต้เพิั�มื่ขึ�นกว่า่

ปีก่อน 

กล่่มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ต้ิกจำาพัว่กบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่่�งประเภที่พัลาสิ่ต้ิกแข็ง (Rigid Packaging) และ

ประเภที่ฟิล์มื่นิ�มื่ย่่ดีหย่่่น (Flexible Packaging) ย่่งมื่ีการเต้ิบโต้ที่ี�สิ่่งขึ�นจากค์ว่ามื่ต้้องการใชิ้ที่ี�มื่ากขึ�น 

อ่นเน่�องมื่าจากภาว่ะโรค์ระบาดีของไว่ร่สิ่โค์วิ่ดี-19 ทีี่�ผ้่บริโภค์ต้้องการใชิ้แล้ว่ที่ิ�ง เพัราะต้้องให้ค์ว่ามื่

สิ่ำาค์่ญ ที่ี�จะลดีการปนเป้�อนของเชิ่�อไว่ร่สิ่ที่ี�อาจจะค์งค์้างที่ี�ผิว่ส่ิ่มื่ผ่สิ่ของบรรจ่ภ่ณฑ์์ที่ี�ต้้องใชิ้ใน 

ชิีว่ิต้ประจำาว่่น 

กระแสิ่การใช้ิงานของพัลาสิ่ติ้กที่ี�เกิดีขึ�นในล่กษัณะนี� เป็นโอกาสิ่ของบริษั่ที่ไดี้นำาเสิ่นอผลิต้ภ่ณฑ์์   

ที่ี�เกี�ย่ว่ขอ้งโดีย่ต้รงก่บการใชิง้าน เชิน่ มื่าสิ่เต้อรแ์บที่ชิส์ิ่ดีีำา สิ่ขีาว่ กล่ม่ื่ของสิ่ารเต้มิื่แต้ง่ ที่ี�สิ่ง่เสิ่รมิื่ใหก้าร

ผลิต้มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัเพิั�มื่ขึ�น และที่่�งในกระบว่นการผลิต้ และการเสิ่ริมื่ค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิพัิเศษั ให้ก่บงาน 

บรรจ่ภ่ณฑ์์น่�นๆ อย่่างเช่ิน การเพิั�มื่ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการที่นค์ว่ามื่ร้อนของพัลาสิ่ต้ิกเมื่่�อต้้องบรรจ่ 

ของร้อน รว่มื่ถึึงสิ่ารเต้ิมื่แต้่งในกล่่มื่ที่ี�ต้่อต้้านเชิ่�อไว่ร่สิ่-แบค์ที่ีเรีย่ (Antimicrobial) 

(2) กัาริตลี่าดแลี่ะกัาริแข่งขัน

(กั) คัุณลี่ักัษัณะกัาริตลี่าด
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สิ่ำาหร่บการพั่ฒนาผลิต้ภ่ณฑ์์เพั่�อสิ่่งเสิ่ริมื่งานที่างภาค์การเกษัต้รของประเที่ศไที่ย่น่�น ที่างบริษั่ที่ย่่ง

ค์งมื่ีการที่ำางานวิ่จ่ย่และพ่ัฒนาสิิ่นค์้าอย่่างต่้อเน่�อง เพ่ั�อให้สิ่อดีค์ล้องก่บทิี่ศที่างของประเที่ศในการ 

สิ่่งเสิ่ริมื่ให้เกษัต้รกรเข้มื่แข็ง และมีื่การพ่ัฒนาเข้าส่่ิ่การปล่กพ่ัชิ แบบปลอดีสิ่ารเค์มีื่การปล่กพ่ัชิแบบ

ระบบอินที่รีย่์เพัิ�มื่มื่ากขึ�น ที่่�งนี�เพั่�อสิ่นอง ต้่อการบริโภค์ภาย่ในประเที่ศ และการสิ่่งออกไปต้่างประเที่ศ

จากแนว่โน้มื่การร่กส่ิ่ขภาพั และอาหารปลอดีภ่ย่ การใช้ิเที่ค์โนโลยี่พัลาสิ่ติ้กเพ่ั�อการเกษัต้ร (Plasticultural) 

ค์ว่บค่่์องค์์ค์ว่ามื่ร่้และเที่ค์โนโลยี่ที่างการเกษัต้ร เพ่ั�อส่ิ่งเสิ่ริมื่ให้เกษัต้รกรได้ีผลิต้ผลทีี่�ดีี มื่ีค์่ณภาพั มื่ี

ต้น้ท่ี่นทีี่�เหมื่าะสิ่มื่ และมีื่ค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่จากย่าฆ่า่แมื่ลงเป็นที่ี�ย่อมื่รบ่และมีื่การใช้ิเพิั�มื่ขึ�น บริษัท่ี่เองม่่ื่ง

พั่ฒนาสิิ่นค์้าเม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กชินิดีสิ่ารเสิ่ริมื่ค่์ณสิ่มื่บ่ติ้พิัเศษัของพัลาสิ่ติ้กและช่ิว่ย่ในการผลิต้แบบค์ว่ามื่

เข้มื่ข้นสิ่่ง (Additive Masterbatch)  และกล่่มื่สิ่ีดีำา และสิ่ีขาว่ (Black and White Masterbatch)  

เพ่ั�อต้อบสิ่นองต่้อค์ว่ามื่ต้้องการพ่ั�นฐานของเกษัต้รกร เช่ิน การย่่ดีอาย่่การใช้ิงานของฟิลม์ื่เกษัต้รที่่�งแบบ

การค์ล่มื่โรงเร่อน การค์ล่มื่ดีิน และถึ่งเพัาะปล่ก  และการสิ่่งเสิ่ริมื่ให้เกษัต้รกรมื่ีผลผลิต้ที่ี�เพัิ�มื่ขึ�น อย่่าง

สิ่ินค์้ากล่่มื่เค์มื่ีพัิเศษัที่ี�สิ่ามื่ารถึที่ำาให้ฟิล์มื่โรงเร่อนเกษัต้รน่�น สิ่ามื่ารถึค์่ดีเล่อกชิ่ว่งค์ล่�นแสิ่งที่ี�เหมื่าะสิ่มื่

ก่บการเต้บิโต้ของพ่ัชิ นอกจากนี�ที่างบรษิัท่ี่ไดีร้ว่่มื่ต้อ่ย่อดีงานว่จิย่่และพัฒ่นาที่ี�ที่ำาอย่่ใ่นภาค์การเกษัต้ร

นี� ดี้ว่ย่การเข้าร่บการถึ่าย่ที่อดีเที่ค์โนโลย่ี Magik Growth จาก สิ่ว่ที่ชิ (NSTDA) ในเร่�องของการผลิต้ผ้า

น่นว่่เว่่น (Non-Woven) สิ่ำาหร่บงานเกษัต้รที่ี�ค์รอบค์ล่มื่ต้่�งแต้่ ถึ่งปล่ก ถึ่งห่อผลไมื่้ และผ้าค์ล่มื่ดีิน ซีึ�งมื่ี

ค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิพัิเศษัในการสิ่่งเสิ่ริมื่ให้ไดี้ผลผลิต้ที่ี�ดีี ปัจจ่บ่นสิ่ินค์้าในกล่่มื่ Magik Growth นี�ไดี้ร่บการต้อบ

ร่บที่ี�ดีีในกล่่มื่ถ่ึงห่อไมื่้ผลอย่่าง ที่่เรีย่น มื่ะมื่่ว่ง และชิมื่พ่่ั เป็นต้้น งานถ่ึงปล่กนอกเหน่อจากกล่่มื่ผลิต้

เมื่ล็ดีพ่ันธ์่ิอย่่าง มื่ะเข่อเที่ศ พัริกหว่าน ที่างบริษั่ที่ได้ีเข้าร่ว่มื่พ่ัฒนาในกล่่มื่ของพ่ัชิเศรษัฐกิจที่างการ

แพัที่ย่์อย่่าง ก่ญชิา และ ก่ญชิง อย่่่เชิ่นก่น 

สิ่ำาหรบ่สิ่นิค์า้กล่ม่ื่พัลาสิ่ติ้กที่ี�ต้อ้งการอาย่่การใช้ิงานทีี่�ย่าว่นาน (Durable Articles) ในภาค์ของงาน

ก่อสิ่ร้าง (Construction) หร่อระบบสิ่าย่ไฟ (Wire and Cable) อ่ปสิ่งค์์ภาย่ในประเที่ศไที่ย่ค์งต้่ว่ 

ส่ิ่ว่นทีี่�ขย่าย่จะเป็นโค์รงการเร่�องของระบบพัล่งงานสิ่ะอาดี-ย่่�งย่่น ทีี่�ภาค์ร่ฐให้การสิ่น่บสิ่น่นอย่่างการสิ่ร้าง

ระบบแผงโซีล่าร์เซีลล์ลอย่นำ�าเริ�มื่ดีำาเนินการเพิั�มื่ขึ�นในช่ิว่งปลาย่ปี ส่ิ่งผลให้อ่ปสิ่งค์์ของกล่่มื่ผลิต้ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ติ้กทีี่�ต้้องขึ�นร่ปแบบการเป่า (Extrusion Blowing) เพ่ั�อสิ่ร้างเป็นท่่ี่นลอย่นำ�ารองร่บแผงโซีล่าร์เซีลล์ 

เพิั�มื่ต้ามื่ ซึี�งเม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กชินิดีสิ่ารเสิ่ริมื่ค่์ณสิ่มื่บ่ติ้ (Additive Masterbatch) ของบริษ่ัที่ชินิดีทีี่�เหมื่าะก่บ

สิ่ภาพัการใช้ิงานกลางแจ้งทีี่�ต้้องส่ิ่มื่ผ่สิ่นำ�าเป็นเว่ลานานและเม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กแม่ื่สีิ่ สีิ่เที่าเกรดีพิัเศษัทีี่�พ่ัฒนา

จากองค์์ค์ว่ามื่ร้่ของบริษ่ัที่ในเร่�องของการเล่อกว่่ต้ถ่ึดิีบและการผสิ่มื่สีิ่ทีี่�ต้้องใช้ิค์ว่ามื่ชิำานาญเฉุพัาะ 

ได้ีร่บการย่อมื่ร่บและถ่ึกใช้ิเป็นหนึ�งในโค์รงการนี�เช่ินก่น

บริษั่ที่ มื่ีการจำาหน่าย่สิ่ินค์้าในประเที่ศเป็นหล่ก ค์ิดีเป็นสิ่่ดีสิ่่ว่นประมื่าณร้อย่ละ 90 ของราย่ไดี้ จาก

การขาย่ของบริษั่ที่ในปี 2564 ซีึ�งมื่่่งเน้นในการร่ว่มื่พั่ฒนาต้ลาดีภาย่ในประเที่ศให้มื่ีสิ่ินค์้าที่ี�มื่ีค์่ณภาพั 

สิ่ามื่ารถึแข่งขน่ก่บต้า่งประเที่ศ และลดีการนำาเขา้ของสิ่นิค์า้พัลาสิ่ติ้กค์ณ่ภาพัสิ่ง่เพ่ั�อส่ิ่งเสิ่ริมื่ภาค์ธ่ิรกิจ

ของไที่ย่ บริษั่ที่ใชิ้ชิ่องที่างการจำาหน่าย่โดีย่ต้รงให้แก่ล่กค์้า ซีึ�งไดี้แก่ผ่้ประกอบการแปรร่ปผลิต้ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ติ้กต้่างๆ และปัจจ่บ่นบริษั่ที่ย่่งขย่าย่การต้ลาดีไปย่่งต่้างประเที่ศ เพ่ั�อเพิั�มื่ศ่กย่ภาพัในการจ่ดี

จำาหน่าย่เป็นการลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง ภาว่ะชิะลอต้่ว่ในประเที่ศอีกประการหนึ�งดี้ว่ย่
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ที่างบริษั่ที่ประเมื่ินภาว่ะการณ์แข่งข่นในอ่ต้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ติ้กสิ่่งขึ�น ที่่�งการเพิั�มื่ขึ�นของจำานว่นผ่้

ผลติ้ใน ประเที่ศ การเข้ามื่าของสิิ่นค้์าจากต้า่งประเที่ศทีี่�มื่ากกว่่าปกติ้จากภาว่ะสิ่งค์รามื่การค้์าระหว่่าง

ประเที่ศจีนและ สิ่หร่ฐอเมื่ริกา ซีึ�งมื่ีต้้นที่่นการนำาเข้าที่ี�ถ่ึกกว่่าจากการแข็งค์่าของค่์าเงินบาที่ ภาว่ะ

เศรษัฐกจิที่ี�ชิะลอต่้ว่และภาว่ะ ค์ว่ามื่กดีดีน่ของราค์าว่่ต้ถ่ึดีบิของสิ่นิค์า้ในกล่ม่ื่ปโิต้รเค์มื่ทีี่ี�มื่คี์ว่ามื่ผน่ผว่น

 สิ่ง่ผลโดีย่ต้รงต่้อกล่่มื่สิ่นิค์า้พ่ั�นฐานแบบ ที่่�ว่ไปที่ี�บริษัท่ี่มื่สีิ่ว่่นแบง่ที่างการต้ลาดีอย่่่ ที่างบริษัท่ี่จงึมื่่ง่เนน้

การพ่ัฒนาการผลติ้เพั่�อที่ำาโค์รงสิ่รา้งต้้นที่น่ให้ สิ่ามื่ารถึแขง่ขน่ไดีใ้นสิ่นิค์า้กล่ม่ื่นี� และมื่่ง่ไปทีี่�การพ่ัฒนา

ต้ลาดีการขย่าย่สิิ่นค้์าไปในกล่่มื่พัลาสิ่ต้กิที่ี�มื่คี์ว่ามื่ต้้องการพัเิศษัเพิั�มื่มื่ากขึ�นชินดิีเติ้มื่เสิ่ริมื่เน่�อ และเสิ่รมิื่

แรงแบบค์ว่ามื่เข้มื่ข้นสิ่่ง (Filler & Reinforcement Masterbatches) และผงสีิ่แต่้งเข้มื่ข้นผสิ่มื่พัร้อมื่ 

ใชิ้งาน เป็นต้้น  

ในป ี2564 พับว่า่อต่้สิ่าหกรรมื่กรรมื่พัลาสิ่ต้กิภาย่ในประเที่ศโดีย่รว่มื่มื่กีารเต้บิโต้ที่ี�สิ่ง่ขึ�น สิ่อดีค์ลอ้ง

ก่บกล่่มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่ปิโต้รเค์มื่ี อ่นเน่�องมื่าจากภาว่ะค์ว่ามื่ต้้องการของต้ลาดีที่ี�กล่บมื่าจากการค์ลาย่

การ Lock Down ของหลาย่ๆ ประเที่ศที่่�ว่โลก ค์ว่ามื่กดีดี่นของต้ลาดีนำ�ามื่่นที่ี�ที่ย่อย่ปร่บต้่ว่ขึ�น พัร้อมื่ก่บ

ค์า่ระว่างเรอ่ที่ี�ผน่ผว่นและมื่กีารปรบ่ราค์าที่ี�มื่ากขึ�น สิ่ง่ผลที่่�งที่างต้รงและที่างออ้มื่ต้อ่ต้น้ที่น่ของว่่ต้ถ่ึดีบิ

ของสิ่ินค์้าอ่ต้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ต้ิกและปิโต้รเค์มื่ี   

ในกระแสิ่การเปลี�ย่นแปลงเร่�องของสิ่นิค์า้พัลาสิ่ต้กิก่บสิ่ิ�งแว่ดีลอ้มื่นี�เปน็โอกาสิ่ของบรษิัท่ี่ไดีน้ำาเสิ่นอ

ผลิต้ภ่ณฑ์์ที่ี�เป็นสิ่่ว่นหนึ�งของการนำาพัลาสิ่ต้ิกกล่บมื่าผลิต้ซีำ�า (recycle/ reprocess) เพั่�อเป็นสิ่่ว่นหนึ�ง

ของการรณรงค์ใ์นเร่�องของสิ่ิ�งแว่ดีลอ้มื่ การรก่ษัาค์ณ่ลก่ษัณะและค์ว่ามื่สิ่ว่ย่งามื่ของพัลาสิ่ต้กิใหค้์งอย่่่

หล่งจากการผ่านการขึ�นร่ปซีำ�า รว่มื่ถึึงการใชิ้สิ่ารเต้ิมื่แต้่งที่ี�เป็นสิ่ารอินที่รีย่์ที่ี�ชิ่ว่ย่ในการย่่อย่สิ่ลาย่

พัลาสิ่ต้ิกชินิดีการฝ้ังกลบต้ามื่มื่าต้รฐาน ASTM D5511 ซีึ�งเป็นที่ี�ย่อมื่ร่บและใชิ้ก่นในกล่่มื่ที่ว่ีปอเมื่ริกา

 และย่่โรป

การรณรงค์์เพั่�อสิ่ิ�งแว่ดีลอ้มื่ที่ี�เกดิีขึ�นนี�ย่่งรว่มื่ไปถึึงการรณรงค์ก์ารลดีการใชิเ้มื่ด็ีพัลาสิ่ต้กิจากฟอสิ่ซีลิ

 เพั่�อเป็นการลดีการปลดีปล่อย่ก๊าซีค์าร์บอนไดีออกไซีด์ีสิ่่่ชิ่�นบรรย่ากาศซีึ�งเป็นสิ่่ว่นหนึ�งของปัญหา 

โลกร้อน (Global Warming) โดีย่ปัจจ่บ่นมื่ีที่่�งแบบการใชิ้เมื่็ดีหลอมื่จากกระบว่นการผลิต้เอง และการ

ใชิ้สิ่ินค์้าของบริษั่ที่ในกล่่มื่ เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกชินิดีเต้ิมื่เสิ่ริมื่เน่�อและเสิ่ริมื่แรงแบบค์ว่ามื่เข้มื่ข้นสิ่่ง (Filler & 

Reinforcement Masterbatches) ผสิ่มื่เพั่�อที่ดีแที่นเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกจากฟอสิ่ซีิลซีึ�งเป็นที่ี�ย่อมื่ร่บในระดี่บ

อ่ต้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ต้ิกที่่�งภาย่ในประเที่ศ และต้่างประเที่ศ

บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) และบริษั่ที่ย่่อย่น่�น มื่ีเป้าหมื่าย่ส่่ิ่การเป็นผ้่นำาด้ีานการผลิต้

ว่่ต้ถึ่ดีิบที่ี�เสิ่ริมื่มื่่ลค์่าสิ่ำาหร่บผลิต้ภ่ณฑ์์พัลาสิ่ต้ิก ภาย่ใต้้แนว่ค์ิดี “Compound Values” ซีึ�งมื่่่งเน้นการ

สิ่่งมื่อบค์่ณค์่าของสิ่ินค์้า ผ่านการที่ำางานเชิิงสิ่่งเสิ่ริมื่และสิ่น่บสิ่น่นการที่ำางานของล่กค์้าและค์่่ค้์าดี้ว่ย่

การบรกิารเชิงิเที่ค์นคิ์และการจำาหนา่ย่ สิ่นิค์า้ที่ี�หลากหลาย่ ค์รอบค์ลม่ื่ เพั่�อต้อบสิ่นองต้อ่ค์ว่ามื่ต้อ้งการ

ของต้ลาดีและลก่ค้์าใหไ้ดีม้ื่ากทีี่�สิ่ด่ี ที่่�งลก่ค้์าที่ี�มื่คี์ว่ามื่ต้อ้งการสิิ่นค์า้แบบท่ี่�ว่ไป (Commodity) เช่ิน กล่่มื่

เมื่็ดีพัลาสิ่ติ้กสิ่ีขาว่ชินิดีเข้มื่ข้น (White Masterbatch) เม็ื่ดีพัลาสิ่ติ้กสิ่ีดีำาชินิดีเข้มื่ข้น (Black  

Masterbatch)  และเมื่ด็ีพัลาสิ่ต้กิชินดิีสิ่ารเสิ่รมิื่เน่�อและเสิ่รมิื่แรง ชินดิีเขม้ื่ข้น (Filler and Reinforcement 

Masterbatch)  หร่อล่กค์้าที่ี�มื่ีค์ว่ามื่ต้้องการสิ่ินค์้าที่ี�มื่ีล่กษัณะเฉุพัาะอย่่าง เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกสิ่ีต้่างๆ แบบ

ค์ว่ามื่เข้มื่ข้นและค์่ณภาพัสิ่่ง (Colour Masterbatch) หร่อเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกสิ่ารเสิ่ริมื่ค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิพัิเศษัของ

(ข) สภาพักัาริแข่งขัน 
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(คั) กัาริจำัดหาผู้ลี่ิตภัณฑ์์แลี่ะบริิกัาริ

พัลาสิ่ต้กิและชิว่่ย่ในการผลิต้แบบค์ว่ามื่เขม้ื่ข้นสิ่ง่ (Additive Masterbatch) นอกจากนี�บริษัท่ี่ย่่งสิ่ามื่ารถึ

รองร่บค์ำาสิ่่�งซี่�อเฉุพัาะเจาะจงของล่กค้์า (Made to Order) ซีึ�งต้้องการสิิ่นค้์าที่ี�หลากหลาย่ประเภที่ 

ภาย่ใต้้ค์ำาสิ่่�งซี่�อเดีีย่ว่ก่นไดี้อีกดี้ว่ย่

บรษิัท่ี่มื่กีารจด่ีหาว่่ต้ถ่ึดิีบที่่�งจากในประเที่ศและต่้างประเที่ศ โดีย่จะพิัจารณาถึึงค์ณ่ภาพั ต้น้ท่ี่น และ

ระย่ะเว่ลาสิ่่งมื่อบเป็นสิ่ำาค์่ญ บริษั่ที่มื่ีการนำาเข้าว่่ต้ถึ่ดีิบประเภที่ที่ี�ไมื่่สิ่ามื่ารถึจ่ดีหาไดี้ในประเที่ศ หร่อ

จด่ีหาได้ีในราค์าที่ี�ต้ำ�ากว่่าในประเที่ศ นอกจากนี� บรษิัท่ี่ย่ง่มื่นีโย่บาย่การนำาเข้าว่่ต้ถ่ึดีบิเพั่�อใชิเ้ปน็เค์ร่�อง

มื่่อในการลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งจากอ่ต้ราแลกเปลี�ย่นอีกดี้ว่ย่ (Natural Hedge)

สิ่ำาหร่บว่่ต้ถ่ึดิีบหล่กทีี่�ใช้ิในการผลิต้ผลิต้ภ่ณฑ์์ของบริษ่ัที่ มีื่ด่ีงต่้อไปนี�

• เม็ดพัลี่าสติกั (Resin) 
น่บเป็นว่่ต้ถ่ึดิีบหล่กในการผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิและค์อมื่พัาว่ดี์ โดีย่เฉุลี�ย่คิ์ดีเป็นสิ่่ดีส่ิ่ว่นประมื่าณ

ร้อย่ละ 40-60 ของต้้นที่่นว่่ต้ถึ่ดีิบรว่มื่ของผลิต้ภ่ณฑ์์ของบริษั่ที่ เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกน่�นสิ่ามื่ารถึแบ่งออกเป็น

ประเภที่และชินิดีต้่าง ๆ  ที่ี�หลากหลาย่ซีึ�งมื่ีค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิแต้กต้่างก่นไป การเล่อกใชิ้เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกจะต้้อง

เลอ่กให้เหมื่าะสิ่มื่ก่บกระบว่นการผลิต้และว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์ก์ารใช้ิงานของแต่้ละผลติ้ภ่ณฑ์์ ต้ว่่อย่่างประเภที่

ของเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกที่ี�บริษั่ที่นำามื่าใชิ้เป็นว่่ต้ถึ่ดีิบหล่กไดี้แก่ LLDPE HDPE LDPE PP PVC GPPS EVA 

เป็นต้้น โดีย่บริษั่ที่มื่ีการจ่ดีหาเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกจากผ่้ผลิต้ในประเที่ศเป็นหล่ก และย่่งมื่ีการนำาเข้าจากต้่าง

ประเที่ศที่่�งจากกล่่มื่ ASEAN ทีี่�ไดี้ร่บสิ่ิที่ธิิพัิเศษัที่างภาษัีอากร อาที่ิ สิ่ิงค์์โปร มื่าเลเซีีย่ และนอกกล่่มื่ 

ASEAN ที่ี�เป็นว่่ต้ถึ่ดีิบค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิพัิเศษั อาที่ิ ญี�ป่่น เกาหลี ซีาอ่ดีิอาระเบีย่ และออสิ่เต้รเลีย่

• ส่ (Colorant)
น่บเป็นว่่ต้ถ่ึดิีบทีี่�สิ่ำาค่์ญอีกประเภที่หนึ�งของบริษ่ัที่ สีิ่ทีี่�บริษ่ัที่ใช้ิเป็นว่่ต้ถ่ึดิีบในการผลิต้ส่ิ่ว่นใหญ่จะอย่่่

ในร่ปของสีิ่ชินิดีผง โดีย่บริษ่ัที่มีื่การจ่ดีหาสีิ่จากผ้่ผลิต้ในต่้างประเที่ศโดีย่ผ่านต่้ว่แที่นจำาหน่าย่ท่ี่�งในประเที่ศ

และต่้างประเที่ศ โดีย่พิัจารณาถึึงค์ว่ามื่ได้ีเปรีย่บที่างราค์าต้้นท่ี่น ปริมื่าณ และระย่ะเว่ลาส่ิ่งมื่อบ

• ฟิิลี่เล่ี่อร์ิ (Filler)
ใชิ้สิ่ำาหร่บการผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิหร่อค์อมื่พัาว่ด์ีประเภที่ฟิลเล่อร์ โดีย่บริษั่ที่มีื่การจ่ดีหาฟิลเล่อร์

จากผ่้ผลิต้และจ่ดีจำาหน่าย่ในประเที่ศที่่�งหมื่ดี 

• สาริเติมแต่ง (Additive)
ใช้ิสิ่ำาหร่บการผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิหร่อค์อมื่พัาว่ด์ีประเภที่สิ่ารเติ้มื่แต่้ง โดีย่บริษ่ัที่มีื่การจ่ดีหาสิ่ารเติ้มื่

แต่้งจากผ้่ผลิต้ในต่้างประเที่ศโดีย่ผ่านต่้ว่แที่นจำาหน่าย่ท่ี่�งในประเที่ศและต่้างประเที่ศ โดีย่พิัจารณาด้ีาน

ค่์ณภาพัค่์ณสิ่มื่บ่ติ้เป็นเกณฑ์์สิ่ำาค่์ญอ่�นๆ เช่ิน สิ่ารช่ิว่ย่ในการกระจาย่ต่้ว่ของสีิ่ (Dispersing agent) สิ่าร

หล่อล่�นในกระบว่นการผลิต้ (Lubricant) และสิ่ารช่ิว่ย่เพิั�มื่ค่์ณสิ่มื่บ่ติ้และประสิิ่ที่ธิิภาพัในกระบว่นการ

ผลิต้ (Processing Aids) เป็นต้้น บริษ่ัที่สิ่ามื่ารถึจ่ดีหาว่่ต้ถ่ึดิีบอ่�นๆ เหล่านี�จากผ้่จ่ดีจำาหน่าย่ในประเที่ศ 

และมีื่การนำาเข้าจากต่้างประเที่ศเป็นค์ร่�งค์ราว่ ในกรณีทีี่�ที่ำาให้ต้้นท่ี่นในการผลิต้แข่งข่นได้ีดีียิ่�งขึ�น 
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ปริะเภท
2563 2564

ม้ลี่คั่า (ลี่�านบาท) ม้ลี่คั่า (ลี่�านบาท)ริ�อยลี่ะ ริ�อยลี่ะ

เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิก

สิ่ี

ฟิลเล่อร์

สิ่ารเต้ิมื่แต้่ง

อ่�น ๆ 

รว่มื่

241.17

199.21

36.63

46.98

42.82

566.81

42.55

35.15

6.46

8.29

7.55

100

355.69

317.49

49.36

55.85

47.99

826.38

43.04

38.42

5.97

6.76

5.81

100.00

นโยบายกัาริสั�งซืื่�อวิัตถูุดิบ บริษั่ที่จะดีำาเนินการสิ่่�งซี่�อว่่ต้ถ่ึดีิบในปริมื่าณที่ี�เพัีย่งพัอต่้อการผลิต้ในระย่ะเว่ลาประมื่าณ  

1 เดี่อน – 1 เดี่อนค์รึ�ง ที่่�งนี� บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ในการสิ่ำารองว่่ต้ถึ่ดีิบค์งค์ล่ง เพั่�อนำามื่าใชิ้ในการผลิต้เที่่าน่�น มื่ิไดี้มื่ีนโย่บาย่การ

สิ่ำารองว่่ต้ถ่ึดีบิเพั่�อการเกง็กำาไรแต้อ่ย่่างใดี ซีึ�งมื่ล่ค์า่ว่่ต้ถ่ึดีบิในป ี2564 โดีย่รว่มื่เพิั�มื่ขึ�นรอ้ย่ละ 46 เน่�องจากมื่กีารผลติ้สิ่นิค์า้มื่าก

ขึ�นและราค์าว่่ต้ถึ่ดีิบมื่ีการปร่บราค์า 

ตาริางแสดงม้ลี่คั่าแลี่ะสัดส่วินกัาริสั�งซื่ื�อวิัตถูุดิบในปี 2563 แลี่ะปี 2564
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ริายกัาริ

บริิษััท

บริิษััทย่อย

ลี่ักัษัณะกัริริมสิทธิ�
ม้ลี่คั่าสุทธิ

(ลี่บ.) ภาริะผู้้กัพััน

1. ที่ี�ดีินและสิ่ิ�งปล่กสิ่ร้าง

    1.1 สิ่ำาน่กงานใหญ่และโรงงาน 

ที่ี�ต้่�ง: เลขที่ี� 858 หมื่่่ 2 ซีอย่ 1C/1 

นิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ ต้.บางป่ใหมื่่

อ.เมื่่องสิ่มื่่ที่รปราการ จ.สิ่มื่่ที่รปราการ 

10280 

พั่�นที่ี�: ประมื่าณ 24 ไร่

2. อาค์ารและสิ่่ว่นปร่บปร่งอาค์าร

ที่ี�ต้่�ง: เลขที่ี� 858 หมื่่่ 2 ซีอย่ 1C/1

นิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ ต้.บางป่ใหมื่่ 

อ.เมื่่องสิ่มื่่ที่รปราการ จ.สิ่มื่่ที่รปราการ 

10280

3. เค์ร่�องจ่กรและอ่ปกรณ์

4. เค์ร่�องต้กแต้่งและเค์ร่�องใชิ้สิ่ำาน่กงาน

6. สิ่ินที่ร่พัย่์สิ่ิที่ธิิการใชิ้ต้ามื่สิ่่ญญาเชิ่า

2. เค์ร่�องต้กแต้่งและเค์ร่�องใชิ้สิ่ำาน่กงาน

8. สิ่ินที่ร่พัย่์ไมื่่มื่ีต้่ว่ต้น

5. ย่านพัาหนะ 

1. เค์ร่�องจ่กรและอ่ปกรณ์

3. สิ่ินที่ร่พัย่์สิ่ิที่ธิิการใชิ้ต้ามื่สิ่่ญญาเชิ่า

7. สิ่ินที่ร่พัย่์ไมื่่มื่ีต้่ว่ต้น

มื่ีภาระผ่กพั่นจาก

สิ่ถึาบ่นการเงินใน

ประเที่ศ 14 ไร่ 

(80.19 ล้าน)

- ไมื่่มื่ี -

มื่ีภาระผ่กพั่นจาก

สิ่ภาบ่นการเงิน

- ไม่ื่มื่ ี-

- ไม่ื่มื่ ี-

- ไม่ื่มื่ ี-

- ไม่ื่มื่ ี-

- ไม่ื่มื่ ี-

- ไม่ื่มื่ ี-

- ไม่ื่มื่ ี-

- ไม่ื่มื่ ี-

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เชิ่า

เชิ่า

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

136.21

167.26

318.92

7.36

10.85

0.15

14.51

5.94

8.55

0.06

68.05

ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 บริษั่ที่และบริษั่ที่ย่่อย่มื่ีที่ร่พัย่์สิ่ินถึาว่รหล่กที่ี�ใชิ้ในการประกอบธิ่รกิจ ดี่งนี�

(4) ทริัพัย์สินถูาวิริหลี่ักัท่�ใช�ในกัาริปริะกัอบธุริกัิจำ 
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บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ เพัิ�มื่ประสิ่ิที่ธิิภาพัในการดีำาเนินงาน เพัิ�มื่กำาล่งการผลิต้ 

ลดีค์ว่ามื่ซีำ�าซี้อน ปร่บปร่งกระบว่นการผลิต้ และผลกระที่บด้ีานค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

ที่างธิ่รกิจ และเพัิ�มื่ผลประกอบการอย่่างเดี่นชิ่ดี ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 

บริษั่ที่มื่ีบริษั่ที่ย่่อย่ 3 บริษั่ที่ ค์่อ

1. บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี ซีึ�งบริษั่ที่ถึ่อห่้นร้อย่ละ 100 ของที่่น

จดีที่ะเบีย่นชิำาระแล้ว่ มื่่ลค์่า 50 ล้านบาที่ และไดี้ร่บบ่ต้รสิ่่งเสิ่ริมื่การลงที่่น

จาก BOI พัร้อมื่สิ่ิที่ธิิประโย่ชิน์ที่างภาษัีเป็นเว่ลา 8 ปี (2555 - 2563) ไดี้เปิดี

ดีำาเนินการในระหว่่างปี 2555 บริษัท่ี่ย่่อย่ดีำาเนินการผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิประ

เภที่ฟิลเล่อร์ และมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่สิ่ีดีำา โดีย่การเชิ่าอาค์ารโรงงาน 

เค์ร่�องจ่กรและค์ล่งสิ่ินค์้าจากบริษั่ที่เพั่�อผลิต้ สิ่่ว่นการจ่ดีจำาหน่าย่สิ่ินค์้าจะ

จำาหน่าย่สิิ่นค์้าไปบริษั่ที่ใหญ่ เพ่ั�อให้บริษั่ที่ใหญ่ขาย่ต่้อไปย่่งล่กค้์าอีกที่อดี

หนึ�ง ย่กเว่น้สิ่นิค์า้พัเิศษับางสิ่ว่่นที่ี�จะจด่ีจำาหนา่ย่โดีย่ต้รง ย่อดีขาย่รว่มื่ที่่�งสิ่ิ�น

 582 ล้านบาที่ในปี 2564

2. บริษั่ที่ ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี ซีึ�งบริษั่ที่ถึ่อห่้นร้อย่ละ 100 ของที่่นจดี

ที่ะเบีย่นมื่่ลค์่า 15 ล้านบาที่ รองร่บแผนขย่าย่ธ่ิรกิจในต้ลาดีผลิต้ภ่ณฑ์์

ประเภที่เสิ่ริมื่ค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิพัิเศษั บริษั่ที่ย่่อย่ไดี้ร่บบ่ต้รสิ่่งเสิ่ริมื่การลงท่ี่นจาก 

BOI พัร้อมื่สิ่ิที่ธิิประโย่ชิน์ที่างภาษัีเป็นเว่ลา 8 ปี น่บจากเริ�มื่ดีำาเนินธิ่รกิจ ไดี้

เริ�มื่ดีำาเนินการระหว่่างปี 2560 ผลิต้สิ่ินค์้ามื่าสิ่เต้อร์แบที่ซี์ประเภที่ ฟิลเลอร์ 

สิ่ีขาว่ และสิ่ารเต้ิมื่แต้่ง โดีย่เชิ่าอาค์ารโรงงาน เค์ร่�องจ่กร และค์ล่งสิ่ินค์้าจาก

บริษั่ที่เพั่�อผลิต้ และจำาหน่าย่สิ่ินค์้าไปบริษั่ที่ใหญ่ เพั่�อให้บริษั่ที่ใหญ่ขาย่ต้่อ

ไปย่่งล่กค์้า ย่อดีขาย่รว่มื่ที่่�งสิ่ิ�น 160.16 ล้านบาที่ในปี 2564

3. บรษิัท่ี่ เดีอะ บบ่เบิ�ลสิ่ ์จำาก่ดี บรษิัท่ี่ถ่ึอห้่นรอ้ย่ละ 80 ของที่น่จดีที่ะเบยี่น

 โดีย่ที่่นจดีที่ะเบีย่นมื่่ลค์่า 10 ล้านบาที่ ชิำาระแล้ว่ร้อย่ละ 50 เพั่�อประกอบ

ธ่ิรกิจ ผลิต้และจำาหน่าย่ที่่่นลอย่นำ�า สิ่ำาหร่บรองร่บแผงโซีล่าร์ ผลิต้และ

จำาหน่าย่ไฟฟ้าจากพัล่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย่์ ร่บเหมื่า ออกแบบ ต้ิดีต้่�ง และให้ค์ำา

ปรึกษัาการว่างระบบพัลง่งานแสิ่งอาทิี่ต้ย่ท์ี่ก่ระบบ ในระหว่่างป ี2564 กจิการ

เริ�มื่ต้ิดีต้่�งเค์ร่�องจ่กรและที่ดีสิ่อบเค์ร่�องจ่กร กิจการเริ�มื่มื่ีย่อดีขาย่ในสิ่่ว่นของ

การต้ิดีต้่�งแผงโซีล่าร์ รว่มื่ที่่�งสิ่ิ�น 27 ล้านบาที่ในปี 2564 

นโยบายกัาริลี่งทุนแลี่ะกัาริบริิหาริงานในบริิษััทย่อย
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ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 บริษั่ที่ มื่ีบริษั่ที่ย่่อย่ 4 บริษั่ที่ ไดี้แก่

• การผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่ฟิลเล่อร์และมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์สิ่ีดีำา                            

   ดีำาเนินการโดีย่ บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

• การผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่ฟิลเล่อร์ มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์สิ่ีขาว่ และมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์พัิเศษัอ่�นๆ 

   ดีำาเนินการโดีย่ บริษั่ที่ ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

• การประกอบธ่ิรกิจ ผลิต้และจำาหน่าย่ท่่ี่นลอย่นำ�า สิ่ำาหร่บรองร่บแผงโซีล่าร์ ผลิต้และจำาหน่าย่ไฟฟ้าจากพัล่งงานแสิ่งอาทิี่ต้ย์่    

   ร่บเหมื่า ออกแบบ ต้ิดีต้่�ง และให้ค์ำาปรึกษัาการว่างระบบพัล่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย่์ที่่กระบบ 

   ดีำาเนินการโดีย่ บริษั่ที่ เดีอะ บ่บเบิ�ลสิ่์ จำาก่ดี

• การประกอบธิ่รกิจ ผลิต้และจำาหน่าย่อ่ปกรณ์ที่่อระบาย่นำ�าใต้้ดีิน สิ่าย่ไฟและสิ่าย่สิ่่�อสิ่ารใต้้ดีิน 

   ดีำาเนินการโดีย่ บริษั่ที่ ซี่บเที่อร่า จำาก่ดี

บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) ผลิต้มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์สิ่ีขาว่ มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์สิ่ีต้่างๆ และมื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์พัิเศษัอ่�นๆ

1.3 โคัริงสริ�างกัาริถูือหุ�นของกัลีุ่่มบริิษััท

แผู้นภาพัโคัริงสริ�างกัาริถูือหุ�น

1.3.1 โคัริงสริ�างกัาริถูือหุ�นของกัลีุ่่มบริิษััท

6.79% 20.92%

100% 100% 100%80%
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1. บริิษััท วิีไอวิี อินเตอริ์เคัม จำำากััด : ถูือหุ�นในบริิษััท ริ�อยลี่ะ 20.92

2. บริิษััท สาลี่่�อุตสาหกัริริม จำำากััด (มหาชน) : ถูือหุ�นในบริิษััท ริ�อยลี่ะ 6.79

3. บริิษััท โพัลี่่เมอริ์ริิท เอเช่ย จำำากััด : บริิษััทถูือหุ�น ริ�อยลี่ะ 100

4. บริิษััท คัอมโพัสิท เอเช่ย จำำากััด : บริิษััทถูือหุ�น ริ�อยลี่ะ 100

6. บริิษััท ซื่ับเทอริ่า จำำากััด : บริิษััทถูือหุ�น ริ�อยลี่ะ 100

5. บริิษััท เดอะ บับเบิ�ลี่ส์ จำำากััด : บริิษััทถูือหุ�น ริ�อยลี่ะ 80

ข�อม้ลี่ของบริิษััทย่อย บริิษััทริ่วิม แลี่ะบริิษััทท่�เกั่�ยวิข�อง

ประเภที่กิจการ  : จ่ดีจำาหน่าย่เค์มื่ีภ่ณฑ์์

ที่ี�ต้่�งบริษั่ที่         : 22  ซีอย่สิ่่ขมื่ว่ิที่ 42 แขว่งพัระโขนง เขต้ค์ลองเต้ย่ กร่งเที่พัมื่หานค์ร

ประเภที่กิจการ  : ร่บจ้างผลิต้ชิิ�นสิ่่ว่นพัลาสิ่ต้ิก ประเภที่อิเล็กที่รอนิกสิ่์และเค์ร่�องใชิ้ไฟฟ้า

ที่ี�ต้่�งบริษั่ที่         : 18 หมื่่่ 10 ต้ำาบลค์ลองสิ่ี� อำาเภอค์ลองหลว่ง จ่งหว่่ดีปที่่มื่ธิานี

ประเภที่กิจการ  : ผลิต้และจำาหน่าย่มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่ฟิลเล่อร์ และสิ่ีดีำา

ที่ี�ต้่�งบริษั่ที่         : 858 หมื่่่ 2 ซีอย่ 1C/1 นิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ ต้ำาบลบางป่ใหมื่่ อำาเภอเมื่่องสิ่มื่่ที่รปราการ 

                           จ่งหว่่ดีสิ่มื่่ที่รปราการ

ประเภที่กิจการ  : ผลิต้และจำาหน่าย่มื่าสิ่เต้อร์แบที่ชิ์ประเภที่ฟิลเล่อร์ และสิ่ารเต้ิมื่แต้่งแบบสิ่ำาเร็จร่ป

ที่ี�ต้่�งบริษั่ที่         : 858 หมื่่่ 2 ซีอย่ 1C/1 นิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ ต้ำาบลบางป่ใหมื่่ อำาเภอเมื่่องสิ่มื่่ที่รปราการ 

                           จ่งหว่่ดีสิ่มื่่ที่รปราการ

ประเภที่กิจการ  : ประกอบธิ่รกิจผลิต้และจำาหน่าย่อ่ปกรณ์ที่่อระบาย่นำ�าใต้้ดีิน สิ่าย่ไฟและสิ่าย่สิ่่�อสิ่ารใต้้ดีิน

ที่ี�ต้่�งบริษั่ที่         : 858 หมื่่่ 2 ซีอย่ 1C/1 นิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ ต้ำาบลบางป่ใหมื่่ อำาเภอเมื่่องสิ่มื่่ที่รปราการ 

                           จ่งหว่่ดีสิ่มื่่ที่รปราการ

ประเภที่กิจการ  : ประกอบธิ่รกิจ ผลิต้และจำาหน่าย่ที่่่นลอย่นำ�า สิ่ำาหร่บรองร่บแผงโซีล่าร์ ผลิต้และจำาหน่าย่ไฟฟ้าจากพัล่งงาน        

ที่ี�ต้่�งบริษั่ที่         : 858 หมื่่่ 2 ซีอย่ 1C/1 นิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่บางป่ ต้ำาบลบางป่ใหมื่่ อำาเภอเมื่่องสิ่มื่่ที่รปราการ 

                           จ่งหว่่ดีสิ่มื่่ที่รปราการ

แสิ่งอาที่ิต้ย่์ ร่บเหมื่า ออกแบบ ต้ิดีต้่�ง และให้ค์ำาปรึกษัาการว่างระบบพัล่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย่์ที่่กระบบ
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1.3.2 คัวิามสัมพัันธ์กัับกัลีุ่่มธุริกัิจำของผู้้�ถูือหุ�นใหญ่
บริษั่ที่มื่ีผ่้ถึ่อห่้นราย่ใหญ่ ต้ามื่สิ่มื่่ดีที่ะเบีย่น ณ ว่่นที่ี� 3 พัฤศจิกาย่น 2564 ดี่งนี�

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

บริษั่ที่ ว่ี ไอ ว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

นาย่ศศิศ  มื่นต้์เสิ่รีน่สิ่รณ์

บริษั่ที่ สิ่าลี�อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

นางสิ่าว่ก่นย่์ว่ดีี  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่สิ่่สิ่ิชิณ์ที่่กษั์  อ่จฉุะริย่ะสิ่มื่บ่ต้ิ

นาย่ชิ่ย่ว่่ฒน์  อน่นค์ว่านิชิ

นาย่ไพับ่ลย่์ ต้่�งต้รงศ่กดีิ�

นางก่ลย่า ต้่�งต้รงศ่กดีิ�

นาย่ชิ่ศ่กดีิ� เต้ชิะสิ่่นต้ิสิ่่ข

นาย่ร่ฐว่ิที่ย่์ ปรปักษั์ขามื่

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

นาย่ประกิต้ อ่ศว่กาญจน์

นางสิ่าว่ศร่ญธิินี มื่งค์ลร่ต้น์

นาย่นิพันธิ์ มื่โนมื่ย่างก่ร

นาย่ว่่ชิรชิ่ย่ มื่งค์ลร่ต้น์

นาย่ปย่่ต้ ธินว่รร่กษั์

นางสิ่าว่เสิ่าว่นิต้ย่์ สิ่ิริกรกาญจน์

นางสิ่าว่ว่รินที่ร์เพั็ญ ที่องว่านิชิ

นางว่รว่รรณ ที่องว่านิชิ

นางว่ร่ณว่รรณ อินที่รที่่ต้

นางอารีย่์ พัรหมื่สิ่่ว่รรณ

นางสิ่าว่จ่ฬาภา ไพัศาลพัย่่ค์ฆ่์

นาย่ว่ีระกิต้ต้์ อภิร่ฐประชิาศิลป์

นางสิ่าว่ว่นิต้า สิ่ถึาว่รมื่ณี

นาย่ณ่ฐพัล เอ่�อว่่ฒนสิ่ก่ล

นาย่ธิเนศพัล มื่งค์ลร่ต้น์

123,230,167

42,128,000

39,976,633

29,840,982

23,300,000

20,171,100

20,000,000

19,020,000

18,000,000

16,300,000

14,652,200

10,966,935

9,023,053

9,000,000

9,000,000

7,482,000

6,842,093

6,499,200

6,499,000

6,000,000

5,700,000

5,000,000

4,000,100

3,850,200

3,780,700

3,713,257

20.92

7.15

6.79

5.07

3.96

3.43

3.40

3.22

3.06

2.77

2.49

1.86

1.53

1.53

1.53

1.27

1.16

1.10

1.10

1.02

0.97

0.84

0.68

0.65

0.64

0.63

463,975,620 78.77

ลี่ำาดับท่� ริายชื�อผู้้�ถูือหุ�น

ยอดริวิม

จำำานวินหุ�น สัดส่วินกัาริถูือหุ�น
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1.3.3 ผู้้�ถูือหุ�น

(ก) กล่่มื่ผ่้ถึ่อห่้นใหญ่ที่ี�ถึ่อห่้นสิ่่งสิ่่ดี 10 ราย่แรก ต้ามื่สิ่มื่่ดีที่ะเบีย่น ณ ว่่นที่ี� 3 พัฤศจิกาย่น 2564 ดี่งนี�

1

2

4

5

6

7

8

9

10

3

กล่่มื่บริษั่ที่ ว่ี ไอ ว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

บริษั่ที่ ว่ี ไอ ว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

น.สิ่.ก่นย่์ว่ดีี จิว่ะพัรที่ิพัย่์

น.สิ่.ธิ่นธิิดีา จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่สิ่่ชิาต้ิ จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่พั่ฒนชิาต้ต้ิ� จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่พัีรพั่นธิ์ จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่ประกิต้ อ่ศว่กาญจน์

นาย่ชิาญชิ่ย่ อ่ศว่กาญจน์

นาย่ศศิศ  มื่นต้์เสิ่รีน่สิ่รณ์

กล่่มื่บริษั่ที่ สิ่าลี�อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

บริษั่ที่ สิ่าลี�อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

นาย่สิ่าที่ิสิ่  ต้่ต้ว่ธิร

นาย่สิ่ิรภ่ที่ร  ต้่ต้ว่ธิร

นาย่สิ่่สิ่ิชิณ์ที่่กษั์  อ่จฉุะริย่ะสิ่มื่บ่ต้ิ

นาย่ชิ่ย่ว่่ฒน์  อน่นค์ว่านิชิ

กล่่มื่ต้ระก่ลต้่�งต้รงศ่กดีิ�

นาย่ไพับ่ลย่์  ต้่�งต้รงศ่กดีิ�

นางก่ลย่า  ต้่�งต้รงศ่กดีิ�

นาย่ชิ่ศ่กดีิ� เต้ชิะสิ่่นต้ิสิ่่ข

นาย่ร่ฐว่ิที่ย่์ ปรปักษั์ขามื่

นางสิ่าว่ศร่ญธิินี มื่งค์ลร่ต้น์

นาย่นิพันธิ์ มื่โนมื่ย่างก่ร

182,416,005

123,230,167

14,652,200 

29,840,982

1,467,514 

1,072,657 

428,614 

445,257

10,966,935

311,679

42,128,000

42,378,133

39,976,633

2,371,500

30,000

23,300,000

20,171,100

39,020,000

20,000,000

19,020,000

18,000,000

16,300,000

9,023,053

9,000,000

30.97

20.92

2.49

5.07

0.25

0.18

0.07

0.08

1.86

0.05

7.15

7.20

6.79

0.40

0.01

3.96

3.43

6.62

3.40

3.22

3.06

2.76

1.53

1.53

401,736,291 68.21

ลี่ำาดับท่� ริายชื�อผู้้�ถูือหุ�น

ยอดริวิม

จำำานวินหุ�น สัดส่วินกัาริถูือหุ�น
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(ข) บริษั่ที่มื่ีผ่้ถึ่อห่้นที่ี�มื่ีอิที่ธิิพัลต้่อการกำาหนดีนโย่บาย่การจ่ดีการ หร่อการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ ต้ามื่สิ่มื่่ดีที่ะเบีย่น 

ณ ว่่นที่ี� 3 พัฤศจิกาย่น 2564 ดี่งนี�

1

2

3

4

5

กล่่มื่นาย่สิ่่ชิาต้ิ  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

น.สิ่.ก่นย่์ว่ดีี  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

น.สิ่.ธิ่นธิิดีา  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่สิ่่ชิาต้ิ  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่พั่ฒนชิาต้ต้ิ�  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่พัีรพั่นธิ์  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

กล่่มื่นาย่ธิเนศพัล มื่งค์ลร่ต้น์

น.สิ่.ศร่ญธิินี  มื่งค์ลร่ต้น์

นาย่ว่่ชิรชิ่ย่  มื่งค์ลร่ต้น์

นาย่ธิเนศพัล  มื่งค์ลร่ต้น์

นางภ่ที่ริน  มื่งค์ลร่ต้น์

กล่่มื่นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

น.สิ่.ว่รินที่ร์เพั็ญ  ที่องว่านิชิ

นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

นางว่รว่รรณ  ที่องว่านิชิ

นางว่ร่ณว่รรณ  อินที่รที่่ต้

กล่่มื่นาย่ชิาญชิ่ย่  อ่ศว่กาญจน์

นาย่ประกิต้  อ่ศว่กาญจน์

นาย่ชิาญชิ่ย่  อ่ศว่กาญจน์

นาย่ราชิ่น     ค์ว่รหา

33,255,024

29,840,982

1,467,514

1,072,657 

428,614

445,257

23,736,310

9,023,053

9,000,000

3,713,257

2,000,000

21,368,757

6,499,200

2,370,557

6,499,000

6,000,000

11,278,614

10,966,935

311,679

38,679

5.65

5.07

0.25

0.18

0.07

0.08

4.03

1.53

1.53

0.63

0.34

3.62

1.10

0.40

1.10

1.02

1.91

1.86

0.05

0.01

89,677,384 15.22

ลี่ำาดับท่� ริายชื�อผู้้�ถูือหุ�น

ยอดริวิม

จำำานวินหุ�น สัดส่วินกัาริถูือหุ�น
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ข้อมื่่ลผ่้ถึ่อห่้นของบริษั่ที่ย่่อย่ และการถึ่อห่้นของกรรมื่การในบริษั่ที่ที่ี�เป็นผ่้ถึ่อห่้นราย่ใหญ่

บมื่จ.สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์

บมื่จ.สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์

บมื่จ.สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์

บมื่จ.สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์

1. บรษิัท่ี่ โพัลีเมื่อร์รทิี่ เอเชิยี่ จำาก่ดี

ที่่นจดีที่ะเบีย่น 50 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 5,000,000 ห่้น

มื่่ลค์่าห่้นละ 10 บาที่

2. บริษั่ที่ ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

ที่่นจดีที่ะเบีย่น 15 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 150,000 ห่้น

มื่่ลค์่าห่้นละ 100 บาที่

3. บริษั่ที่ เดีอะ บ่บเบิ�ลสิ่์ จำาก่ดี

ที่่นจดีที่ะเบีย่น 10 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 100,000 ห่้น

มื่่ลค์่าห่้นละ 100 บาที่

4. บริษั่ที่ ซี่บเที่อร่า จำาก่ดี

ที่่นจดีที่ะเบีย่น 5 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 50,000 ห่้น

มื่่ลค์่าห่้นละ 100 บาที่

4,999,998 ห่้น

149,996 ห่้น

79,997 ห่้น

49,997 ห่้น

100%

100%

80%

100%

บริิษััทย่อย ริายชื�อผู้้�ถูือหุ�น จำำานวินหุ�น สัดส่วินกัาริถูือหุ�น

ผู้้�ถูือหุ�นของบริิษััทย่อย
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กัาริถูือหุ�นของกัริริมกัาริในบริิษััทท่�เป็นผู้้�ถูือหุ�นริายใหญ่ 

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี ประกอบธิ่รกิจจ่ดีจำาหน่าย่สิ่ินค์้าเค์มื่ีภ่ณฑ์์ประเภที่ต้่างๆ เชิ่น สิ่ินค์้าในกล่่มื่โซีลเว่้นที่์ โมื่โนเมื่อร์

โพัลีย่่รีเที่น เค์มื่ีภ่ณฑ์์อาหารสิ่่ต้ว่์ เค์มื่ีภ่ณฑ์์ที่างการเกษัต้ร เค์มื่ีภ่ณฑ์์เว่ชิภ่ณฑ์์ เป็นต้้น และมื่ีการลงที่่นในบริษั่ที่ต้่างๆ ณ ว่่นที่ี� 

31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564  มื่ีที่่นจดีที่ะเบีย่น 150 ล้านบาที่ โดีย่กล่่มื่ผ่้ถึ่อห่้นใหญ่ ค์่อ บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี ซีึ�งถึ่อห่้นในสิ่่ดีสิ่่ว่น 

ร้อย่ละ 91.23 ของที่่นจดีที่ะเบีย่น และมื่ีราย่ชิ่�อผ่้ถึ่อห่้นดี่งนี�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

นางพัิมื่พัา  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่ประชิา  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นางสิ่าว่พัรที่ิพัย่์  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่สิ่าที่ิสิ่  ต้่ต้ว่ธิร

นางก่ญญา  ร่ต้น์ต้่นต้ิพัฤกษั์

นาย่ธิีระพัล  อ่ศว่กาญจน์

นาย่สิ่ิที่ธิิชิ่ย่  ประว่งษั์ร่ต้น์

นาย่กรณ่ฐ  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นางสิ่าว่เขมื่ิกา  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นางสิ่าว่เขมื่นที่ี  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นางสิ่าว่ณ่ฐพัร  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่อรรถึว่่ฒิ  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่ธินินที่ร์  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

1,368,424

44,673

31,573

13,182

12,000

6,750

3,000

1,500

8

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

91.23

2.98

2.10

0.88

0.80

0.45

0.20

0.10

0.01

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

1,500,000 100

ลี่ำาดับท่� ริายชื�อผู้้�ถูือหุ�น

ริวิมจำำานวินหุ�นทั�งหมด

จำำานวินหุ�น สัดส่วินกัาริถูือหุ�น
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บริษั่ที่ สิ่าลี�อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี (มื่หาชิน) ประกอบธิ่รกิจร่บจ้างผลิต้ชิิ�นสิ่่ว่นพัลาสิ่ต้ิกสิ่ำาหร่บอ่ต้สิ่าหกรรมื่ดี้านย่านย่นต้์ อิเลค์

ที่รอนิค์สิ่์และสิ่ินค์้าอ่ปโภค์บริโภค์ให้ก่บผ่้ผลิต้สิ่ินค์้าต้้นแบบและ Subcontractors เชิ่น ชิิ�นสิ่่ว่นประกอบของ สิ่แกนเนอร์ พัริ�น

เต้อร์ ถึาดีไอซีี ชิิ�นสิ่่ว่นย่านย่นต้์ เป็นต้้น ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 มื่ีที่่นจดีที่ะเบีย่น 380,121,074 บาที่ และมื่ีที่่นจดีที่ะเบีย่น

เรีย่กชิำาระแล้ว่ 380,121,017 บาที่ แบ่งเป็นห่้นสิ่ามื่่ญจำานว่น 1,520,484,068 ห่้น มื่่ลค์่าที่ี�ต้ราไว่้ห่้นละ 0.25 บาที่ และมื่ีราย่ชิ่�อ

ผ่้ถึ่อห่้น 10 อ่นดี่บแรก ณ ว่่นปิดีที่ะเบีย่นล่าสิ่่ดี ว่่นที่ี� 4 มื่กราค์มื่ 2565 ดี่งต้่อไปนี� 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บริษั่ที่ ว่ี ไอ ว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

นางภ่ที่ริน มื่งค์ลร่ต้น์

นาย่ไพับ่ลย่์ ต้่�งต้รงศ่กดีิ�

นาย่สิ่าที่ิสิ่ ต้่ต้ว่ธิร

นาย่เศว่ต้ นราธิิปกร

นาย่เลอพังศ์ ว่งศ์ที่ว่ีพัิพั่ฒน์

น.สิ่.ก่นย่์ว่ดีี  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นางประภ่ที่ย่า จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่สิ่่สิ่ิชิณ์ที่่กษั์ อ่จฉุริย่ะสิ่มื่บ่ต้ิ

นาย่ชิ่ย่ว่่ต้น์ อน่นค์ว่านิชิ

382,379,652

77,500,100

63,000,060

61,962,652

45,122,300

44,058,468

42,315,424

42,123,004

38,554,400

32,560,600

25.15

5.10

4.14

4.07

2.97

2.90

2.78

2.77

2.54

2.14

829,576,660 54.56

ลี่ำาดับท่� ริายชื�อผู้้�ถูือหุ�น

ยอดริวิม

จำำานวินหุ�น สัดส่วินกัาริถูือหุ�น

1.4 จำำานวินทุนจำดทะเบ่ยน แลี่ะทุนชำาริะแลี่�วิ

1.4.1 ทุนจำดทะเบ่ยน/ทุนชำาริะแลี่�วิ/จำำานวินหุ�น

บรษิัท่ี่จดีที่ะเบยี่นในต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย์่ เอม็ื่ เอ ไอ ชิ่�อทีี่�ใช้ิสิ่ำาหร่บการซี่�อขาย่ในต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ ค์อ่ “COLOR” มื่ทีี่น่จดีที่ะเบยี่น

 652,343,752 บาที่ ที่่นชิำาระแล้ว่ 588,964,618 บาที่ มื่่ลค์่าที่ี�ต้ราไว่้ห่้นละ 1 บาที่ ข้อมื่่ล ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564

ราย่ละเอีย่ดีเกี�ย่ว่ก่บจำานว่นห่้น

ห่้นสิ่ามื่่ญ

จำานว่นห่้นจดีที่ะเบีย่นก่บต้ลที่. 652,343,752 ห่้น

จำานว่นห่้นชิำาระแล้ว่  588,964,618 ห่้น  สิ่ิที่ธิิออกเสิ่ีย่ง 1:1

จำานว่นห่้นซี่�อค์่น                - 

จำานว่นห่้นที่ี�มื่ีสิ่ิที่ธิิออกเสิ่ีย่ง ห่ก ห่้นซี่�อค์่น

ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ.ค์. 2564  588,964,618 ห่้น

ห่้นบ่ริมื่สิ่ิที่ธิิ

จำานว่นห่้นจดีที่ะเบีย่นก่บต้ลที่.  -

จำานว่นห่้นซี่�อค์่น                -
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ตลี่าดหลี่ักัทริัพัย์ท่�จำดทะเบ่ยน

1.5 กัาริออกัหลี่ักัทริัพัย์อื�น

1.6 นโยบายกัาริจำ่ายเงินปันผู้ลี่

บริษั่ที่ ศ่นย่์ร่บฝ้ากหล่กที่ร่พัย่์ (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี ฝ้่าย่นาย่ที่ะเบีย่นหล่กที่ร่พัย่์ 

93 อาค์ารต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่ จำาก่ดี ถึนนร่ชิดีาภิเษัก แขว่งดีินแดีง เขต้

ดีินแดีง  กร่งเที่พัมื่หานค์ร 10400 โที่รศ่พัที่์ (02) 009-9000 โที่รสิ่าร (02) 009-9991

บริษั่ที่ ไมื่่มื่ีการออกห่้นประเภที่อ่�นนอกเหน่อจากห่้นสิ่ามื่่ญ

บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่จ่าย่เงินปันผลไมื่่น้อย่กว่่าร้อย่ละ 30 ของกำาไรสิ่่ที่ธิิต้ามื่งบการ

เงินเฉุพัาะของบริษั่ที่หล่งห่กภาษัีเงินไดี้นิต้ิบ่ค์ค์ล เงินสิ่ำารองต้ามื่กฎหมื่าย่และเงิน

สิ่ำารองต้่างๆ ที่่�งหมื่ดี อย่่างไรก็ต้ามื่ บริษั่ที่อาจกำาหนดีให้การจ่าย่เงินปันผลมื่ีอ่ต้รา

น้อย่กว่่าอ่ต้ราที่ี�กำาหนดีข้างต้้นไดี้ โดีย่ขึ�นอย่่่ ก่บค์ว่ามื่จำาเป็นในการใชิ้เงิน

ท่ี่นหมื่่นเวี่ย่นในการดีำาเนินงาน การขย่าย่ธ่ิรกิจและปัจจ่ย่อ่�นๆ ทีี่�เกี�ย่ว่ข้องในการ

บริหารงานของบริษั่ที่ ที่่�งนี� มื่ต้ิของค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ทีี่�อน่มื่่ติ้ให้จ่าย่เงินปันผล 

จะต้้องถึ่กนำาเสิ่นอเพั่�อขออน่มื่่ต้ิจากที่ี�ประชิ่มื่ผ่้ถ่ึอห้่น เว่้นแต้่เป็นการจ่าย่ปันผล

ระหว่่างกาล ซีึ�งค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่มีื่อำานาจอน่มื่่ติ้ให้จ่าย่เงินปันผลระหว่่างกาล

ไดี ้และจะดีำาเนนิการราย่งานใหท้ี่ี�ประชิม่ื่ผ่ถ่้ึอห่น้รบ่ที่ราบในการประชิม่ื่ต้อ่ไป บรษิัท่ี่

ย่่อย่ของบริษัท่ี่ มื่นีโย่บาย่ในการจ่าย่ปันผลไมื่น่อ้ย่กว่่าร้อย่ละ 30 ของกำาไรสิ่ท่ี่ธิิต้ามื่

งบการเงนิของบรษิัท่ี่ย่่อย่ หลง่หก่ภาษัเีงินไดีน้ติิ้บค่์ค์ล เงนิสิ่ำารองต้ามื่กฎหมื่าย่ และ

เงินสิ่ำารองต้่างๆ ที่่�งหมื่ดี โดีย่จะพัิจารณาประกอบก่บกระแสิ่เงินสิ่ดี ฐานะการเงิน 

สิ่ภาพัค์ล่องและแผนการลงที่่นในแต้่ละชิ่ว่งเว่ลาดี้ว่ย่ 

สิ่ำาหรบ่ผลการดีำาเนนิงานในรอบป ี2564 บริษัท่ี่มื่กีำาไรสิ่ะสิ่มื่ต้น้งว่ดี 48.83 ลา้น

บาที่ ห่กจ่าย่เงินปันผล 29.45 ล้านบาที่ มื่ีกำาไรสิ่่ที่ธิิสิ่ำาหร่บปี 61.66 ล้านบาที่ 

หก่สิ่ำารองต้ามื่กฎหมื่าย่ 3.20 ลา้นบาที่ จะค์งเหลอ่กำาไรสิ่ะสิ่มื่ 77.84 ลา้นบาที่ ค์ณะ

กรรมื่การจึงมื่ีค์ว่ามื่เห็น ให้จ่าย่เงินปันผลให้แก่ผ่้ถึ่อห่้นจากกำาไรของปี 2564 และ

กำาไรสิ่ะสิ่มื่ของบริษั่ที่ ในอ่ต้ราห่้นละ 0.05 บาที่ รว่มื่เป็นเงิน 29.45 ล้านบาที่ 



32 Salee Colour Public Company Limited

นโยบายและแผนการบริหารความเส่ี่�ยง

บริษ่ัที่มีื่นโย่บาย่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง ทีี่�จะช่ิว่ย่ส่ิ่งเสิ่ริมื่

ให้การดีำาเนินงานสิ่ามื่ารถึบรรล่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์และเป้าหมื่าย่ นำา

ไปส่่ิ่การสิ่ร้างม่ื่ลค่์าเพิั�มื่ให้ก่บองค์์กร ผ้่ถ่ึอห้่น และผ้่มีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่

ต่้างๆ และบริษ่ัที่สิ่ามื่ารถึเติ้บโต้ได้ีอย่่างย่่�งย่่น มีื่กรอบการดีำาเนิน

งานบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง เพ่ั�อให้สิ่ามื่ารถึต้อบสิ่นองสิ่ภาพัแว่ดีล้อมื่

ในการดีำาเนินธ่ิรกิจทีี่�มีื่ค์ว่ามื่เปลี�ย่นแปลงไปอย่่างรว่ดีเร็ว่ และ

การแก้ไขสิ่ถึานการณ์ต่้างๆ อย่่างท่ี่นท่ี่ว่งทีี่รว่มื่ถึึงการแสิ่ว่งหา

โอกาสิ่ในการดีำาเนินธ่ิรกิจใหม่ื่ๆ 

กรอบการบริหารความเส่ี่�ยงขององค์กร ม่ดัังน่�

1. การกำาหนดีกลย่่ที่ธ์ิ

การกำาหนดีว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์และ Risk appetite ในการบริหาร

ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งในด้ีานต่้างๆ ให้มีื่ค์ว่ามื่ช่ิดีเจน โดีย่แบ่งค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง

ออกเป็น 7 ประเภที่ ให้มีื่ค์ว่ามื่ค์รอบค์ล่มื่ในด้ีานของโอกาสิ่และ

ผลต้อบแที่นทีี่�จะได้ีร่บ

2. กำาหนดีโค์รงสิ่ร้างและค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบ

บริษ่ัที่เล็งเห็นถึึงค์ว่ามื่สิ่ำาค่์ญของการบริหารงานด้ีานค์ว่ามื่

เสีิ่�ย่งอย่่างต่้อเน่�อง โดีย่มีื่การจ่ดีต่้�งค์ณะอน่กรรมื่การบริหาร

ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ (Risk Management  

Committee) โดีย่มีื่กรรมื่การผ้่จ่ดีการ เป็นประธิาน และรอง

กรรมื่การผ้่จ่ดีการ เป็นค์ณะกรรมื่การ เพ่ั�อด่ีแลให้การสิ่น่บสิ่น่น

และติ้ดีต้ามื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งในท่ี่กๆ ด้ีานรว่มื่ถึึงให้การ

สิ่น่บสิ่น่นและติ้ดีต้ามื่ด้ีานการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี 

ค์ณะอน่กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บกิจการ มีื่หน้า

ทีี่�ร่บผิดีชิอบหล่กด่ีงต่้อไปนี�

1. กำาหนดีค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและโอกาสิ่ขององค์์กร รว่มื่ถึึงผ้่ร่บผิดี

ชิอบในการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง

2. พิัจารณานโย่บาย่ กลย่่ที่ธ์ิ กรอบการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง 

แผนการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง และกิจกรรมื่ค์ว่บค่์มื่ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง

3. ที่บที่ว่นค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและติ้ดีต้ามื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งของ

องค์์กร ปีละ 1 ค์ร่�ง

4. ราย่งานค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งต่้อค์ณะ

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการอย่่างน้อย่ปีละ

 1 ค์ร่�ง

2. กัาริบริิหาริจำัดกัาริคัวิามเส่�ยง

2.1 กัาริบริิหาริจำัดกัาริคัวิามเส่�ยง

การบริหารความเส่ี่�ยงระดัับองค์กร

เพ่ั�อให้การบริหารมีื่ค์ว่ามื่ค์รอบค์ล่มื่ท่ี่�ว่ท่ี่�งองค์์กรค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง

ทีี่�เกี�ย่ว่ก่บกลย่่ที่ธ์ิ การดีำาเนินงาน ทีี่�อาจส่ิ่งผลกระที่บต่้อการ

ดีำาเนินงาน เพ่ั�อเป็นการข่บเค์ล่�อนไปส่่ิ่การกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี 

ในการบรรล่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์และการเติ้บโต้ขององค์์กรอย่่างย่่�งย่่น 

บริษ่ัที่ได้ีแบ่งค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งออกเป็น 7 ประเภที่ ได้ีแก่ 

(1) ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งด้ีานกลย่่ที่ธ์ิ

(2) ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งด้ีานกฎหมื่าย่ 

(3) ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งด้ีานการเงิน

(4) ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งด้ีานองค์์กร 

(5) ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งด้ีานเที่ค์โนโลยี่ 

(6) ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งจากภาย่นอก 

(7) ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งด้ีานการดีำาเนินการปฏิิบ่ติ้งาน

ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งเหล่านี�อาจที่ำาให้เกิดีค์ว่ามื่เสีิ่ย่หาย่ไม่ื่แน่นอน และ

การส่ิ่ญเสีิ่ย่โอกาสิ่ การสิ่ร้างค่์ณค่์าเพิั�มื่รว่มื่ถึึงการมีื่ผลกระที่บ

ต่้อว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์ และค์ว่ามื่พึังพัอใจของผ้่มีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่อย่่าง

สิ่ำาค่์ญ

ที่างค์ณะอน่กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและด่ีแลกำาก่บ

กิจการทีี่�ดีีจึงได้ีมีื่การประช่ิมื่ร่ว่มื่ก่นก่บผ้่ต้รว่จสิ่อบภาย่ใน ในการ

บ่งชีิ�ปัจจ่ย่ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งว่่าเหต่้การณ์ใดีทีี่�อาจเกิดีขึ�นทีี่�มีื่ผลที่างลบ 

และหากเกิดีขึ�นจริงจะมีื่ผลกระที่บอย่่างไรต่้อการบรรล่

ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์ของบริษ่ัที่ เพ่ั�อให้ผ้่บริหารทีี่�เกี�ย่ว่ข้องจ่ดีแนว่ที่างการ

ป้องก่นและการจ่ดีการทีี่�เหมื่าะสิ่มื่ ค์ณะอน่กรรมื่การบริหาร

ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี มีื่หน้าทีี่�สิ่น่บสิ่น่นและมีื่

ส่ิ่ว่นร่ว่มื่ ติ้ดีต้ามื่ ประเมิื่นต้ามื่กระบว่นการการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง

 และนำาเสิ่นอต่้อค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแล

กิจการ

วัฒนธรรมความเส่ี่�ยงภายในองค์กร

บริษ่ัที่ต้ระหน่กถึึงการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งภาย่ในองค์์กร และ

มื่องเห็นว่่าค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งเป็นเร่�องค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของท่ี่กค์น ต่้�งแต่้

ระด่ีบกรรมื่การ ผ้่บริหารไปจนถึึงพัน่กงาน ซึี�งเป็นสิิ่�งสิ่ำาค่์ญเพ่ั�อ

ให้บรรล่เป้าหมื่าย่และค์ว่ามื่ย่่�งย่่นที่างธ่ิรกิจ ที่างค์ณะกรรมื่การ

และผ้่บริหารได้ีสิ่ร้างค์ว่ามื่ต้ระหน่กร้่ และปล่กฝั้งว่่ฒนธิรรมื่ให้

ก่บพัน่กงานท่ี่กระด่ีบต้ามื่บที่บาที่ทีี่�ได้ีร่บ และให้ผ้่เกี�ย่ว่ข้องท่ี่ก

ฝ่้าย่มีื่ส่ิ่ว่นร่ว่มื่ในการปฏิิบ่ติ้กิจกรรมื่ต่้างๆ อย่่างมีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพั 

และเป็นการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งอย่่างเป็นระบบและปฏิิบ่ติ้ต้ามื่

เกณฑ์์อย่่างเหมื่าะสิ่มื่
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2.2 ปัจำจำัยคัวิามเส่�ยงต่อกัาริดำาเนินธุริกัิจำของบริิษััท

2.2.1 คัวิามเส่�ยงต่อกัาริดำาเนินธุริกัิจำของบริิษััทหริือกัลีุ่่มบริิษััท

การประเมินความเส่ี่�ยง

เพ่ั�อให้บรรล่ผลการดีำาเนินงานด้ีานค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง บริษ่ัที่ได้ี

กำาหนดีวิ่ธีิการประเมิื่นค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง โดีย่มีื่การใช้ิเค์ร่�องม่ื่อต่้างๆ 

ในการประเมิื่นโอกาสิ่ทีี่�จะเกิดีค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง (Likelihood) ผลกระที่บ

ของค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งทีี่�เกิดีขึ�น หากพับว่่าระด่ีบของค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งน่�น 

ส่ิ่งมื่ากและมีื่โอกาสิ่เกิดีขึ�นส่ิ่งต้้องมีื่การกำาหนดีมื่าต้รการและ

การค์ว่บค่์มื่ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งน่�นๆ และมีื่การที่บที่ว่น ติ้ดีต้ามื่ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง

น่�นต้ามื่ระย่ะเว่ลาทีี่�กำาหนดีไว้่ เพ่ั�อเป็นมื่าต้รการรองร่บค์ว่ามื่

เสีิ่�ย่งให้อย่่่ในระด่ีบทีี่�สิ่ามื่ารถึย่อมื่ร่บได้ีอย่่างต่้อเน่�อง 

ท่ี่�งนี�บริษ่ัที่มีื่ค์ว่ามื่ต้ระหน่กถึึงค์ว่ามื่สิ่ำาค่์ญของการบริหาร

ค์ว่ามื่ต่้อเน่�องที่างธ่ิรกิจ ในการเสิ่ริมื่สิ่ร้างบที่บาที่การบรรเที่า 

ผลกระที่บต่้อกิจกรรมื่ทีี่�มีื่ค์ว่ามื่สิ่ำาค่์ญแก่องค์์กร และการฟ้�นฟ่

ธ่ิรกิจการให้กล่บมื่าดีำาเนินการได้ีอย่่างรว่ดีเร็ว่ จึงได้ีนำาเค์ร่�องม่ื่อ

การบริหารค์ว่ามื่ต่้อเน่�องที่างธ่ิรกิจมื่าใช้ิอย่่างเป็นระบบและ 

เป็นส่ิ่ว่นหนึ�งของการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งองค์์กร โดีย่มีื่การจ่ดีที่ำา

แผนป้องก่นและเต้รีย่มื่ค์ว่ามื่พัร้อมื่สิ่ำาหร่บการจ่ดีการวิ่กฤต้  

มีื่การที่บที่ว่นอย่่างสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อ

1. ความเส่ี่�ยงจากการแข่งขันเพิิ่�มข้�น

จากภาว่ะเศรษัฐกิจที่ี�มื่ีค์ว่ามื่ผ่นผว่นในเร่�องของอ่ปสิ่งค์์

และอป่ที่านที่ี�ไมื่ส่ิ่มื่ด่ีลก่น ก่บสิ่ภาว่ะการปรบ่ต่้ว่ขึ�นของว่่ต้ถ่ึดิีบ

แบบก้าว่กระโดีดี ที่ำาให้เกิดีภาว่ะการแข่งข่นดี้านราค์าสิ่่งขึ�น

จากการทีี่�ลก่ค้์าเกิดีการเกร็งราค์าสิิ่นค้์าและซี่�อในปริมื่าณมื่าก

ในค์ราว่เดียี่ว่ ต้น้ท่ี่นทีี่�สิ่ง่ขึ�นจากราค์าว่ต่้ถ่ึดิีบเป็นแรงกดีดีน่ให้

ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการแข่งขน่ภาย่ในประเที่ศโดีย่ต้รงก่บร่ปแบบ

การซี่�อขาย่แบบการประมื่ล่ราค์าด้ีว่ย่จำานว่นสิิ่นค้์าที่ี�เพิั�มื่ขึ�น ที่่�ง

จากผ่้ผลิต้ภาย่ในประเที่ศและการนำาเข้าของสิิ่นค์้าจากต่้าง

ประเที่ศ 

2. ความเส่ี่�ยงจากการพ้ิ่�งพิิ่งผ้�จัดัจำาหน่ายวัตถุุดิับ

บริษั่ที่มีื่นโย่บาย่การจ่ดีหาว่่ต้ถ่ึดีิบหล่กจากผ่้จ่ดีจำาหน่าย่

ราย่ใหญ่ที่ี�มีื่ค์ว่ามื่น่าเช่ิ�อถึ่อในระดี่บสิ่่ง และจ่ดีซี่�อต้รงจากผ่้

ผลิต้อีกดี้ว่ย่ นอกจากนี� ที่างบริษั่ที่มื่ีการสิ่่�งซี่�อว่่ต้ถึ่ดีิบจากที่่�ง

ในประเที่ศและต่้างประเที่ศ หากผ่จ้ด่ีจำาหน่าย่ไม่ื่สิ่ามื่ารถึจด่ีหา

ว่่ต้ถึ่ดิีบได้ีเพัีย่งพัอต่้อค์ว่ามื่ต้้องการ หร่อไม่ื่สิ่ามื่ารถึส่ิ่งมื่อบ

ว่่ต้ถึ่ดีิบให้แก่บริษั่ที่ไดี้ที่่นต้ามื่ค์ว่ามื่ต้้องการ บริษั่ที่ไดี้มีื่

มื่าต้รการในการป้องก่นและแก้ไขดี่งนี�

ที่างบริษัท่ี่มีื่ผ่จ้ด่ีจำาหน่าย่ราย่อ่�นไว้่สิ่ำารองในย่ามื่ฉุ่กเฉิุน อกี

ท่ี่�งย่่งสิ่ามื่ารถึที่ำาการเปรีย่บเที่ีย่บราค์าเพั่�อจ่ดีหาว่่ต้ถ่ึดีิบใน

ราค์าที่ี�แข่งข่นไดี้มื่ากขึ�น ณ ในปัจจ่บ่น ผ่้จ่ดีจำาหน่าย่ว่่ต้ถึ่ดีิบ

หล่กย่่งสิ่ามื่ารถึจ่ดีหาว่่ต้ถ่ึดิีบไดี้ต้ามื่ค์่ณภาพัและมื่าต้รฐาน

ต้รงต้ามื่ค์ว่ามื่ต้้องการของบริษั่ที่ และสิ่ามื่ารถึสิ่่งมื่อบสิ่ินค์้า

ไดีร้ว่ดีเรว็่และที่น่ต้อ่ค์ว่ามื่ต้อ้งการใช้ิงานของบริษัท่ี่ ซีึ�งค์ดิีเปน็

มื่่ลค่์าการส่ิ่�งซี่�อว่่ต้ถ่ึดิีบจากผ่้จ่ดีจำาหน่าย่แต่้ละราย่น่�นไม่ื่เกิน

ร้อย่ละ 30 ของย่อดีซี่�อว่่ต้ถึ่ดีิบรว่มื่ของบริษั่ที่ รว่มื่ถึึงบริษั่ที่มื่ี

การประเมิื่นผ้่จด่ีจำาหน่าย่ราย่อ่�น เพ่ั�อปอ้งก่นการจด่ีหาว่่ต้ถ่ึดิีบ

ไมื่่ที่่นและไมื่่ต้รงเว่ลา

3. ความเส่ี่�ยงเก่�ยวกับการเปล่�ยนแปลงกฎหมาย

การรณรงค์เ์ร่�องการร่กษัาสิ่ิ�งแว่ดีลอ้มื่เขา้มื่ามื่บีที่บาที่อย่่าง

มื่ากในการดีำาเนินธ่ิรกิจ มื่ีแนว่ที่างจากหลากหลาย่หน่ว่ย่งาน 

เพั่�อลดีการใชิพ้ัลาสิ่ติ้กในประเที่ศลง ในหลากหลาย่รป่แบบท่ี่�ง

การขอค์ว่ามื่ร่ว่มื่มื่่อ การให้ข้อมื่่ลเชิิงลบต่้อการใช้ิผลิต้ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ติ้ก รว่มื่ถึึงการผล่กดี่นให้มื่ีมื่าต้รการที่างภาค์ร่ฐใน

อนาค์ต้ การเพัิ�มื่สิ่่ดีสิ่่ว่นการใชิ้ถึ่งพัลาสิ่ต้ิกที่ี�ย่่อย่สิ่ลาย่ไดี้ต้ามื่

ธิรรมื่ชิาต้ิเพ่ั�อแที่นถ่ึงพัลาสิ่ต้ิกที่ี�ผลิต้จากปิโต้รเค์มื่ี เป็นแนว่

โน้มื่ที่ี�ชิ่ดีเจนมื่ากขึ�น ซีึ�งบริษั่ที่เอง มื่ีมื่าต้รการในการป้องก่น

และจ่ดีการแก้ไข ดี่งนี�

บริษัท่ี่มื่กีารพัฒ่นาผลติ้ภ่ณฑ์์ที่ี�หลากหลาย่และมื่คี์ณ่สิ่มื่บต่้ิ

ที่ี�ดีีขึ�นอย่่างต่้อเน่�อง เพ่ั�อต้อบสิ่นองเที่รนของผ่้บริโภค์ใน

ปัจจ่บ่น บริษั่ที่เองไดี้มีื่การต้ิดีต้ามื่สิ่ถึานการณ์อย่่างใกล้ชิิดี 

พัร้อมื่ที่่�งเข้าร่ว่มื่เป็นสิ่มื่าชิิกในระดี่บก่อต้่�งของสิ่มื่าค์มื่

พัลาสิ่ต้กิชิวี่ภาพั เพ่ั�อรบ่ร่ข่้าว่สิ่ารการเปลี�ย่นแปลงที่่�งดีา้นการ

ต้ลาดี เที่ค์นิค์ต้ลอดีจนค์ว่ามื่เค์ล่�อนไหว่ต้่างๆ อ่นเกี�ย่ว่ข้องก่บ

ภาค์ร่ฐและระบบภาษัีที่ี� จะมื่ีบที่บาที่ในการกำา ก่บใน

อ่ต้สิ่าหกรรมื่พัลาสิ่ติ้กในอนาค์ต้ นอกจากนี�ฝ่้าย่วิ่จ่ย่และ

พัฒ่นามื่กีารพ่ัฒนาผลิต้ภณ่ฑ์์ เพ่ั�อให้ถ่ึงพัลาสิ่ติ้กสิ่ามื่ารถึย่่อย่

สิ่ลาย่ได้ีเองต้ามื่ธิรรมื่ชิาติ้ เพ่ั�อรองร่บการเปลี�ย่นแปลงของ

ค์ว่ามื่ต้้องการของผ้่บริโภค์ถึ่งพัลาสิ่ต้ิกในอนาค์ต้อีกชิ่องที่าง

หนึ�งดี้ว่ย่
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2.2.2 คัวิามเส่�ยงด�านกัลี่ยุทธ์ (Strategic Risk)

2.2.3 คัวิามเส่�ยงด�านกัาริเงิน (Financial Risk)

2.2.4 คัวิามเส่�ยงด�านกัาริดำาเนินงาน (Operational Risk)

2.2.5 คัวิามเส่�ยงจำากัภายนอกั (External Risk)

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการแข่งข่นและภาว่ะเศรษัฐกิจเน่�องจากธิ่รกิจถึดีถึอย่ ไมื่่สิ่ามื่ารถึแข่งข่นไดี้

การบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง 

1. ศึกษัาข้อมื่่ลการต้ลาดี เที่ค์โนโลย่ี และนว่่ต้กรรมื่ เพั่�อให้ที่่นต้่อสิ่ถึานการณ์ที่ี�เปลี�ย่นแปลงอย่่างรว่ดีเร็ว่

2. จ่ดีที่ำาโค์รงการ OKR เพั่�อเพัิ�มื่ประสิ่ิที่ธิิภาพัในการที่ำางาน

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�เกี�ย่ว่ขอ้งก่บว่งเงนิสิ่นิเชิ่�อกบ่สิ่ถึาบน่การเงนิ เน่�องจากเศรษัฐกจิชิะลอต้ว่่สิ่นิค์า้ขาย่ไมื่ไ่ดีท้ี่ำาใหค้์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึใน

การที่ำากำาไรลดีลง หร่อไมื่่มื่ีการค์ว่บค์่มื่ต้้นที่่นที่ี�ดีี

การบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง 

1. ศึกษัาและดีำาเนินการต้ามื่ข้อกำาหนดีของสิ่ถึาบ่นการเงินอย่่างเค์ร่งค์ร่ดี

2. ประชิ่มื่ต้ิดีต้ามื่ผลการดีำาเนินงานและราย่งานให้ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ร่บที่ราบอย่่างสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อ

3. จ่ดีหาแหล่งสิ่ินเชิ่�อสิ่ำารองเพัิ�มื่เต้ิมื่

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บต้้นที่น่การผลติ้ที่ี�ไม่ื่สิ่ามื่ารถึค์ว่บค์ม่ื่ต้น้ที่น่ให้เปน็ไปต้ามื่ประมื่าณการได้ีเน่�องจากราค์าว่่ต้ถ่ึดิีบปรบ่

เปลี�ย่นขึ�น - ลงต้ามื่สิ่ถึานการณ์ต้ลาดีและไมื่่สิ่ามื่ารถึปฎิบ่ต้ิงานไดี้ต้ามื่กลย่่ที่ธิ์และเป้าหมื่าย่ที่ี�กำาหนดี

การบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง 

1. ใชิ้กลย่่ที่ธ์ิสิ่่�งซี่�อว่่ต้ถ่ึดิีบล่ว่งหน้า และซี่�อในปริมื่าณมื่ากต้ามื่แผนประมื่าณการการผลิต้ที่ี�ได้ีร่บ เพ่ั�อให้มีื่อำานาจในการต่้อ 

     รองราค์า

2. แผนกออกแบบร่ว่มื่ก่บแผนกจ่ดีซี่�อ หาว่่ต้ถึ่ดีิบที่ดีแที่นราค์าถึ่ก แต้่ไดี้ค์่ณภาพัต้ามื่ค์ว่ามื่ต้้องการเดีิมื่ของล่กค์้า

3. จ่ดีที่ำาแผนการดีำาเนินงานในแต้่ละกระบว่นการ และต้ิดีต้ามื่ค์ว่ามื่ค์่บหน้า เพั่�อลดีต้้นท่ี่น ลดีข้อผิดีพัลาดี และเพิั�มื่ผลผลิต้     

    เชิ่น การเปลี�ย่นว่่นที่ำางาน

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บสิ่ภาว่ะเศรษัฐกิจชิะลอต้่ว่จากอ่ปสิ่งค์์ของสิ่ินค์้าภาย่ในประเที่ศมื่ีแนว่โน้มื่ลดีลงสิ่่งผลต้่อค์ว่ามื่

ต้อ้งการสิ่นิค์า้ของบรษิัท่ี่ และค์ว่ามื่ต้อ้งการของต้ลาดีส่ิ่งออกลดีลง เน่�องมื่าจากสิ่งค์รามื่การค์า้ของจนีและสิ่หรฐ่อเมื่ริกาสิ่ง่ผล

ให้ย่อดีการผลิต้ของล่กค์้าลดีลงกระที่บก่บค์ว่ามื่ต้้องการใชิ้สิ่ินค์้าของที่างบริษั่ที่

การบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง

1. ดีำาเนินงานให้เป็นไปต้ามื่แผนประมื่าณการธิ่รกิจ

2. ปร่บสิ่ภาพัการดีำาเนินงานให้เป็นไปต้ามื่สิ่ภาว่การณ์ปัจจ่บ่น

3. จ่ดีทีี่มื่ที่ำางานเป็นกล่่มื่สิิ่นค์้าหล่ก เพั่�อสิ่ร้างล่กษัณะการที่ำางานก่บล่กค์้าที่ี�มื่ีศ่กย่ภาพัเพั่�อร่ว่มื่พ่ัฒนาสิ่ินค์้าและขย่าย่สิิ่นค์้า 

     ดี้ว่ย่ก่น
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ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บสิ่ภาว่ะการแข่งขน่ทีี่�เพิั�มื่ขึ�นเที่ค์โนโลยี่และองค์ค์์ว่ามื่ร่ข้องสิิ่นค้์าสิ่ามื่ารถึหาได้ีงา่ย่ขึ�น ที่ำาให้การเข้า

มื่าในอ่ต้สิ่าหกรรมื่มื่ีเพัิ�มื่ขึ�น และมื่ีการขย่าย่ต้่ว่ของค์่่แข่งในอ่ต้สิ่าหกรรมื่อย่่างหลากหลาย่ ที่่�งค์่่แข่งที่างต้รงและที่างอ้อมื่ หร่อ

การนำาเข้าสิ่ินค์้าสิ่ำาเร็จร่ปโดีย่ต้รงเพั่�อที่ดีแที่นการผลิต้ภาย่ในประเที่ศ

การบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง

1. พั่ฒนาการค์ว่บค์่มื่ค์่ณภาพัสิ่ินค์้าให้มื่ีค์ว่ามื่สิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อและค์รอบค์ล่มื่การนำาไปใชิ้ให้มื่ากที่ี�สิ่่ดี

2. ที่ดีสิ่อบค์่ณภาพัของสิ่ินค์้า ให้สิ่อดีค์ล้องก่บล่กษัณะที่ี�นำาเสิ่นอก่บต้ลาดี (โดีย่หน่ว่ย่งานต้รว่จสิ่อบค์่ณภาพั)

3. การพั่ฒนาค์่ณภาพัสิ่ินค์้าดี้ว่ย่สิ่่ต้รการผลิต้ และการปร่บกระบว่นการผลิต้ (โดีย่หน่ว่ย่งานผลิต้)

4. บริหารดี้านราค์าและชิ่องที่างการจ่ดีจำาหน่าย่

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งดี้านสิ่่งค์มื่ (ESG Risk)

 ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งดี้านค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่ สิ่่ขภาพัการแพัร่ระบาดีของไว่ร่สิ่ 

COVID-19 บรษิัท่ี่ไดีต้้ดิีต้ามื่ประกาศมื่าต้รการปอ้งก่นและเฝ้า้ระว่่งการระบาดี

ของโรค์ต้ิดีต้่อเชิ่�อไว่ร่สิ่โค์โรนา 2019 (โค์ว่ิดี-19) ซีึ�งบริษั่ที่มีื่ค์ว่ามื่ห่ว่งใย่ใน

ค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่และสิ่่ขภาพัของพัน่กงาน

การบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง

1. ต้ิดีต้ามื่สิ่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดีอย่่างใกล้ชิิดี

2. ปร่บกิจกรรมื่ต้่างๆ ให้เหมื่าะสิ่มื่ เพั่�อป้องก่นการแพัร่ระบาดี เชิ่น เว่้นระย่ะ

    ห่างที่างสิ่่งค์มื่ ว่างเจลล้างมื่่อที่่กจ่ดีที่ี�มื่ีการสิ่่มื่ผ่สิ่

3. จ่ดีอบรมื่ให้ค์ว่ามื่ร่้เกี�ย่ว่ก่บการป้องก่นการต้ิดีเชิ่�อ COVID ให้ก่บพัน่กงาน  

    ที่่กค์น

4. เต้รีย่มื่แผนฉุ่กเฉุิน กรณีมื่ีพัน่กงานต้ิดีเชิ่�อ รว่มื่ถึึงมื่าต้รการต้่างๆ

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งดี้านสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ (ESG Risk)

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งด้ีานการเปลี�ย่นแปลงสิ่ภาพัภมิ่ื่อากาศและสิิ่�งแว่ดีล้อมื่ทีี่�ส่ิ่งผลก

ระที่บต้่อธิ่รกิจในดี้านของการขนสิ่่ง หร่อต้้นที่่นที่ี�เพัิ�มื่ขึ�นจากการชิดีเชิย่ค์ว่ามื่

เสิ่ีย่หาย่

การบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง

1. ว่ิเค์ราะห์แนว่โน้มื่สิ่ถึานการณ์ เฝ้้าต้ิดีต้ามื่ เพั่�อประเมื่ินสิ่ถึานการณ์ที่ี�อาจ    

   เกิดีขึ�นในพั่�นที่ี�อย่่างใกล้ชิิดี เชิ่น สิ่ถึานการณ์นำ�าที่่ว่มื่ มื่ีแผนฉุ่กเฉุินรองร่บ 

    โดีย่ประเมื่ินสิ่ถึานการณ์ระดี่บของค์ว่ามื่ร่นแรงที่ี�ร่บไดี้ ในการบริหารค์ว่ามื่

    ต้่อเน่�องของธิ่รกิจ

2. ดี้านองค์์กรได้ีห่นมื่าใช้ิพัล่งงานที่ดีแที่นในกระบว่นการผลิต้ ปร่บเปลี�ย่น 

   อ่ปกรณ์ที่ี�ช่ิว่ย่ประหย่่ดีพัล่งงาน ดี้านพัน่กงาน ปล่กจิต้สิ่ำานึกในการใช้ิ 

     ที่ร่พัย่ากรให้มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัสิ่่งสิ่่ดี 

2.3 ปริะเด็นคัวิามเส่�ยงด�านคัวิามยั�งยืนแลี่ะกัาริบริิหาริจำัดกัาริคัวิามเส่�ยง

คัวิามเส่�ยงด�านสังคัม 
(ESG Risk)

คัวิามเส่�ยงด�านสิ�ง
แวิดลี่�อม (ESG Risk)
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3. กัาริขับเคัลี่ื�อนธุริกัิจำเพั่�อคัวิามยั�งยืน

ห่วิงโซื่่คัุณคั่าของธุริกัิจำ

3.1 นโยบายแลี่ะเป้าหมายกัาริจำัดกัาริด�านคัวิามยั�งยืน

3.2 กัาริจำัดกัาริผู้ลี่กัริะทบต่อผู้้�ม่ส่วินได�เส่ยในห่วิงโซื่่คัุณคั่าของธุริกัิจำ

บริษั่ที่เล็งเห็นถึึงค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญในการดีำาเนินธิ่รกิจอย่่างย่่�งย่่น โดีย่มื่ีการกำาหนดีนโย่บาย่และเป้าหมื่าย่การจ่ดีการดี้านค์ว่ามื่

ย่่�งย่่นของบริษัท่ี่ที่ี�ค์ำานงึถึึง เศรษัฐกิจ สิ่ง่ค์มื่ สิิ่�งแว่ดีล้อมื่ และธิรรมื่าภิบาล ทีี่�เปน็รากฐานในการสิ่ร้างกลย่่ที่ธ์ิ สิ่ะท้ี่อนการที่ำางาน

เพั่�อข่บเค์ล่�อนการดีำาเนินงานขององค์์กรให้มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัอย่่างสิ่่งสิ่่ดี

ในปี 2564 การดีำาเนินงานดี้านค์ว่ามื่ย่่�งย่่นมื่ีเป้าหมื่าย่กำาหนดีชิ่ดีเจน ในกลย่่ที่ธิ์การดีำาเนินงานของบริษั่ที่ที่ี�มื่ีต้่อผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่

ท่ี่กกล่่มื่ บริษั่ที่ไดี้มื่ีการเปิดีเผย่นโย่บาย่และการดีำาเนินงานต้ลอดีปี 2564 เพิั�มื่เต้ิมื่ไว่้ในราย่งานค์ว่ามื่ย่่�งย่่นของบริษั่ที่ 

 (Sustainable Report) ประจำาปี 2564 หร่อ www.saleecolour.com

บรษิัท่ี่มื่กีารดีำาเนนิงานค์ว่ามื่ย่่�งย่่นผา่นหว่่งโซีค่่์ณค์า่ต่้�งแต้ต่้น้นำ�าจนถึึงปลาย่นำ�าเปน็ประเดีน็สิ่ำาค์ญ่ในการดีำาเนนิธ่ิรกจิ บรษิัท่ี่

มื่่่งมื่่�นที่ี�จะสิ่ร้างค์่ณค์่าให้แก่สิ่ินค์้าและบริการเพั่�อต้อบสิ่นองค์ว่ามื่ค์าดีหว่่งของผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่เป็นสิ่ำาค์่ญ

• ดีำาเนินการจ่ดีหาว่่ต้ถึ่ดีิบจาก

แหล่งผ่้ขาย่ (source) ต้่างๆ 

เชิ่น resin pigment additive

• การว่ิจ่ย่สิ่่ต้รใหมื่่ๆ และเข้าสิ่่่

กระบว่นการผลิต้ เพ่ั�อให้ได้ีซีึ�ง

ว่่ต้ถึ่ดีิบต้ามื่ที่ี�ล่กค์้าต้้องการ

• การขนส่ิ่ง/ สิ่่งมื่อบสิิ่นค้์า

และบริการทีี่�มีื่ค์่ณภาพัและ

ต้รงเว่ลา 

• การส่ิ่�อสิ่ารและให้ขอ้มื่ล่เกี�ย่ว่

ก่บใชิส้ิ่นิค์า้และบรกิารอย่่างถ่ึก

ต้้องและค์รบถึ้ว่น

• การร่บค์ว่ามื่พึังพัอใจของ

สิ่ินค์้าและบริการ

3.2.1 ห่วิงโซื่่คัุณคั่าของธุริกัิจำ

กัาริบริิหาริ
ปัจำจำัยกัาริผู้ลี่ิต

กัาริปฏิิบัติ กัาริกัริะจำายสินคั�า
แลี่ะกัาริบริิกัาริ

กัาริตลี่าดแลี่ะกัาริ
ขาย แลี่ะกัาริบริิกัาริ

หลี่ังกัาริขาย
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3.2.2 กัาริวิิเคัริาะห์ผู้้�ม่ส่วินได�เส่ยในห่วิงโซื่่คัุณคั่าของธุริกัิจำ

บริษั่ที่ให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญก่บผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ที่่กกล่่มื่ เพั่�อเป็นการกำาหนดีที่ิศที่างในการบริหารนโย่บาย่ขององค์์กรข่บเค์ล่�อนไปสิ่่่

ค์ว่ามื่ย่่�งย่่น บริษั่ที่ไดี้มื่ีการประเมื่ินจำาแนกผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ปีละ 1 ค์ร่�ง ผ่านแบบสิ่ำารว่จค์ว่ามื่พัึงพัอใจ และระบบข้อร้องเรีย่น ซีึ�ง

ในปี 2564 ไดี้มื่ีการแบ่งผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ออกเป็น 8 กล่่มื่ โดีย่ระบ่แนว่ที่างการต้อบสิ่นองค์ว่ามื่ค์าดีหว่่งของกล่่มื่ผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ใน

แต้่ละกล่่มื่ เชิ่น การเปิดีเผย่ข้อมื่่ล การมื่ีสิ่่ว่นร่ว่มื่ เพั่�อเป็นการสิ่ร้างค์ว่ามื่เชิ่�อมื่โย่ง เชิ่�อมื่่�นในการดีำาเนินงานที่ี�ย่่�งย่่น

ผู้้�ม่ส่วินได�เส่ย คัวิามคัาดหวิัง
กัาริตอบสนองคัวิามคัาดหวิัง

ของกัลีุ่่มผู้้�ม่ส่วินได�เส่ย

ผ่้ถึ่อห่้นและ
น่กลงที่่น

พัน่กงาน

ค์่่ค์้า

• ผลต้อบแที่นจากการลงที่่นที่ี�เป็นร่ปธิรรมื่และ   
   เต้ิบโต้อย่่างต้่อเน่�อง
• ค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ สิ่ามื่ารถึต้รว่จสิ่อบไดี้
• สิ่ร้างศ่กย่ภาพัในการเต้ิบโต้ของธิ่รกิจที่ี�ย่่�งย่่น
• การกำาก่บดี่แลกิจการทีี่� ดีีและการบริหาร 
   ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง
• สิ่ามื่ารถึปฏิิบ่ต้ิต้ามื่เง่�อนไขและข้อต้กลงของ 
   สิ่่ญญา
• การจ่าย่เงินปันผลในระดี่บที่ี�น่าพัอใจ
• เพิั�มื่ชิ่องที่างการสิ่่�อสิ่ารให้ผ้่ถ่ึอห่้นไดี้ต้ิดีต้ามื่ 
   และที่ราบข้อมื่่ลของบริษั่ที่มื่ากขึ�น

• ผลต้อบแที่นและสิ่ว่่สิ่ดิีการทีี่�มื่่�นค์งค์รอบค์ล่มื่  
   ถึึงค์รอบค์ร่ว่
• ค์ว่ามื่มื่่�นค์งในหน้าที่ี�การงาน
• การไดี้ร่บการพ่ัฒนาศ่กย่ภาพัและค์ว่ามื่ 
   ก้าว่หน้าในหน้าที่ี�การงาน
• สิ่ภาพัแว่ดีลอ้มื่ที่ี�ดีีและค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่ในหนา้ที่ี�
   การงาน
• การไดี้ร่บการปฏิิบ่ต้ิที่ี�เที่่าเที่ีย่มื่และเป็นธิรรมื่
• การให้โอกาสิ่พัน่กงานเสิ่นอแนะค์ว่ามื่ค์ิดีเห็น   
   ในองค์์กร

• การให้ค์ว่ามื่ร่ ้และการพ่ัฒนากระบว่นการผลิต้
   ร่ว่มื่ก่น 
• การแข่งข่นราค์าอย่่างเป็นธิรรมื่ โปร่งใสิ่
• ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่เง่�อนไขและข้อต้กลงต้ามื่สิ่่ญญา
• มื่ีนโย่บาย่การเต้ิบโต้และก้าว่หน้าอย่่างย่่�งย่่น
• มื่ีค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์เชิิงธิ่รกิจระย่ะย่าว่
• ไมื่่ละเมื่ิดีที่ร่พัย่์สิ่ินที่างปัญญา

• ประชิ่มื่ผ่้ถึ่อห่้นประจำาปี
• ราย่งานประจำาปี
• การแถึลงผลการดีำาเนินงานราย่ไต้รมื่าสิ่
• การปร่บปร่งเว็่บไซีต์้ของนก่ลงที่น่สิ่ม่ื่พ่ันธิใ์ห้
   มื่ีค์ว่ามื่ที่่นสิ่มื่่ย่ ใชิ้งานง่าย่ มื่ีข้อมื่่ลค์รบถึ้ว่น

•  การประชิ่มื่พ่ัดีค์่ย่ระหว่่างผ่้บริหารและ  
   หว่่หนา้งาน อย่่างสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อไต้รมื่าสิ่ละ 1 ค์ร่�ง
  (กิจกรรมื่ Talk to Talk)
• การจ่ดีกิจกรรมื่สิ่่นที่นาการ ภาย่ในองค์์กร    
  ให้พัน่กงานไดี้ผ่อนค์ลาย่
•การปร่บภ่มิื่ที่่ศน์ขององค์์กรให้มื่ีค์ว่ามื่  
  ปลอดีภ่ย่ก่บต้่ว่พัน่กงานและผ่้มื่าเย่่อน
• เปิดีชิอ่งที่างรบ่ฟงัค์ว่ามื่ค์ดิีเหน็ของพันก่งาน
 ในองค์์กร ที่่�งจากการประชิ่มื่ กล่องร่บฟัง   
  ค์ว่ามื่ค์ดิีเหน็ และแบบสิ่ำารว่จ Online เพ่ั�อนำา
  ข้อเสิ่นอแนะมื่าร่ว่มื่หาร่อและปร่บปร่ง

• การพั่ฒนาค์่่ค์้า ดี้ว่ย่การแนะนำาให้ค์ว่ามื่ร้่  
  ค์ว่ามื่เข้าใจในการพั่ฒนาผลิต้ภ่ณฑ์์ให้ต้รง  
   ต้ามื่กฎหมื่าย่กำาหนดี
• การติ้ดีต้ามื่ข่าว่สิ่ารและกิจกรรมื่ที่างการ 
   ต้ลาดี
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ผู้้�ม่ส่วินได�เส่ย คัวิามคัาดหวิัง
กัาริตอบสนองคัวิามคัาดหวิัง

ของกัลีุ่่มผู้้�ม่ส่วินได�เส่ย

ล่กค์้า

สิ่่�อมื่ว่ลชิน

เจ้าหนี�

ชิ่มื่ชิมื่/สิ่่งค์มื่

ร่ฐบาล

• ค์่ณภาพัของผลิต้ภ่ณฑ์์ต้รงต้ามื่มื่าต้รฐาน  
   กำาหนดี
• การให้บริการที่่�งก่อนและหล่งการขาย่
• การสิ่่งมื่อบที่ี�ต้รงต้่อเว่ลาสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อ
• ต้อบสิ่นองค์ว่ามื่ต้้องการไดี้หลากหลาย่
• การร่กษัาค์ว่ามื่ล่บของล่กค์้า
• ไดี้ร่บสิ่ินค์้าและบริการที่ี�มื่ีค์่ณภาพั
   การร่บประก่นสิ่ินค์้าและบริการ

• การให้ค์ว่ามื่ถ่ึกต้อ้ง รว่ดีเรว็่ ของขอ้มื่ล่ขา่ว่สิ่าร
  ค์ว่ามื่ค์่บหน้าของกิจการ
• การให้ขอ้มื่ล่เกี�ย่ว่ก่บกิจการของบริษัท่ี่ทีี่�ถ่ึกต้อ้ง
  น่าเชิ่�อถึ่อ
• การสิ่ร้างค์ว่ามื่น่าเชิ่�อถึ่อในการให้ข่าว่สิ่าร

• ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่เง่�อนไขและข้อต้กลงต้ามื่สิ่่ญญา
  โดีย่เค์ร่งค์ร่ดี
• ราย่งานฐานะที่างการเงินของบริษั่ที่ แก่เจ้าหนี�
  ดี้ว่ย่ค์ว่ามื่ถึ่กต้้อง และต้รงเว่ลา

• ไม่ื่สิ่รา้งผลกระที่บก่บชิม่ื่ชินและสิ่ง่ค์มื่โดีย่รอบ
• ให้การชิ่ว่ย่เหล่อสิ่น่บสิ่น่น
• มื่ีค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ในการดีำาเนินงาน
• ที่ำากิจกรรมื่ต้่างๆ ในชิ่มื่ชิน
• การจ้างงานค์นในพ่ั�นที่ี�และสิ่ร้างประโย่ชิน์แก่  
   ชิ่มื่ชิน
• การพั่ฒนาชิ่มื่ชิน สิ่่งค์มื่ในพั่�นที่ี�ต้่�งของโรงงาน

• ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่ระเบีย่บ กฎหมื่าย่ที่ี�เกี�ย่ว่ข้อง
• ไมื่่สิ่ร้างผลกระที่บต้่อสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ช่ิมื่ชินและ  
   สิ่่งค์มื่
• การพั่ฒนาค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึขององค์์กรโดีย่การมื่ี
  สิ่่ว่นร่ว่มื่ปร่บปร่งกระบว่นการผลิต้ และการ  
   สิ่ร้างนว่่ต้กรรมื่ที่ี�เข้ามื่าชิ่ว่ย่ในการผลิต้
• การให้ค์ว่ามื่ร่ว่มื่มื่่อและให้การสิ่น่บสิ่น่นดี้าน
   ต้่างๆ

• การสิ่ำารว่จค์ว่ามื่พัึงพัอใจประจำาปี 2564 
    (ผลการสิ่ำารว่จค์ว่ามื่พังึพัอใจ อย่่ท่ี่ี� 93.44%)
• การเข้าพับปะล่กค์้า
• การแบ่งปันค์ว่ามื่ร่้ที่างดี้านเที่ค์นิค์ก่บล่กค์้า
• การเข้าไปสิ่น่บสิ่น่นการบริการต้่างๆ ให้ก่บ
  ล่กค์้า

• การพับปะเยี่�ย่มื่เย่่อนส่ิ่�อมื่ว่ลชินในโอกาสิ่ 
   ต้่างๆ
• จ่ดีสิ่่มื่ภาษัณ์พัิเศษัในว่าระต้่างๆ
• ให้ข้อมื่่ลก่บสิ่่�อมื่ว่ลชิน Opportunity Day

• การประชิ่มื่พับปะหาร่อ
• การเย่ี�ย่มื่ชิมื่กิจการ

• การมื่ีสิ่่ว่นร่ว่มื่ก่บชิ่มื่ชิน โดีย่การเข้าไป
  ร่ว่มื่พั่ฒนาชิ่มื่ชินและสิ่่งค์มื่
• การมื่ีสิ่่ว่นร่ว่มื่ก่บเดี็กและเย่าว่ชิน
• กิจกรรมื่ร่ว่มื่ก่บนิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่และเพั่�อน
  บ้านโดีย่รอบบริษั่ที่
• มื่ีการหาร่อร่ว่มื่ในเร่�องผลกระที่บที่ี�เกิดีขึ�น 
   โดีย่รอบนิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่

• ต้อบร่บการสิ่นบ่สิ่นน่จากโค์รงการต่้างๆ ของ
  ภาค์ร่ฐที่ี�เป็นประโย่ชิน์ต้่อสิ่่ว่นรว่มื่ในดี้าน 
  ต้่างๆ
• การไดี้ร่บการร่บรอง Green System Level  
  3 เพั่�อเป็นการย่่นย่่นในเร่�องของค์ว่ามื่ร่บผิดี  
  ชิอบที่ี�มื่ีขององค์์กร
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3.3 มิติสิ�งแวิดลี่�อม

บรษิัท่ี่มื่คี์ว่ามื่ต้ระหนก่ถึึงนโย่บาย่และแนว่ที่างการปฏิิบต่้กิารดีำาเนนิงานดีา้นสิ่ิ�งแว่ดีลอ้มื่ สิ่ง่เสิ่ริมื่ให้บค่์ลากรภาย่ในองค์ก์ร

มื่ีค์ว่ามื่ร่้ค์ว่ามื่เข้าใจในการใชิ้ที่ร่พัย่ากรอย่่างมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัสิ่่งสิ่่ดี ต้่�งแต้่ระดี่บผ่้บริหารถึึงพัน่กงานที่่กระดี่บของบริษั่ที่ เพั่�อลดี

ผลกระที่บในเชิิงลบต่้อสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ต้่�งแต้่การจ่ดีซี่�อว่่ต้ถ่ึดิีบ การผลิต้ การขนส่ิ่งสิ่ินค้์า โดีย่มีื่เป้าหมื่าย่ในการจ่ดีการด้ีานสิ่ิ�ง

แว่ดีล้อมื่อย่่างชิ่ดีเจน และต้่อเน่�อง

1. การจัดัการพิ่ลังงาน

บรษิัท่ี่บริหารการจ่ดีการพัล่งงานอย่่างมื่ปีระสิิ่ที่ธิิภาพั ที่่�งระบบไฟฟา้และแสิ่ง

สิ่ว่่าง โดีย่ในปี 2564 ไดี้มื่ีการปร่บเปลี�ย่นอ่ปกรณ์ไฟฟ้า (หลอดีไฟ LED เพัิ�มื่เต้ิมื่

ในพ่ั�นทีี่�การผลิต้ และสิ่ำาน่กงาน เพั่�อลดีค่์าใช้ิจา่ย่และปร่บสิ่ภาพัแว่ดีล้อมื่ในการ

ที่ำางานให้ก่บพัน่กงาน

(บริษั่ที่มีื่เป้าหมื่าย่ในการลดีการใช้ิงานพัล่งงาน ซีึ�งสิ่ามื่ารถึด่ีเพิั�มื่เต้ิมื่ได้ีใน 

ราย่งานค์ว่ามื่ย่่�งย่่น ปี 2564)

2. การจัดัการนำ�า

การราย่งานขอ้มื่ล่การใชิน้ำ�าสิ่ะที่อ้นใหเ้หน็ถึึงประสิ่ทิี่ธิิภาพัการบรหิารจด่ีการ

ที่ร่พัย่ากรนำ�า ซีึ�งเป็นปัจจ่ย่สิ่ำาค์่ญในการผลิต้ นอกจากนี� ข้อมื่่ลการใชิ้นำ�าชิ่ว่ย่ให้

บริษั่ที่สิ่ามื่ารถึพั่ฒนาและปร่บปร่งการบริหารที่ร่พัย่ากรนำ�าไดี้อย่่างมื่ี

ประสิิ่ที่ธิิภาพัเพ่ั�อลดีต้้นท่ี่นในการดีำาเนินธ่ิรกิจและลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งในการ

ขาดีแค์ลนที่ร่พัย่ากรนำ�าที่ี�มื่ีค์่ณภาพั

(บริษัท่ี่มีื่เปา้หมื่าย่ในการลดีการใช้ินำ�าประปา เมื่่�อเที่ยี่บจากปก่ีอน ซีึ�งสิ่ามื่ารถึ

ดี่เพัิ�มื่เต้ิมื่ไดี้ใน ราย่งานค์ว่ามื่ย่่�งย่่น ปี 2564)

3. การจัดัการขยะ ของเสี่่ย และมลพิ่ิษ

บริษั่ที่มื่ีการจ่ดีการขย่ะและของเสิ่ีย่ในกระบว่นการดีำาเนินธ่ิรกิจอย่่างเป็น

ระบบต้ามื่หล่กการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดีย่มื่ีระบบการค์่ดีแย่กขย่ะ

ต้ามื่ประเภที่ที่ี�มื่ปีระสิ่ทิี่ธิิภาพั ค์ว่บค์่ไ่ปก่บการ สิ่ร้างจติ้สิ่านกึและการมื่สีิ่ว่่นรว่่มื่

ก่บผ่เ้กี�ย่ว่ขอ้ง เพั่�อลดีการกำาจด่ีขย่ะ ในป ี2564 บริษัท่ี่มื่ปีรมิื่าณขย่ะและของเสิ่ยี่

รว่มื่ 486,857 กโิลกรม่ื่ แบ่งออกเป็นของเสีิ่ย่ที่ี�ไมื่เ่ปน็อน่ต้ราย่ และของเสีิ่ย่ที่ี�เปน็

อ่นต้ราย่นอกจากนี� บริษั่ที่มื่ีการต้รว่จว่่ดีค์่ณภาพัสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ในสิ่ำาน่กงานและ

รอบสิ่ถึานประกอบการอย่่างน้อย่ปีละ 1 ค์ร่�ง โดีย่ในปี 2564 พับว่่าค์่ามื่าต้รฐาน

ค์่ณภาพัอากาศ กลิ�น เสิ่ีย่ง แสิ่งสิ่ว่่าง อย่่่ในเกณฑ์์ปกต้ิต้ามื่ที่ี�กฎหมื่าย่กำาหนดี 

และ ไมื่่พับกรณีสิ่ารเค์มื่ีร่�ว่ไหลจากการดีำาเนินธิ่รกิจ 

(บรษิัท่ี่มื่เีปา้หมื่าย่ในการลดีการจด่ีการขย่ะ เมื่่�อเที่ยี่บจากปกีอ่น ซีึ�งสิ่ามื่ารถึ

ดี่เพัิ�มื่เต้ิมื่ไดี้ใน ราย่งานค์ว่ามื่ย่่�งย่่น ปี 2564)

 

3.3.1 นโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติด�านสิ�งแวิดลี่�อม

3.3.2 ผู้ลี่กัาริดำาเนินงานด�านสิ�งแวิดลี่�อม
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4. การจัดัการก๊าซเรือนกระจก

บริษั่ที่มื่ีการว่่ดีรอย่เที่้าค์าร์บอน (Carbon Footprint) ของผลิต้ภ่ณฑ์์ ต้่�งแต้่

ปี 2562 ไดี้แกผ่ลิต้ภณ่ฑ์เ์บอร์ MSOR16210 เบอร์ CAE72 และเบอร์ CAE3 เพั่�อ

แสิ่ดีงเจต้นารมื่ณ์ในการร่บผิดีชิอบต้่อสิ่่งค์มื่และสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ พัร้อมื่ที่่�งลดีต้้นที่่น

การผลิต้จากการพั่ฒนากระบว่นการให้มีื่ประสิ่ิที่ธิิภาพั นอกจากนี�มีื่การลดีการ

ใชิ้พัล่งงานฟอสิ่ซีิล เพิั�มื่การใชิ้พัล่งงานหมื่่นเว่ีย่น โค์รงการโซีลาร์เซีลล์ขนาดี 

999.58 กิโลว่่ต้ต้์พัีค์ โดีย่ในปี 2564 ไดี้ร่บการร่บรองจาก อบก. โดีย่มื่ีปริมื่าณ

ก๊าซีเร่อนกระจกที่ี�ค์าดีว่่าจะลดีไดี้ 430 ต้่นค์าร์บอนไดีออกไซีดี์เทีี่ย่บเที่่าต่้อปี 

(tCO2eq/year) ระย่ะเว่ลาค์ิดีเค์รดีิต้ของโค์รงการต้่�งแต้่ ว่่นที่ี� 1 มื่กราค์มื่ 2565 

ถึึง 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2571 นอกจากนี� บริษัท่ี่ไดีก้ำาหนดีเปา้หมื่าย่ในการลดีการปลอ่ย่

ก๊าซีเร่อนกระจก จากปีฐาน 2563 ลงร้อย่ละ 5 ภาย่ในปี 2567

(บริษั่ที่มีื่เป้าหมื่าย่ในการลดีก๊าซีเร่อนกระจก เมื่่�อเที่ีย่บจากปีก่อน  

ซีึ�งสิ่ามื่ารถึดี่เพัิ�มื่เต้ิมื่ไดี้ใน ราย่งานค์ว่ามื่ย่่�งย่่น ปี 2564)

3.4 มิติสังคัม

บริษ่ัที่มีื่นโย่บาย่ด้ีานสิิ่ที่ธิิมื่น่ษัย่ชิน (ด่ีราย่ละเอีย่ดีทีี่�เว็่บไซีต์้บริษ่ัที่ www.saleecolour.com) โดีย่ยึ่ดีม่ื่�นและปฏิิบ่ติ้ต้ามื่หล่ก

ปฏิิญญาสิ่ากลว่่าด้ีว่ย่สิิ่ที่ธิิมื่น่ษัย่ชิน (Universal Declaration of Human Rights) และหล่กการชีิ�แนะของสิ่หประชิาชิาติ้ว่่าด้ีว่ย่

ธ่ิรกิจก่บสิิ่ที่ธิิมื่น่ษัย่ชิน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดีย่ให้ค์ว่ามื่

สิ่ำาค่์ญต่้อการปฏิิบ่ติ้ด้ีานแรงงานและการเค์ารพัสิิ่ที่ธิิมื่น่ษัย่ชินอย่่างเป็นธิรรมื่ เท่ี่าเทีี่ย่มื่ และไม่ื่เล่อกปฏิิบ่ติ้ ท่ี่�งในด้ีานการจ้างงาน 

การจ่าย่ค่์าต้อบแที่น การเล่�อนต้ำาแหน่ง การฝึ้กอบรมื่และพ่ัฒนาพัน่กงาน โดีย่ไม่ื่แบ่งแย่กค์ว่ามื่แต้กต่้างที่างเพัศ อาย่่ สิ่ถึาบ่นการ

ศึกษัา เช่ิ�อชิาติ้ และศาสิ่นา รว่มื่ท่ี่�งสิ่น่บสิ่น่นการจ้างงานแก่กล่่มื่ผ้่ด้ีอย่โอกาสิ่ ได้ีแก่ ผ้่พิัการ ผ้่ส่ิ่งอาย่่ ผ้่พ้ันโที่ษั เพ่ั�อสิ่ร้างโอกาสิ่ 

สิ่ร้างอาชีิพั และราย่ได้ีทีี่�ม่ื่�นค์ง และเป็นส่ิ่ว่นหนึ�งของการบรรล่เป้าหมื่าย่การพ่ัฒนาทีี่�ย่่�งย่่น (SDGs) ของประเที่ศและโลก

(1) พัน่กงานและแรงงาน

บรษิัท่ี่ปฏิิบ่ต้ติ้ามื่หลก่สิ่ทิี่ธิิมื่นษ่ัย่ชินต่้�งแต้ก่ารจา้งงานจนถึงึการดีแ่ลพัน่กงานและบค่์ลากร เพั่�อใหพ้ันก่งานและบค่์ลากรที่ก่

ค์นเกิดีค์ว่ามื่ร่้สิ่ึกผ่กพั่นเป็นค์รอบค์ร่ว่เดีีย่ว่ก่บองค์์กร โดีย่ในปี 2564 บริษั่ที่มื่ีการดีำาเนินงานดี้านพัน่กงานที่ี�สิ่ำาค์่ญ ดี่งนี� 

3.4.1 นโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติด�านสังคัม

3.4.2 ผู้ลี่กัาริดำาเนินงานด�านสังคัม

พัน่กงานประจำา

พัน่กงานผ่้พัิการ

205

3

75

0

ริายลี่ะเอ่ยด

ริวิม

จำำานวินพันกัังาน (คัน)

208 75

หญิงชาย

การจ�างงาน
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การฝึึกอบรมพิ่นักงาน

ในปี 2564 บริษั่ที่จ่ดีหล่กสิ่่ต้รการอบรมื่พัน่กงานเพั่�อเพิั�มื่ที่่กษัะและศ่กย่ภาพัในการ

ที่ำางานแก่พัน่กงานจำานว่น 136 หล่กสิ่่ต้ร โดีย่มื่ีจำานว่นชิ่�ว่โมื่งอบรมื่หร่อกิจกรรมื่พั่ฒนา

ค์ว่ามื่ร่้เฉุลี�ย่ของพัน่กงาน 15.66 ชิ่�ว่โมื่งต้่อค์นต้่อปี

ความปลอดัภัย อาช่ีวอนามัย และสี่ภาพิ่แวดัล�อมในการทำำางาน 

ในป ี2564 บริษัท่ี่พ่ัฒนาและปรบ่ปรง่ประสิิ่ที่ธิิภาพัการดีำาเนนิงานด้ีานค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่

อย่่างต้่อเน่�องเพั่�อลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งจากการเจ็บป่ว่ย่ บาดีเจ็บ หร่อเสิ่ีย่ชิีว่ิต้ และดี่แลค์่ณภาพั

ชิีว่ิต้ของพัน่กงานหร่อล่กจ้างอย่่างเหมื่าะสิ่มื่ โดีย่มื่ีการดีำาเนินงานที่ี�สิ่ำาค์่ญ ในการจ่ดีการ

ค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่และอาชิวี่อนามื่ย่่ เพั่�อเปน็เค์ร่�องมื่อ่ในการพัฒ่นาว่่ฒนธิรรมื่ค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่

ที่ี�ย่่�งย่่นท่ี่�งภาย่ในและนอกองค์ก์ร และเปน็การค์่ม้ื่ค์รองค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่และสิ่ข่อนามื่ย่่ของ

พัน่กงาน ผ่านการมื่ีสิ่่ว่นร่ว่มื่ของพัน่กงาน เชิ่น การแต้่งต้่�งผ่้แที่นงานดี้านค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่ 

การแต้่งต้่�งต้่ว่แที่นล่กจ้างและการจ่ดีต้่�งค์ณะกรรมื่การค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่และอาชิีว่อนามื่่ย่ 

ในการปฏิิบ่ต้ิหน้าที่ี�อย่่างมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั และพั่ฒนาระบบการจ่ดีการค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่และ

อาชิวี่อนาม่ื่ย่ใหบ้รรลว่่ต่้ถ่ึประสิ่งค์แ์ละเปา้หมื่าย่ ในป ี2564 พับกรณกีารบาดีเจบ็จากการ

ที่ำางานจำานว่น 6 ค์ร่�ง ที่่�งนี� บริษัท่ี่ได้ีมื่มีื่าต้รการป้องก่นอบ่ติ่้เหต้ด่ีง่กล่าว่ ได้ีมื่กีารสิ่อบสิ่ว่น

สิ่าเหต้่การบาดีเจ็บและอ่บ่ต้ิการณ์ บ่นที่ึกผล และปร่บปร่งแก้ไข ราย่งานเร่�องดี่งกล่าว่ต้่อ

ค์ณะกรรมื่การค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่และอาชิีว่อนามื่่ย่ร่บที่ราบ

ความผ้กพัิ่นของพิ่นักงาน

ในปี 2564 บริษัท่ี่มีื่พันก่งานลาออกจากงานโดีย่สิ่มื่ค่์รใจ (Turn over rate) รอ้ย่ละ 1.72 

มื่ีอ่ต้ราเพัิ�มื่ขึ�นร้อย่ละ 0.79 จากปีก่อน

(2) ล่กค์้า

บริษั่ที่พั่ฒนาสิ่ินค้์าและบริการอย่่างต้่อเน่�องเพั่�อต้อบสิ่นองค์ว่ามื่พัึงพัอใจของล่กค์้า

ดี้ว่ย่ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบ ซี่�อสิ่่ต้ย่์ และมื่ีจริย่ธิรรมื่ โดีย่ในปี 2564 บริษั่ที่ไดี้ร่บค์ว่ามื่พัึงพัอใจ

จากล่กค้์าในระดี่บดีีมื่าก ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 93.44 และไม่ื่พับข้อร้องเรีย่นจากล่กค้์าในเร่�อง

สิ่ำาค์่ญ 

(3) ชิ่มื่ชินและสิ่่งค์มื่

บรษิัท่ี่ดีำาเนนิธ่ิรกจิดีว้่ย่ค์ว่ามื่รบ่ผิดีชิอบต่้อชิม่ื่ชินและสิ่ง่ค์มื่ โดีย่ใหค้์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่ก่บการ

ลดีผลกระที่บสิิ่�งแว่ดีล้อมื่และหลีกเลี�ย่งการดีำาเนินงานทีี่�อาจสิ่ร้างผลกระที่บเชิิงลบต่้อ

ค์่ณภาพัชิีว่ิต้ของชิ่มื่ชิน รอบสิ่ถึานประกอบการ ในปี 2564 ไมื่่พับข้อร้องเรีย่นจากชิ่มื่ชิน

ในประเดี็นดี้านสิ่่งค์มื่หร่อสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ 

นอกจากนี� บริษั่ที่ย่่งมีื่สิ่่ว่นในการพ่ัฒนาค์่ณภาพัชีิว่ิต้และส่ิ่งเสิ่ริมื่การมีื่สิ่่ว่นร่ว่มื่ก่บ

ชิ่มื่ชิน โดีย่ในปี 2564 บริษั่ที่ไดี้มื่ีกิจกรรมื่ร่ว่มื่ก่บชิ่มื่ชิน โดีย่การปร่บปร่งสิ่ว่นสิ่่ขภาพัใน

ชิ่มื่ชิน เพั่�อสิ่น่บสิ่น่นดี้านการออกกำาล่งกาย่ และค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่ของสิ่ถึานที่ี� นอกจากนี� 

บริษั่ที่ที่ำาโค์รงการมื่อบค์อมื่พัิว่เต้อร์ให้แก่โรงเรีย่นต้่างๆ เพั่�อสิ่น่บสิ่น่นการเรีย่นออนไลน์ 

จากผลกระที่บการแพัร่ระบาดีของ COVID-19 บริษั่ที่ไดี้มีื่การสิ่น่บสิ่น่นอ่ปกรณ์ที่างการ

แพัที่ย่์โดีย่บริจาค์เงินให้แก่มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่ในการว่ิจ่ย่พั่ฒนาอ่ปกรณ์ และ บริจาค์สิ่ิ�งของ

จำาเป็นให้ก่บชิ่มื่ชินและโรงพัย่าบาลในพ่ั�นที่ี�  รว่มื่ถึึงบริจาค์นำ�าดี่�มื่ให้แก่บ่ค์ลากรที่างการ

แพัที่ย่์
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4. กัาริวิิเคัริาะห์แลี่ะคัำาอธิบายของฝ่่ายจำัดกัาริ
 (Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 ภาพัริวิมของผู้ลี่กัาริดำาเนินธุริกัิจำท่�ผู้่านมาแลี่ะกัาริเปลี่่�ยนแปลี่งท่�ม่นัยสำาคััญ 

กล่่มื่บริษั่ที่ไดี้จำาแนกประเภที่ของธิ่รกิจจากค์่ณล่กษัณะสิ่ินค์้าที่ี�ผลิต้ ออกเป็น 5 ประเภที่ โดีย่มื่ีราย่ละเอีย่ดี ดี่งนี�

สิ่ินค์้าทีี่�มื่ีการใช้ิอย่่างแพัร่หลาย่ และสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อในที่่กกล่่มื่ล่กค้์าหลากหลาย่

ประเภที่ผลติ้ภณ่ฑ์ ์กล่่มื่บรษิัท่ี่ไดีต้้ด่ีสิ่นิใจที่ี�จะเลอ่กใชิเ้ค์ร่�องจก่รทีี่�มื่เีที่ค์โนโลย่ทีี่ี�ที่น่

สิ่มื่่ย่จากย่่โรป และมื่ีค์ว่ามื่เฉุพัาะในการผลิต้โดีย่มื่ีค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการผลิต้สิ่ีขาว่ 

2,000 ต้่น และสิ่ีดีำา 15,000 ต้่นต้่อปี กล่่มื่บริษั่ที่มื่ีย่อดีในการผลิต้ และขาย่สิ่ินค์้า

ประเภที่นี�สิ่ร้างราย่ไดี้ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 41 ของราย่ไดี้จากการขาย่และบริการรว่มื่ในปี

 2564 ซีึ�งลดีลงจากสิ่่ดีสิ่่ว่นร้อย่ละ 48 ของราย่ไดี้จากการขาย่และบริการรว่มื่ในปี 

2563  ที่ี�ผ่านมื่า

เปน็กล่ม่ื่สิ่นิค์า้หล่กของกล่ม่ื่บรษิัท่ี่ที่ี�ไดีร่้บการย่อมื่ร่บในมื่าต้รฐานค์ณ่ภาพั มื่กีาร

ใชิ้งานหล่กในกล่่มื่ล่กค์้าผ้่ผลิต้ชิิ�นงานประเภที่ผ่นแผ่นกว่้างท่ี่�งชินิดีบาง และชินิดี

หนา และกล่ม่ื่ลก่ค์า้ผ่ผ้ลติ้หบีหอ่บรรจภ่ณ่ฑ์ช์ินดิีถ่ึงบรรจถ่ึง่หิ�ว่ ต้ลอดีจนกล่ม่ื่ลก่ค์า้

ผ่้ผลิต้งานประเภที่รีดีเป็นที่่อ และ Profile ต้่างๆ เพัราะนอกจากค์ว่ามื่เป็นมื่าต้รฐาน

ดี้านค่์ณภาพัแล้ว่ สิ่ินค์้าประเภที่นี�สิ่ามื่ารถึชิ่ว่ย่เพิั�มื่ประสิ่ิที่ธิิภาพัในการผลิต้ซีึ�ง

เป็นการลดีต้้นท่ี่นไปในเว่ลาเดีีย่ว่ก่น กล่่มื่บริษั่ที่ไดี้ค์่ดีสิ่รรว่่ต้ถ่ึดิีบที่ี�มื่ีค์ว่ามื่เฉุพัาะ 

และเปน็พิัเศษัและไดีต้้ด่ีสิิ่นใจเลอ่กใชิเ้ที่ค์โนโลย่เีค์ร่�องจก่รชิ่�นสิ่ง่ทีี่�ท่ี่นสิ่มื่ย่่ที่ี�สิ่ด่ีจาก

ประเที่ศอเมื่ริกามื่ีค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการผลิต้ฟิลเล่อร์ 16,000 ต้่นต้่อปี กล่่มื่บริษั่ที่มื่ี

ย่อดีในการผลิต้ และขาย่สิ่ินค์้าประเภที่นี�สิ่ร้างราย่ไดี้ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 19 ของราย่ไดี้

จากการขาย่และบริการรว่มื่ในปี 2564 ซีึ�งเที่่าก่บในปี 2563 ที่ี�ผ่านมื่า

เปน็สิิ่นค์า้ที่ี�มื่กีารใชิง้านในกล่่มื่เฉุพัาะ มื่ขี่�นต้อนในการออกแบบและกระบว่นการ

ผลติ้ การต้รว่จสิ่อบค์ว่บค์ม่ื่ค์ณ่ภาพัที่ี�ซีบ่ซ้ีอน เปน็ปจัจย่่ทีี่�สิ่ง่ผลใหต้้น้ท่ี่นในการผลติ้

ค์่อนข้างสิ่่ง เมื่่�อเปรีย่บเที่ีย่บก่บสิ่ินค์้าประเภที่อ่�นๆ  ล่กค์้าหล่กจะกระจาย่ต้่ว่อย่่่ใน

กล่ม่ื่ผ่ผ้ลติ้บรรจภ่่ณฑ์์ต้า่งๆ ที่ี�ต้อ้งการค์ณ่สิ่มื่บต่้ดิีา้นค์ว่ามื่แต้กต้า่งดีา้นสิ่สีิ่น่ บรษิัท่ี่

มื่ีค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการผลิต้สิ่ินค้์าประเภที่แมื่่สีิ่ต่้างๆ 1,200 ต่้นต้่อปี มื่ีย่อดีในการ

ผลติ้และขาย่สิ่นิค์า้ประเภที่นี� สิ่ร้างราย่ไดี ้ค์ดิีเปน็รอ้ย่ละ 10 ของราย่ได้ีจากการขาย่

และบริการรว่มื่ในปี 2564 ซีึ�งลดีลงเล็กน้อย่จากสิ่ด่ีส่ิ่ว่นราย่ได้ีรอ้ย่ละ 12 ของราย่ได้ี

จาการขาย่และบริการรว่มื่ในปี 2563 ที่ี�ผ่านมื่า

ปริะเภทส่ขาวิแลี่ะส่ดำา

ปริะเภทฟิิลี่เลี่่อริ์ 

ปริะเภทส่ต่างๆ



43บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

เป็นสิ่ินค์้าที่ี�มื่ีการใชิ้งานในกล่่มื่เฉุพัาะเชิ่นก่น แต้่มื่ีข่�นต้อนในการออกแบบ และ

กระบว่นการผลิต้ การต้รว่จสิ่อบค์ว่บค่์มื่ค่์ณภาพัที่ี�ไมื่่ซี่บซี้อนเที่่าก่บสิ่ินค์้าประเภที่

สิ่ ี ลก่ค์า้หลก่จะกระจก่ต้ว่่อย่่ใ่นกล่ม่ื่ผ่ผ้ลติ้ผลติ้ภณ่ฑ์์เฉุพัาะพัเิศษัทีี่�ต้อ้งการการเสิ่รมิื่

ค์ณ่สิ่มื่บติ่้ดีา้นค์ว่ามื่แต้กต่้างในการใช้ิงาน บริษัท่ี่มีื่ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการผลิต้สิิ่นค้์า

ประเภที่นี� 3,000 ต้่นต้่อปี มื่ีย่อดีในการผลิต้และขาย่สิิ่นค์้าประเภที่นี� สิ่ร้างราย่ได้ี 

ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 12 ของราย่ไดี้จากการขาย่และบริการรว่มื่ในปี 2564 ซีึ�งเที่่าก่บในปี 

2563 ที่ี�ผ่านมื่า

เป็นสิิ่นค์้าที่ี�ผลิต้และจำาหน่าย่ที่่่นลอย่นำ�า สิ่ำาหร่บรองร่บแผงโซีล่าร์ ผลิต้และ

จำาหน่าย่ไฟฟ้าจากพัล่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย่์ ร่บเหมื่า ออกแบบ ต้ิดีต้่�ง และให้ค์ำาปรึกษัา

การว่างระบบพัล่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย่์ที่่กระบบ บริษั่ที่สิ่ร้างราย่ไดี้ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 2 ของ

ราย่ไดี้จากการขาย่และบริการรว่มื่ในปี 2564 เป็นปีแรก

เปน็ประเภที่ธ่ิรกจิทีี่�พัจิารณาและดีำาเนนิการในดีา้นการสิ่รา้งมื่ล่ค์า่เพิั�มื่ให้ก่บการ

ที่ำางานของลก่ค์า้ ดีว้่ย่เหต้อ่น่เน่�องจากค์ว่ามื่ไมื่ส่ิ่มื่ดีล่ระหว่่างกำาล่งการผลติ้และการ

ขาย่ การขย่าย่กำาล่งการผลิต้ของบริษั่ที่นี� ก่อให้เกิดีกำาล่งการผลิต้ในส่ิ่ว่นของสิ่าย่

การสิ่น่บสิ่น่นการผลิต้ทีี่�เหล่อ (Free Available Capacity) พัร้อมื่ให้บริการทีี่�จะ

เป็นการเพัิ�มื่มื่่ลค์่าต้่อการที่ำางานของล่กค์้า อาที่ิ การบดี-ย่่อย่เพั่�อลดีขนาดีว่่ต้ถึ่ดีิบ 

และการจำาหน่าย่ว่่ต้ถ่ึดีิบบางราย่การที่ี�เกินกว่่าประมื่าณการการใช้ิงานในสิ่ภาว่ะทีี่�

ต้ลาดีมื่ีการเปลี�ย่นแปลง เกิดีย่อดีขาย่สิ่ร้างราย่ไดี้ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 16 ของราย่ไดี้จาก

การขาย่และบริการรว่มื่ในปี 2564 ซีึ�งเพัิ�มื่ขึ�นจากสิ่่ดีสิ่่ว่นร้อย่ละ 9 ของราย่ไดี้จาก

การขาย่และบริการรว่มื่ในปี 2563 ที่ี�ผ่านมื่าโดีย่หล่กๆ มื่าจากการให้บริการร่บจ้าง

ผลิต้สิ่ินค์้าให้ก่บ บจ. โซีล่ชิ่�น ค์รีเอชิ่�น

ปริะเภทสาริเติมแต่ง

ปริะเภทพัลี่ังงาน
แสงอาทิตย์

ปริะเภทอื�นๆ ริวิมทั�ง
วิัตถูุดิบแลี่ะกัาริบริิกัาริ
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ในปี 2564 บริษั่ที่ มื่ีเหต้่การณ์ที่ี�สิ่ำาค์่ญต้่างๆ ซีึ�งไดี้ราย่งานต้่อสิ่าธิารณชินผ่านที่างต้ลาดีหล่ก

ที่ร่พัย่์ฯ แล้ว่เมื่่�อค์ณะกรรมื่การมื่ีมื่ต้ิอน่มื่่ต้ิในว่าระน่�นๆต้ามื่หล่กเกณฑ์์ที่ี�กำาหนดีต้ลอดีจนการเปิดี

เผย่ในหมื่าย่เหต้่ประกอบงบการเงินของบริษั่ที่ดี้ว่ย่ โดีย่สิ่ร่ปไดี้ดี่งนี�

มาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงท่ำ�ม่ผลบังคับใชี�สี่ำาหรับรอบ

ระยะเวลาบัญช่ีในหรือหลังวันท่ำ� 1 มกราคม พิ่.ศ. 2564 ท่ำ�เก่�ยวข�องและไม่ม่ผลกระทำบท่ำ�ม่

นัยสี่ำาคัญต่อกลุ่มกิจการ

กล่ม่ื่กิจการประเมิื่นผลกระที่บของมื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงินฉุบบ่ใหม่ื่และฉุบบ่ปรบ่ปรง่

มื่ีผลบ่งค์่บใชิ้ในรอบระย่ะเว่ลาราย่งานปัจจ่บ่นมื่ีดี่งนี�

ก) การปร่บปร่งการอ้างอิงกรอบแนว่ค์ิดีในมื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงิน

การปรบ่ปรง่การอา้งองิกรอบแนว่ค์ดิีในมื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงนิไดีม้ื่กีารเพิั�มื่เต้มิื่หลก่การ

ใหมื่่และแนว่ปฏิิบ่ต้ิในเร่�องต้่อไปนี�

- การว่่ดีมื่่ลค์่า ซีึ�งรว่มื่ถึึงปัจจ่ย่ที่ี�ต้้องพัิจารณาในการเล่อกเกณฑ์์การว่่ดีมื่่ลค์่า

- การแสิ่ดีงราย่การและการเปิดีเผย่ข้อมื่่ล รว่มื่ถึึงการจ่ดีประเภที่ราย่การราย่ไดี้และค์่าใชิ้จ่าย่

        ในกำาไรขาดีที่่นเบ็ดีเสิ่ร็จอ่�น

- เร่�องกิจการที่ี�เสิ่นอราย่งานอาจเป็นกิจการเดีีย่ว่หร่อสิ่่ว่นของกิจการหร่อประกอบดี้ว่ย่กิจการ   

       มื่ากกว่่า 1 แห่ง ซีึ�งไมื่่จำาเป็นต้้องเป็นกิจการต้ามื่กฎหมื่าย่ และ

- การต้่ดีราย่การสิ่ินที่ร่พัย่์และหนี�สิ่ิน

กรอบแนว่ค์ิดีไดี้ปร่บปร่งค์ำานิย่ามื่ของสิ่ินที่ร่พัย่์และหนี�สิ่ิน และเกณฑ์์ในการรว่มื่สิ่ินที่ร่พัย่์และ

หนี�สิ่ินในงบการเงิน รว่มื่ที่่�งไดี้อธิิบาย่ให้ชิ่ดีเจนขึ�นถึึงบที่บาที่ของค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึของฝ้่าย่บริหารใน

การดีแ่ลรก่ษัาที่รพ่ัย่ากรเชิงิเศรษัฐกิจของกิจการ ค์ว่ามื่ระมื่ด่ีระว่ง่ และค์ว่ามื่ไม่ื่แน่นอนของการว่่ดี

มื่่ลค์่าในการราย่งานที่างการเงิน

ข) การปรบ่ปรง่มื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงินฉุบบ่ทีี่� 9 เร่�อง เค์ร่�องมื่อ่ที่างการเงิน และมื่าต้รฐาน

การราย่งานที่างการเงิน ฉุบ่บที่ี� 7 เร่�อง การเปิดีเผย่ข้อมื่่ลเค์ร่�องมื่่อที่างการเงิน 

ปร่บเปลี�ย่นข้อกำาหนดีการบ่ญชิีป้องก่นค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งโดีย่เฉุพัาะ เพั่�อบรรเที่าผลกระที่บที่ี�อาจเกิดี

ขึ�นจากค์ว่ามื่ไม่ื่แน่นอนทีี่�เกดิีจากการปฏิิรป่อต่้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิง เชิน่ อต่้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิงทีี่�กำาหนดี

จากธ่ิรกรรมื่การก่ย่้่มื่ (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� การปร่บปรง่ไดีก้ำาหนดีใหก้จิการ

ให้ข้อมื่่ลเพิั�มื่เต้ิมื่เกี�ย่ว่ก่บค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ของการป้องก่นค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�ไดี้ร่บผลกระที่บโดีย่ต้รงจาก

ค์ว่ามื่ไมื่่แน่นอนใดีๆ น่�น

ค) การปร่บปร่งมื่าต้รฐานการบ่ญชิีฉุบ่บที่ี� 1 เร่�อง การนำาเสิ่นองบการเงิน และมื่าต้รฐานการบ่ญชิี 

ฉุบ่บที่ี� 8 เร่�อง นโย่บาย่การบ่ญชิี การเปลี�ย่นแปลงประมื่าณการที่างบ่ญชิีและข้อผิดีพัลาดี

ปร่บปร่งค์ำานิย่ามื่ของ “ค์ว่ามื่มื่ีสิ่าระสิ่ำาค่์ญ” โดีย่ให้เป็นไปในแนว่ที่างเดีีย่ว่ก่นก่บมื่าต้รฐาน

การราย่งานที่างการเงนิและกรอบแนว่ค์ดิี และอธิิบาย่ถึึงการนำาค์ว่ามื่มื่สีิ่ะระสิ่ำาค์ญ่ไปประย่่กต้ไ์ดี้

ชิ่ดีเจนขึ�นในมื่าต้รฐานการบ่ญชิีฉุบ่บที่ี� 1

การเปล่�ยนแปลงต่างๆ ท่ำ�สี่ำาคัญในปีท่ำ�ผ่านมา
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มาตรฐานการรายงานทำางการเงินฉบับปรับปรุงท่ำ�ม่ผลบังคับใชี�สี่ำาหรับรอบระยะเวลาบัญช่ี

ในหรือหลังวันท่ำ� 1 มกราคม พิ่.ศ. 2565 ท่ำ�เก่�ยวข�องและไม่ม่ผลกระทำบท่ำ�ม่นัยสี่ำาคัญต่อกลุ่ม

กิจการ

กล่่มื่กิจการไมื่่ไดี้นำามื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงินทีี่�มีื่การปร่บปร่งใหมื่่ด่ีงต้่อไปนี�มื่าถ่ึอปฎิบ่ติ้

ก่อนว่่นบ่งค์่บใชิ้

ก) การปฎิร่ปอ่ต้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิงระย่ะที่ี� 2 (การปร่บปร่งระย่ะที่ี� 2) มื่ีการปร่บปร่งมื่าต้รฐานการ

ราย่งานที่างการเงิน ฉุบ่บที่ี� 9 (TFRS 9) มื่าต้ราฐานการราย่งานที่างการเงิน ฉุบ่บที่ี� 7 (TFRS 7) 

มื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงิน ฉุบ่บที่ี� 16 (TFRS 16)

กำาหนดีมื่าต้รฐานการผ่อนปรนสิ่ำาหร่บราย่การทีี่�อาจไดี้ร่บผลกระที่บจากการปฎิร่ปอ่ต้รา

ดีอกเบี�ย่อ้างอิงรว่มื่ถึึงผลกระที่บจากการเปลี�ย่นแปลงกระแสิ่เงนิสิ่ดี หร่อผลกระที่บต่้อค์ว่ามื่สิ่ม่ื่พ่ันธิ์

ของการป้องก่นค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�อาจจะเกิดีขึ�นเมื่่�อมื่ีการเปลี�ย่นอ่ต้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิง

มื่าต้ราการผ่อนปรนที่ี�สิ่ำาค์่ญของการปร่บปร่งระย่ะที่ี� 2 ไดี้แก่

- 

- 

- 

-

-

 

เมื่่�อมีื่การเปลี�ย่นแปลงเกณฑ์์ในการกำาหนดีกระแสิ่เงินสิ่ดีต้ามื่ส่ิ่ญญาของสิ่ินที่ร่พัย์่ที่างการ 

เงินหร่อหนี�สิ่ินที่างการเงิน (รว่มื่ถึึงหนี�สิ่ินต้ามื่สิ่่ญญาเชิ่า) ซีึ�งเป็นผลโดีย่ต้รงจากการปฎิ

ร่ปอ่ต้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิงและ เกณฑ์์ใหม่ื่ที่ี�ใช้ิในการกำาหนดีกระแสิ่เงินสิ่ดีต้ามื่สิ่่ญญา

เที่ีย่บเที่่าก่บเกณฑ์์เดีิมื่ในเชิิงเศรษัฐกิจกิจการจะไมื่่ต้้องร่บร่้ผลกำาไรหร่อขาดีท่ี่นจากการ

เปลี�ย่นแปลงด่ีงกล่าว่ในงบกำาไรขาดีที่่นที่่นที่ี ที่่�งนี�กิจการที่ี�เป็นผ้่เชิ่าต้ามื่ TFRS 16 ทีี่�มื่ี

การเปลี�ย่นแปลงเง่�อนไขของสิ่่ญญาเช่ิาเน่�องจากการเปลี�ย่นเกณฑ์์การกำาหนดีค่์าเช่ิาจ่าย่

ในอนาค์ต้เน่�องจากการปฎิร่ปอ่ต้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิง ก็ให้ถึ่อปฎิบ่ต้ิต้ามื่ว่ิธิีปฎิบ่ต้ิข้างต้้นดี้ว่ย่ 

ผอ่นปรนใหก้จิการย่่งสิ่ามื่ารถึใชิก้ารบญ่ชิปีอ้งกน่ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งสิ่ำาหรบ่ราย่การสิ่ว่่นใหญต่้อ่ไปไดี้

กรณทีี่ี�ค์ว่ามื่สิ่ม่ื่พ่ันธิข์องการป้องก่นค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งได้ีร่บผลกระที่บจากการปฎิบต่้อิต่้ราดีอกเบี�ย่

อ้างอิง ที่่�งนี�กิจการย่่งค์งต้้องร่บร่้สิ่่ว่นของค์ว่ามื่ไมื่่มื่ีประสิ่ิที่ธิิผล

TFRS 7 ไดี้กำาหนดีให้เปิเผย่ข้อมื่่ลเพัิ�มื่เต้ิมื่เกี�ย่ว่ก่บ

ล่กษัณะและระดี่บของค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งต้่อกิจการจากการปฎิร่ปอ่ต้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิง

 กิจการมื่ีการบริหารจ่ดีการค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งเหล่าน่�นอย่่างไร

ค์ว่ามื่ค์่บหน้าของแผนในการเปลี�ย่นไปใช้ิอ่ต้ราดีอกเบี�ย่อ้างอิงอ่�น และวิ่ธิีการบริหารจ่ดีการ   

การเปลี�ย่นแปลงดี่งกล่าว่ของกิจการในชิ่ว่งการเปลี�ย่นแปลง
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ในปี 2564 กล่่มื่บริษั่ที่มื่ีราย่ไดี้รว่มื่เที่่าก่บ 1,189 ล้านบาที่ เป็นราย่ไดี้จากการ

ขาย่สิิ่นค์้าและบริการ 1,180 ล้านบาที่และเป็นราย่ไดี้อ่�น 9 ล้านบาที่ เพิั�มื่ขึ�นเป็น

มื่่ลค์่า 194 ล้านบาที่ จากปี 2563 หร่อค์ิดีเป็นอ่ต้ราเพัิ�มื่ขึ�นร้อย่ละ 19.50 โดีย่เกิดี

การเปลี�ย่นแปลงที่่�งเพิั�มื่ขึ�นและลดีลงของราย่ไดีจ้าก การขาย่สิ่นิค์า้ในแต้ล่ะประเภที่

สิ่ินค์้าราย่ละเอีย่ดีเป็นดี่งนี�

• ประเภที่สิ่ีขาว่และสิ่ีดีำา มื่ีราย่ไดี้รว่มื่เป็นมื่่ลค์่า 481 ล้านบาที่ ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 41 

ของราย่ไดี้จากการขาย่สิ่ินค์้าและบริการ ปี 2564 ซีึ�งเป็นมื่่ลค์่าใกล้เค์ีย่งก่บปี 2563 

• ประเภที่ฟิลเล่อร์ มื่ีราย่ได้ีรว่มื่เป็นม่ื่ลค่์า 221 ล้านบาที่ คิ์ดีเป็นร้อย่ละ 19 ของราย่ได้ี

จากการขาย่สิ่ินค์้าและบริการ ปี 2564 ซีึ�งเป็นมื่่ลค์่าใกล้ค์ึย่งก่บปี 2563

• ประเภที่สิ่ีต้่างๆ มื่ีราย่ไดี้เป็นมื่่ลค์่า 121 ล้านบาที่ ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 10 ของราย่ไดี้

จากการขาย่สิิ่นค์้าและบริการ ปี 2564 ซีึ�งเป็นมื่่ลค์่าเพิั�มื่ขึ�นจากปี 2563 ค์ิดีเป็น 

ร้อย่ละ 4 เป็นผลจากการปร่บราค์าขาย่เพั่�อให้สิ่อดีค์ล้องก่บราค์าว่่ต้ถึดีิบที่ี�มื่ีการ 

ปร่บต้่ว่สิ่่งขึ�น

• ประเภที่สิ่ารเต้ิมื่แต้่ง มื่ีราย่ไดี้เป็นมื่่ลค์่า 142 ล้านบาที่ ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 12 ของราย่

ไดี้จากการขาย่สิ่ินค์้าและบริการ ปี 2564 ซีึ�งเป็นมื่่ลค์่าเพัิ�มื่ขึ�นจากปี 2563 ค์ิดีเป็น

ร้อย่ละ 21 เน่�องจากล่กค์้ามื่ีค์ว่ามื่ต้้องการเพิั�มื่ขึ�นในสิ่่ว่นของงานฟิล์มื่ ที่ี�ใชิ้ในการ

การเกษัต้ร• ประเภที่พัล่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย่์ มื่ีราย่ไดี้เป็นมื่่ลค์่า 27 ล้านบาที่ ค์ิดีเป็น

ร้อย่ละ 2 ของราย่ไดี้จากการขาย่สิ่ินค์้าและบริการ ปี 2564 ในปีแรก

• ประเภที่อ่�นๆ รว่มื่ที่่�งว่่ต้ถึ่ดีิบและการบริการ มื่ีราย่ไดี้เป็นมื่่ลค์่า 188 ล้านบาที่ ค์ิดี

เป็นร้อย่ละ 16 ของราย่ไดี้จากการขาย่สิ่ินค์้าและบริการ ปี 2564 ซีึ�งเป็นมื่่ลค์่าเพัิ�มื่

ขึ�นจากป ี2563 ค์ดิีเปน็รอ้ย่ละ 108 เปน็ผลจากการพัฒ่นากระบว่นการผลติ้ของการ

ร่บจ้างผลิต้สิ่ินค์้า ให้ก่บ บจ. โซีล่ชิ่�น ค์รีเอชิ่�น 

• ราย่ไดี้อ่�น มื่ีราย่ไดี้อ่�นเป็นมื่่ลค์่า 9 ล้านบาที่ ในปี 2564 ซีึ�งเป็นมื่่ลค์่าเพัิ�มื่ขึ�นจาก

ป ี2563 ค์ดิีเปน็รอ้ย่ละ 50 เปน็ราย่ไดีจ้ากการขาย่เศษัว่่สิ่ดีแ่ละการใหบ้รกิารที่ดีสิ่อบ

ค์่ณภาพัสิ่ินค์้า

ผลการดีำาเนนิธ่ิรกจิในป ี2564 ของกล่่มื่บรษิัท่ี่ โดีย่รว่มื่เกิดีกำาไรข่�นต้น้เปน็มื่ล่ค่์า

 244 ล้านบาที่ ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 21 จากราย่ไดี้จากการขาย่และบริการ ซีึ�งเป็นมื่่ลค์่า

เพัิ�มื่ขึ�น 30 ล้านบาที่จากปี 2563 หร่อเพัิ�มื่ขึ�นในอ่ต้ราร้อย่ละ 14 สิ่่ว่นค์่าใชิ้จ่าย่ใน

การขาย่และบริหารมื่่ลค์่า 184 ล้านบาที่ เพัิ�มื่ขึ�น 23 ล้านบาที่ จากปี 2563 หร่อเพัิ�มื่

ขึ�นในอ่ต้ราร้อย่ละ 14

4.1.1 ผู้ลี่กัาริดำาเนินงาน

ริายได�

คั่าใช�จำ่าย
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ปริมื่าณเงินก้่ย่่มื่รว่มื่ของบริษั่ที่เพิั�มื่ขึ�นจาก 214 ล้านบาที่ในปี 2563 เป็น 325 

ล้านบาที่ เมื่่�อสิ่ิ�นปี 2564 โดีย่เพัิ�มื่ขึ�น 111 ล้านบาที่ จากการที่ี�บริษั่ที่ไดี้มื่ีการก่้สิ่ิน

เชิ่�อระย่ะสิ่่�นเพิั�มื่เสิ่รมิื่สิ่ภาพัค์ลอ่งเน่�องจากมื่ยี่อดีขาย่เพัิ�มื่และปรมิื่าณการผลติ้เพิั�มื่

 พัร้อมื่ท่ี่�งมื่ีการลงท่ี่นในเค์ร่�องมื่่อและอ่ปกรณ์ต้่างๆ เพั่�อรองร่บการผลิต้ที่ี�เพิั�มื่มื่าก

ขึ�นเมื่่�อเทีี่ย่บก่บปีก่อน และเงินก้่ระย่ะสิ่่�นมื่ีอ่ต้ราดีอกเบี�ย่ต้ำ�ากว่่าเงินก้่ระย่ะย่าว่ ซีึ�ง

ที่ำาให้บริษั่ที่มื่ีภาระดีอกเบี�ย่ที่ี�จ่าย่ลดีลง เป็น 5.5 ล้านบาที่ จากเดีิมื่ 8.1 ล้านบาที่

ในปี 2563 ค์ิดีเป็นลดีลงร้อย่ละ 32 จากปีที่ี�แล้ว่

ในปี 2564 กล่่มื่บริษั่ที่ดีำาเนินธิ่รกิจเกิดีผลกำาไรสิ่่ที่ธิิเบ็ดีเสิ่ร็จเป็นม่ื่ลค์่า 58 ล้าน

บาที่ ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 4.8 ของราย่ไดี้รว่มื่ และกำาไรเพัิ�มื่ขึ�นจากปี 2563 เป็นมื่่ลค์่า 3.1 

ล้านบาที่ ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 5.7 อ่นเป็นผลจากการพ่ัฒนาและปร่บปร่งประสิ่ิที่ธิิภาพั

การผลิต้ให้ดีีขึ�นอย่่างต้่อเน่�อง พัร้อมื่ที่่�งไดี้พัย่าย่ามื่ค์ว่บค์่มื่ค์่าใชิ้จ่าย่ที่่�งในสิ่่ว่นของ

ค์า่ใชิจ้า่ย่ค์งที่ี� และค่์าใชิจ้า่ย่ผ่นแปร ให้มื่ปีระสิิ่ที่ธิิภาพัและที่ำากำาไรกอ่นผลประโย่ชิน์

ภาษัีเงินไดี้ในปี 2564 มื่่ลค์่า 63 ล้านบาที่ เพัิ�มื่จากปี 2563 เป็นมื่่ลค์่า 12 ล้านบาที่

คั่าใช�จำ่ายทางกัาริเงิน

กัำาไริสุทธิ

เมื่่�อพิัจารณาต้้นที่่นสิิ่นค์้าที่ี�เกิดีจากการขาย่รว่มื่ในปี 2564 มื่ีมื่่ลค่์า 937 ล้าน

บาที่ เพิั�มื่ขึ�น 162 ล้านบาที่ จากเดีิมื่ 775 ล้านบาที่ ในปี 2563 เพิั�มื่ขึ�นค์ิดีเป็น 

ร้อย่ละ 21 อ่นเน่�องมื่าจากย่อดีขาย่ที่ี�เพิั�มื่ขึ�น ปริมื่าณขาย่และราย่ไดี้ที่ี�เกิดีขึ�นจาก

การดีำาเนินธิ่รกิจ สิ่ามื่ารถึแย่กว่ิเค์ราะห์ต้ามื่ราย่ประเภที่สิ่ินค์้าดี่งนี�

• ประเภที่สีิ่ขาว่และสีิ่ดีำา ต้้นท่ี่นขาย่เฉุลี�ย่ของสิิ่นค้์าประเภที่นี� คิ์ดีเป็นร้อย่ละ 76 ของ

ม่ื่ลค่์าขาย่ เท่ี่าก่บต้้นท่ี่นขาย่เฉุลี�ย่ในปี 2563  ปริมื่าณขาย่ลดีลงร้อย่ละ 10 เน่�องจาก

ค์ว่ามื่ต้้องการสิิ่นค้์ากล่่มื่นี�ลดีลงและราค์าว่่ต้ถ่ึดิีบมีื่การปร่บราค์าส่ิ่งขึ�นอย่่างต่้อเน่�อง

• ประเภที่ฟิลเล่อร์ ต้้นท่ี่นขาย่เฉุลี�ย่ของสิิ่นค์า้ประเภที่นี� ค์ดิีเปน็ร้อย่ละ 92 ของมื่ล่ค์า่

ขาย่ สิ่่งขึ�นร้อย่ละ 12 จากต้้นท่ี่นขาย่เฉุลี�ย่ร้อย่ละ 82 ในปี 2563 เน่�องจากราค์า

ว่่ต้ถ่ึดิีบหล่กมีื่การขย่่บส่ิ่งขึ�น และราค์าขาย่สิิ่นค้์าขย่่บต้ามื่ได้ีย่ากจากการแข่งขน่ของ

ต้ลาดี สิ่่ว่นปริมื่าณขาย่เพัิ�มื่ขึ�นร้อย่ละ 11 

• ประเภที่สิ่ีต้่างๆ ต้้นที่่นขาย่เฉุลี�ย่ของสิ่ินค์้าประเภที่นี� ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 81 ของมื่่ลค์่า

ขาย่ ใกล้เค์ีย่งก่บต้้นที่่นขาย่เฉุลี�ย่ในปี 2563 และมื่ีปริมื่าณขาย่ใกล้เค์ีย่งเชิ่นก่น 

• ประเภที่สิ่ารเต้ิมื่แต้่ง ต้้นที่่นขาย่เฉุลี�ย่ของสิ่ินค์้าประเภที่นี� ค์ิดีเป็นร้อย่ละ 77 ของ

มื่่ลค์่าขาย่ เพัิ�มื่ขึ�นร้อย่ละ 4 จากต้้นที่่นขาย่เฉุลี�ย่ร้อย่ละ 73 ในปี 2563 สิ่่ว่นปริมื่าณ

ขาย่เพิั�มื่ขึ�นร้อย่ละ 27 จากค์ว่ามื่ต้้องการสิ่ินค์้าเพั่�อนำาไปผลิต้ฟิล์มื่เพั่�อใชิ้ในธ่ิรกิจ

การเกษัต้รมื่าขึ�น



48 Salee Colour Public Company Limited

สิ่ินที่ร่พัย่์รว่มื่ของกล่่มื่บริษั่ที่เพัิ�มื่ขึ�น 208 ล้านบาที่ จากมื่่ลค์่า 1,170 ล้านบาที่ 

ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2563 เป็นมื่่ลค์่า 1,378 ล้านบาที่ ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 

โดีย่เป็นการเพิั�มื่ขึ�นในส่ิ่ว่นของลก่หนี�การค้์า สิ่นิค้์าค์งเหลอ่ ทีี่�ดีนิอาค์ารและอป่กรณ์

เพัิ�มื่ขึ�นจากการลงที่่น 

กล่่มื่บริษั่ที่มื่ีอ่ต้ราหมื่่นของสิ่ินที่ร่พัย่์รว่มื่เฉุลี�ย่ (Total assets turnover) ในปี 

2564 อย่่่ที่ี� 0.93 เที่่า ซีึ�งเพัิ�มื่ขึ�นเมื่่�อเที่ีย่บก่บอ่ต้ราหมื่่นของสิ่ินที่ร่พัย่์รว่มื่เฉุลี�ย่ในปี 

2563 ที่ี� 0.82 เที่่า จากการบริหารจ่ดีการ

ณ ว่่นที่ี� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 กล่่มื่บริษั่ที่มีื่ย่อดีล่กหนี�การค้์าและล่กหนี�อ่�น เป็น

มื่่ลค์่า 258 ล้านบาที่ ซีึ�งเพัิ�มื่ขึ�นร้อย่ละ 19 จากมื่่ลค์่า 217 ล้านบาที่ ณ ว่่นที่ี� 31 

ธิ่นว่าค์มื่ 2563 จากย่อดีขาย่ที่ี�เพัิ�มื่ขึ�น

กล่่มื่บริษั่ที่มีื่ระย่ะเว่ลาเก็บหนี�เฉุลี�ย่ในปี 2564 อย่่่ที่ี�ประมื่าณ 72 ว่่น ซีึ�งลดีลง

เมื่่�อเที่ีย่บก่บปี 2563 ที่ี�อย่่่ที่ี� 81 ว่่น กล่่มื่บริษั่ที่ไมื่่มื่ีหนี�ที่ี�ค์้างชิำาระเกิน 12 เดี่อนและ

ไดีม้ื่กีารต้่�งค์า่เผ่�อหนี�สิ่ญ่ ซีึ�งนโย่บาย่ในการต้่�งค์า่เผ่�อหนี�สิ่ญ่ของกล่ม่ื่บรษิัท่ี่ค์อ่จะต้่�ง

เมื่่�อลก่หนี�ค์า้งชิำาระมื่ากกว่่า 12 เดีอ่นที่่�งจำานว่น แต้เ่น่�องจากว่่าลก่ค์า้บางราย่มีื่แนว่

โนม้ื่ทีี่�ผดิีน่ดีการชิำาระหนี� บริษัท่ี่จึงได้ีที่ำาการต้่�งค่์าเผ่�อหนี�สิ่งสิ่ย่่จะสิ่ญ่ต้ามื่มื่าต้ราฐาน

บ่ญชิี พัร้อมื่ที่่�งอย่่่ระหว่่างดีำาเนินการต้ามื่ข่�นต้อนของกฎหมื่าย่ มื่่ลค์่า 4.5 ล้านบาที่

กล่่มื่บริษั่ที่มีื่ย่อดีสิิ่นค์้าค์งเหล่อทีี่�ไม่ื่รว่มื่ว่่ต้ถ่ึดิีบและสิ่ินค์้าระหว่่างที่าง ณ ว่่นทีี่� 

31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 เที่่าก่บ 102 ล้านบาที่ เพัิ�มื่ขึ�นร้อย่ละ 36 เมื่่�อเที่ีย่บก่บย่อดี 75 

ล้านบาที่ ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2563 เพัิ�มื่ขึ�นจากกล่่มื่บริษั่ที่ไดี้มื่ีการเพัิ�มื่กำาล่งการ

ผลิต้ในชิ่ว่งสิ่ิ�นปีเพั่�อรองร่บค์ำาสิ่่�งซี่�อในชิ่ว่งต้้นปี 2565 พัร้อมื่ที่่�งราค์าว่่ต้ถึ่ดีิบหล่กที่ี�

ใชิ้ในการผลิต้มื่ีการปร่บต้่ว่สิ่่งขึ�นอย่่างต้่อเน่�อง 

กล่ม่ื่บรษิัท่ี่มื่รีะย่ะเว่ลาขาย่สิ่นิค์า้เฉุลี�ย่ในป ี2564 อย่่่ที่ี�ประมื่าณ 33 ว่่น ซีึ�งลดีลง

จากระย่ะเว่ลาขาย่สิ่ินค์้าเฉุลี�ย่ในปี 2563 จำานว่น 10 ว่่น เป็นผลจากการพัย่าย่ามื่

ค์ว่บค์่มื่สิ่ินค์้าค์งค์ล่งให้พัอดีีก่บการขาย่

คัวิามสามาริถูในกัาริบริิหาริทริัพัย์สิน

ลี่้กัหน่�กัาริคั�า

สินคั�าคังเหลี่ือ
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ในปี 2564 กล่่มื่บริษั่ที่มื่ี ที่ี�ดีิน อาค์าร อ่ปกรณ์ และสิ่ินที่ร่พัย่์ไมื่่มื่ีต้่ว่ต้น (รว่มื่ถึึง

เงินมื่่ดีจำาค์่าเค์ร่�องจ่กร) เฉุลี�ย่เป็นมื่่ลค์่า 738 ล้านบาที่ ซีึ�งเพัิ�มื่ขึ�น 41 ล้านบาที่ จาก

มื่ล่ค่์าเฉุลี�ย่ 697 ลา้นบาที่ ในปี 2563 ซีึ�งเพิั�มื่ขึ�นจากการทีี่�บริษัท่ี่ได้ีซี่�อเค์ร่�องจก่รและ

อป่กรณ์เพิั�มื่ขึ�นเพ่ั�อรองรบ่ปริมื่าณการผลิต้ที่ี�เพิั�มื่ขึ�น ที่ำาใหก้ล่ม่ื่บรษิัท่ี่มื่ผีลต้อบแที่น

จากสิ่ินที่ร่พัย์่ถึาว่รในปี 2564 เท่ี่าก่บร้อย่ละ 17 ซีึ�งใกล้เค์ีย่งก่น เมื่่�อเทีี่ย่บก่บผล

ต้อบแที่นจากสิ่ินที่ร่พัย่์ถึาว่รในปี 2563

ในป ี2564 กล่่มื่บรษิัท่ี่มื่เีจา้หนี�การค์า้เปน็มื่ล่ค์า่ 158 ลา้นบาที่ ซีึ�งเพิั�มื่ขึ�น 41 ลา้น

บาที่จากมื่่ลค์่า 117 ล้านบาที่ ในปี 2563 เป็นผลจากย่อดีขาย่เพัิ�มื่ขึ�นเมื่่�อเที่ีย่บก่บ

ชิ่ว่งเดีีย่ว่ก่นของปีก่อนที่ำาให้ต้้องสิ่่�งสิ่ินค้์าเพิั�มื่ขึ�น พัร้อมื่ท่ี่�งราค์าว่่ต้ถ่ึดีิบหล่กปร่บ

ราค์าสิ่่งขึ�น

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 กล่่มื่บริษัท่ี่มื่หีนี�สิ่นิรว่มื่เท่ี่ากบ่ 576 ลา้นบาที่ โดีย่แบ่ง

เปน็หนี�สิ่นิหมื่น่เว่ยี่นมื่ล่ค์า่ 509 ลา้นบาที่ และหนี�สิ่นิไมื่ห่มื่น่เว่ยี่นมื่ล่ค์า่ 67 ลา้นบาที่

 ซีึ�งเพัิ�มื่ขึ�น 180 ล้านบาที่จากหนี�สิ่ินรว่มื่ มื่่ลค์่า 396 ล้านบาที่ ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่

 2563 เป็นผลจากกล่ม่ื่บรษิัท่ี่ไดีใ้ชิแ้หลง่เงนิที่น่จากจากสิ่ถึาบน่การเงนิที่ี�กล่ม่ื่บรษิัท่ี่

มื่วี่งเงินก้่ย่่มื่ระย่ะสิ่่�น และการซี่�อว่่ต้ถ่ึดิีบเพั่�อรองร่บค์ำาสิ่่�งซี่�อจากลก่ค้์า เมื่่�อพิัจารณา

อ่ต้ราสิ่่ว่นหนี�สิ่ินต้่อที่่น (D/E Ratio) ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 พับว่่ากล่่มื่บริษั่ที่ฯ 

มื่ีอ่ต้ราสิ่่ว่นหนี�สิ่ินต้่อที่่นที่ี� 0.72 เที่่า เพัิ�มื่สิ่่งขึ�นจาก 0.51 เที่่า ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 

2563 และย่่งค์งอย่่่ในเกณฑ์์

ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 บริษั่ที่มื่ีสิ่่ว่นผ่้ถึ่อห่้นจำานว่น 802 ล้านบาที่ เพัิ�มื่ขึ�น 

28 ล้านบาที่ จาก ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2563 ที่ี�มื่ีสิ่่ว่นผ่้ถึ่อห่้นจำานว่น 774 ล้านบาที่

โดีย่เพัิ�มื่มื่าจากกำาไรขาดีที่่นเบ็ดีเสิ่ร็จระหว่่างปี 57 ล้านบาที่ และลดีลงจากการจ่าย่

เงินปันผลให้ก่บผ่้ถึ่อห่้นจำานว่น 29 ล้านบาที่

ท่�ดิน อาคัาริ แลี่ะอุปกัริณ์ แลี่ะสินทริัพัย์ ไม่ม่ตัวิตน

เจำ�าหน่�กัาริคั�า

หน่�สินริวิม

ส่วินของผู้้�ถูือหุ�น
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4.2 สภาพัคัลี่่องแลี่ะคัวิามเพัียงพัอของเงินทุนของบริิษััท

แหล่งที่ี�มื่าและใชิ้ไปของเงินที่่น

ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 กล่่มื่บริษั่ที่มื่ีอ่ต้ราสิ่่ว่นสิ่ภาพัค์ล่องสิ่ำาหร่บ สิ่ินที่ร่พัย่์หมื่่นเว่ีย่นต้่อหนี�สิ่ินหมื่่นเว่ีย่นที่ี�อ่ต้รา 1.2 

เที่่า เที่่าก่นเมื่่�อเที่ีย่บก่บก่บอ่ต้ราก่อน ณ สิ่ิ�นปีก่อน 

กล่่มื่บริษ่ัที่มีื่สิ่ภาพัค์ล่องของกระแสิ่เงินสิ่ดี ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 จำานว่น 12 ล้านบาที่ ลดีลงจากปีก่อนจำานว่น 5 ล้านบาที่

 สิ่ำาหรบ่เงนิสิ่ดีสิ่ท่ี่ธิิจากกจิกรรมื่ดีำาเนนิงานอย่่ท่ี่ี� 21 ลา้นบาที่ เปน็ผลจากการปรบ่ปรง่ประสิ่ทิี่ธิิภาพัการผลติ้ที่ำาใหผ้ลการดีำาเนนิ

งานมื่กีำาไรเพิั�มื่ขึ�นและการพัย่าย่ามื่ค์ว่บค์ม่ื่สิ่นิค์า้ค์งเหลอ่ไมื่ใ่หส้ิ่ง่เกนิไป ในขณะที่ี�กล่ม่ื่บรษิัท่ี่มื่กีารใชิเ้งนิสิ่ดีสิ่ท่ี่ธิิไปในกจิกรรมื่

ลงที่่นจำานว่น 96 ล้านบาที่ ก่บปร่บปร่งกำาล่งการผลิต้ และกล่่มื่บริษั่ที่ย่่งไดี้ใชิ้เงินสิ่ดีสิ่่ที่ธิิในกิจกรรมื่จ่ดีหาเงินจำานว่นประมื่าณ

 71 ล้านบาที่ จากการชิำาระเงินก่้ระย่ะสิ่่�นต้ามื่กำาหนดีและการจ่าย่ปันผลและจากการจ่าย่ดีอกเบี�ย่

ราย่จ่าย่ลงที่่น

ในป ี2564 บริษัท่ี่ไดีล้งที่น่การปรบ่ปรง่เค์ร่�องจก่รใหมื่เ่พิั�มื่เต้มิื่ เพั่�อเพิั�มื่กำาล่งการผลติ้ใหเ้พีัย่งพัอก่บปรมิื่าณการขาย่ในปจัจบ่น่

 พัร้อมื่ที่่�งรองร่บธิ่รกิจพัล่งงานที่ดีแที่น

ค์ว่ามื่เพัีย่งพัอของสิ่ภาพัค์ล่อง

ในป ี2564 ทีี่�ผา่นมื่าบริษัท่ี่ไดีล้งท่ี่นปรบ่ปรง่เค์ร่�องจก่ร เพ่ั�อเพิั�มื่ประสิิ่ที่ธิิภาพัในการผลิต้ให้ดีขึี�น โดีย่ใช้ิเงนิไปมื่ากกว่่าปีกอ่น

 และบริษัท่ี่ไดีช้ิำาระเงนิก้่ระย่ะสิ่่�นไปต้ามื่งว่ดีที่ี�ค์รบกำาหนดี พัร้อมื่ที่่�งใช้ิในการจด่ีหาว่่ต้ถ่ึดิีบเพั่�อรองรบ่ค์ำาส่ิ่�งซี่�อทีี่�เพิั�มื่มื่ากขึ�นจาก

ปีก่อน ที่ำาให้อ่ต้ราสิ่่ว่นหนี�สิ่ินต้่อที่่นของกล่่มื่บริษั่ที่ลดีลงมื่าอย่่่ที่ี� 0.72 เที่่า เพัิ�มื่ขึ�นจากปีก่อนที่ี�อย่่่ที่ี� 0.51 เที่่า กล่่มื่บริษั่ที่ย่่งค์ง

สิ่ามื่ารถึร่กษัาโอกาสิ่ที่ี�จะใชิ้ชิ่องที่างการก้่ย่่มื่เงินในการขย่าย่ธ่ิรกิจจากว่งเงินก้่ย่่มื่ก่บสิ่ถึาบ่นการเงินหลาย่แห่ง โดีย่บริษั่ที่มื่ี

ว่งเงินเหล่อที่ี�ไมื่่รว่มื่ว่งเงิน OD และ LG อย่่่อีกจำานว่นหนึ�ง

ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการหาแหล่งเงินที่่นเพัิ�มื่เต้ิมื่

กล่ม่ื่บรษิัท่ี่มื่วี่งเงนิก้่ย่่มื่ค์งเหลอ่ก่บสิ่ถึาบน่การเงนิที่ี�ไมื่ไ่ดีใ้ชิอ้กีมื่ากพัอ ซีึ�งจะสิ่ามื่ารถึสิ่น่บสิ่นน่การขย่าย่ธ่ิรกจิและ/ หรอ่การ

ลงที่่นเพัิ�มื่เต้ิมื่ของกล่่มื่บริษั่ที่ไดี้โดีย่มื่ีราย่ละเอีย่ดี ดี่งนี�

P/N (Promissory Note)

L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt)

OD (Overdraft)

LG (Letter of Guarantee)

ไมื่่มื่ี

ไมื่่มื่ี

ไมื่่มื่ี

ไมื่่มื่ี

333.5

245

97.5

6.4

ปริะเภทของเงินกั้�ยืม

Total 631.1

ริะยะเวิลี่า
คัริบกัำาหนด

วิงเงินกั้�ยืมท่�ยังไม่ ได�ใช�
(ลี่�านบาท)
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ปัจจ่ย่ที่ี�มื่ีผลกระที่บต้่อ Credit Rating

กล่่มื่บริษั่ที่ไมื่่มื่ีการออกต้ราสิ่ารใดีๆ ที่ี�ต้้องจ่ดีให้มื่ีการที่ำา Credit Rating 

ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการชิำาระหนี�และการปฏิิบ่ต้ิต้ามื่เง่�อนไขการก่้ย่่มื่ (Covenant) และภาระผ่กพั่น

ในปี 2564 กล่่มื่บริษั่ที่มื่ีเง่�อนไขในการดีำารงอ่ต้ราสิ่่ว่น หนี�สิ่ินต้่อที่่น (D/E Ratio) ก่บสิ่ถึาบ่นการเงินที่ี�ก่้ย่่มื่ไมื่่เกิน 2.00 และ

อ่ต้ราสิ่่ว่นค์ว่ามื่สิ่ามื่รถึในการชิำาระหนี� (Debt Service Coverage Ratio) ไมื่่ต้ำ�ากว่่า 1.1 จากผลการดีำาเนินงานในปี 2564 กล่่มื่

บรษิัท่ี่สิ่ามื่ารถึชิำาระเงนิก้่ย่่มื่ที่ี�มื่เีง่�อนไขใหด้ีำารงอต่้ราสิ่ว่่นเหลา่นี�หมื่ดีแลว้่ อย่่างไรกต็้ามื่อต่้ราสิ่ว่่นหนี�สิ่นิต้อ่ที่น่ (D/E Ratio) และ

อ่ต้ราสิ่่ว่นค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการชิำาระหนี� (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษั่ที่ก็ย่่งอย่่่ในเกณฑ์์นี�อย่่่

ภาระผ่กพั่นดี้านหนี�สิ่ินและการบริหารจ่ดีการนอกงบดี่ล

ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 กล่่มื่บริษั่ที่มื่ีภาระผ่กพั่นดี้านหนี�สิ่ิน ต้ามื่ราย่ละเอีย่ดีที่ี�เปิดีเผย่ในงบการเงินประจำาปี 2564 ใน

สิ่ว่่นของหมื่าย่เหต้ป่ระกอบงบการเงนิ ขอ้ 16 เงนิก้่ย่่มื่ ขอ้ 18 สิ่ำารองผลประโย่ชินร์ะย่ะย่าว่ของพันก่งาน และขอ้ 27 ภาระผก่พัน่

ปัจจ่ย่ที่ี�มื่ีผลกระที่บต้่อผลการดีำาเนินงานในอนาค์ต้

ปจัจบ่น่ปจัจย่่ที่ี�สิ่ง่ผลกระที่บต้อ่ผลการดีำาเนนิงานของกล่ม่ื่บรษิัท่ี่ในอนาค์ต้โดีย่ต้รงอย่่างมื่นีย่่สิ่ำาค์ญ่ ลว้่นแลว้่แต้เ่ปน็ปัจจย่่

ภาย่นอกที่ี�อย่่น่อกเหน่ออำานาจการบรหิารค์ว่บค่์มื่อน่เน่�องมื่าจากภาว่ะเศรษัฐกจิโลกที่ี�ย่่งค์งชิะลอต้ว่่อย่่างต้อ่เน่�อง รว่มื่ท่ี่�งปจัจย่่

ที่างดีา้นโรค์ระบาดีใหมื่โ่ค์วิ่ดี-19 ที่ี�ย่่งค์งต้อ่เน่�องมื่าจากปกีอ่น และย่่งไมื่ส่ิ่ามื่ารถึค์ว่บค์ม่ื่ไดี ้ซีึ�งสิ่ง่ผลกระที่บต้อ่อต่้ราการเต้บิโต้

ของผลผลิต้มื่ว่ลรว่มื่ (GDP) ของประเที่ศที่ำาให้กล่่มื่ล่กค์้าและน่กลงที่่นที่ี�กำาล่งพัิจารณาการเพัิ�มื่การลงที่่น การดีำาเนินโค์รงการ

ใหมื่่ หร่อสิ่่ว่นขย่าย่งานต้่างๆ ย่่งค์งดีำาเนินการไดี้เพัีย่งบางสิ่่ว่น และนอกจากปัจจ่ย่ดี้านเศรษัฐกิจนี�แล้ว่ ปัจจ่ย่ที่างดี้านต้้นที่่น

ผ่นผว่นอ่นเป็นผลจากระดี่บราค์านำ�ามื่่นดิีบ และปิโต้รเค์มื่ีที่ี�ผ่นผว่น สิ่่งผลให้ระด่ีบอ่ปสิ่งค์์และอ่ปที่าน เกิดีค์ว่ามื่ไมื่่สิ่มื่ดี่ลก่น

มื่ากย่ิ�งขึ�น สิ่่ว่นที่างดี้านปัจจ่ย่ภาย่ใน เน่�องดี้ว่ย่กำาล่งการผลิต้รว่มื่ที่ี�เพัิ�มื่ขึ�นจากการสิ่ร้างโรงงานแห่งใหมื่่นี� กล่่มื่บริษั่ที่สิ่ามื่ารถึ

ผลิต้สิ่ินค์้าไดี้ 45,000 ต้่นต้่อปี ซีึ�งจากการค์ำานว่ณพับว่่า การเพัิ�มื่กำาล่งการผลิต้นี�จะสิ่่งผลให้ค์่าโสิ่ห่้ย่และค์่าใชิ้จ่าย่ในการผลิต้

สิ่ินค์้ามื่ีมื่่ลค์่าลดีลงเฉุลี�ย่ ร้อย่ละ 10-15 และอาจสิ่่งมื่ากขึ�นถึึงร้อย่ละ 25 ในบางกล่่มื่ผลิต้ภ่ณฑ์์ โดีย่บริษั่ที่จำาเป็นต้้องว่างแผน

ดีำาเนนิการผลติ้ใหเ้ต้ม็ื่ต้ามื่กำาลง่การผลติ้ที่ี�ออกแบบไว่ ้การลดีต้น้ท่ี่นจะถ่ึกพิัจารณาค์ว่บค์่ไ่ปพัรอ้มื่ก่บการเพิั�มื่ประสิ่ทิี่ธิภิาพัใน

ที่ก่ๆ กระบว่นการที่ำางานของท่ี่�งองค์์กร ในปี 2564 นี�บริษัท่ี่ใช้ิกำาลง่การผลิต้ไปประมื่าณรอ้ย่ละ 83 ของกำาลง่การผลิต้รว่มื่ อย่่างไร

กต็้ามื่ กล่ม่ื่บริษัท่ี่พัย่าย่ามื่ลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งจากปจัจย่่ดีง่กลา่ว่ โดีย่การกระจาย่ต้ลาดี การสิ่รรหาผลติ้ภณ่ฑ์์ใหมื่่ๆ  เพิั�มื่สิ่ด่ีส่ิ่ว่นการ

สิ่่งออกไปย่่งต้ลาดีภ่มิื่ภาค์ และต้ลาดีต่้างประเที่ศให้มื่ากยิ่�งขึ�น เพั่�อเพิั�มื่ศ่กย่ภาพัในการผลิต้ ที่ำาให้สิ่ามื่ารถึเดีินเค์ร่�องจ่กรได้ี

เต้็มื่กำาล่งการผลิต้ น่บเป็นการลดีต้้นที่่นในการผลิต้ และเพัิ�มื่อ่ต้ราการต้่อรองดี้านการจ่ดีหาว่่ต้ถึ่ดีิบที่ี�หลากหลาย่มื่ากขึ�น เพั่�อ

แสิ่ว่งโอกาสิ่ในการที่ำากำาไรเพิั�มื่เต้มิื่ เพั่�อพัฒ่นาเที่ค์โนโลย่ใีนการผลติ้ และค์ด่ีสิ่รรเค์ร่�องจก่รเพั่�อกำาลง่การผลติ้เพิั�มื่เต้มิื่ในอนาค์ต้

 เป็นการเสิ่ริมื่ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการแข่งข่นไดี้ที่่�งในระย่ะกลางและระย่ะย่าว่อย่่างมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั
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5. ข�อม้ลี่ทั�วิไปแลี่ะข�อม้ลี่สำาคััญอื�น

5.1 ข�อม้ลี่ทั�วิไป ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

5.2 ข�อพัิพัาททางกัฎหมาย

ชื�อบริิษััท

ชื�อย่อหลี่ักัทริัพัย์

ท่�ตั�ง

โทริศัพัท์
โทริสาริ

Website
 
ปริะเภทธุริกัิจำ

ผู้้�สอบบัญช่

ท่�ปริึกัษัากัฎหมาย

บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

COLOR

เลขที่ี� 858 หม่่ื่ที่ี� 2 ซีอย่ 1C/1 นคิ์มื่อต่้สิ่าหกรรมื่บางป ่ต้ำาบลบางปใ่หมื่ ่อำาเภอเมื่อ่งสิ่มื่ท่ี่รปราการ

จ่งหว่่ดีสิ่มื่่ที่รปราการ 10280

(02) 323-2601-8

(02) 323-2227-8

www.saleecolour.com

เมื่ด็ีพัลาสิ่ติ้กผสิ่มื่สีิ่และสิ่ารเต้มิื่แต้ง่แบบเขม้ื่ขน้ หร่อเมื่ด็ีพัลาสิ่ต้กิมื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิ (Masterbatch) 

เมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกผสิ่มื่สิ่ีและสิ่ารเต้ิมื่แต้่งสิ่ำาเร็จร่ป หร่อเมื่็ดีพัลาสิ่ต้ิกค์อมื่พัาว่ดี์ (Compound) และสิ่ี

ผสิ่มื่พัลาสิ่ต้ิกแบบชินิดีผง (Dry Colorant)

จดีที่ะเบีย่นเป็นนิต้ิบ่ค์ค์ลต้ามื่กฎหมื่าย่ว่่าดี้ว่ย่บริษั่ที่มื่หาชินจำาก่ดี               

เมื่่�อว่่นที่ี� 17 ก่นย่าย่น 2551 

ที่ะเบีย่นเลขที่ี� บมื่จ. 0107551000282

บริษั่ที่ ไพัร้ซีว่อเต้อร์เฮาสิ่์ค์่เปอร์สิ่ เอบีเอเอสิ่ จำาก่ดี

179/74 อาค์ารบางกอกซีิต้ี� ที่าว่เว่อร์ ถึนนสิ่าที่รใต้้ แขว่งที่่่งมื่หาเมื่ฆ่ เขต้สิ่าที่ร กที่มื่. 10120

นาย่บ่ญเร่อง เลิศว่ิเศษัว่ิที่ย่์  ผ่้สิ่อบบ่ญชิีร่บอน่ญาต้ เลขที่ี� 6552 หร่อ

นาย่สิ่ง่า โชิค์นิต้ิสิ่ว่่สิ่ดีิ�  ผ่้สิ่อบบ่ญชิีร่บอน่ญาต้ เลขที่ี� 11251 หร่อ

นางสิ่าว่รจนาถึ ปัญญาธินาน่ศาสิ่ต้ร์  ผ่้สิ่อบบ่ญชิีร่บอน่ญาต้ เลขที่ี� 8435

สิ่ำาน่กกฎหมื่าย่ นิต้ิธิร

100/20 หมื่่่ 6 ถึนนเที่พัาร่กษั์ ต้ำาบลบางเมื่่องใหมื่่ อำาเภอเมื่่อง จ่งหว่่ดีสิ่มื่่ที่รปราการ 10270

นาย่ชิาญชิ่ย่  หอระดีาน  ใบอน่ญาต้ให้เป็นที่นาย่ค์ว่ามื่เลขที่ี� 2390/2529

ในปี 2564 บริษั่ที่ ไมื่่มื่ีข้อพัิพัาที่ที่างกฎหมื่าย่ที่ี�มื่ีผลกระที่บต้่อสิ่ินที่ร่พัย่์หร่อการดีำาเนินธิ่รกิจของบริษั่ที่



6. นโยบายกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ

ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ ผ้่บริหาร และพัน่กงานต้ระหน่กถึึง

ค์ว่ามื่สิ่ำาค่์ญของการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี โดีย่ม่่ื่งม่ื่�นพ่ัฒนาและ

ส่ิ่งเสิ่ริมื่ให้ บริษ่ัที่เป็นองค์์กรทีี่�มีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพัในการบริหาร

จ่ดีการ มีื่จริย่ธิรรมื่ที่างธ่ิรกิจ สิ่ามื่ารถึสิ่ร้างผลประโย่ชิน์ทีี่�ดีีให้

แก่ผ้่ถ่ึอห้่นและผ้่มีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่อ่�น ต้ลอดีจนสิ่ร้างค่์ณค่์าให้แก่

กิจการอย่่างย่่�งย่่น และเพ่ั�อส่ิ่งเสิ่ริมื่ให้นำาหล่กการกำาก่บด่ีแล

กิจการทีี่�ดีี สิ่ำาหร่บบริษ่ัที่จดีที่ะเบีย่น ปี พั.ศ. 2560 ซึี�งจ่ดีที่ำาโดีย่

ค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย์่และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ไปปร่บใช้ิ

ให้เหมื่าะสิ่มื่ก่บบริบที่การดีำาเนินธ่ิรกิจของบริษ่ัที่ ได้ีที่บที่ว่น

นโย่บาย่แนว่ที่างการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี ด่ีงนี�

1. ต้ระหน่กถึึงบที่บาที่และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะ 

       กรรมื่การในฐานะผ้่นำาองค์์กรทีี่�สิ่ร้างค่์ณค่์าให้แก่กิจการ 

           อย่่างย่่�งย่่น

2. กำาหนดีว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์และเป้าหมื่าย่หล่กของกิจการ 

          ทีี่�เป็นไปเพ่ั�อค์ว่ามื่ย่่�งย่่น

3. เสิ่ริมื่สิ่ร้างค์ณะกรรมื่การทีี่�มีื่ประสิิ่ที่ธิิผล

4. สิ่รรหาและพ่ัฒนาผ้่บริหารระด่ีบส่ิ่งและการบริหาร 

           บ่ค์ลากร

5. ส่ิ่งเสิ่ริมื่นว่่ต้กรรมื่และการประกอบธ่ิรกิจอย่่างมีื่ 

           ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบ

6. ด่ีแลให้มีื่ระบบการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและการค์ว่บค่์มื่ 

          ภาย่ในทีี่�เหมื่าะสิ่มื่

7. ร่กษัาค์ว่ามื่น่าเช่ิ�อถ่ึอที่างการเงินและการเปิดีเผย่ข้อม่ื่ล

8. สิ่น่บสิ่น่นการมีื่ส่ิ่ว่นร่ว่มื่และการส่ิ่�อสิ่ารก่บผ้่ถ่ึอห้่น

ท่ี่�งนี�ให้มีื่การส่ิ่�อสิ่ารเพ่ั�อให้มีื่การปฏิิบ่ติ้จริงต้ามื่นโย่บาย่  

รว่มื่ถึึงการติ้ดีต้ามื่ ประเมิื่นผล และที่บที่ว่นการปฏิิบ่ติ้เป็นประจำา

ท่ี่กปี

นอกจากนี� บริษ่ัที่ได้ีเผย่แพัร่นโย่บาย่จริย่ธิรรมื่ ข้อพึังปฏิิบ่ติ้

ในการที่ำางานไว้่บนเว็่บไซีต์้ของบริษ่ัที่ www.saleecolour.com 

ซึี�งรว่บรว่มื่นโย่บาย่แนว่ปฏิิบ่ติ้การกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีีเป็น

หมื่ว่ดีหม่่ื่ให้ง่าย่ต่้อการใช้ิงานและปร่บปร่งให้เป็นปัจจ่บ่นอย่่่

เสิ่มื่อ 

2 กัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ
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6.1 ภาพัริวิมนโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ

ค์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่ไดีก้ำาหนดีนโย่บาย่ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บการกำาก่บด่ีแลกจิการรว่มื่ถึึงจรยิ่ธิรรมื่ธ่ิรกจิ ขอ้พึังปฏิบิต่้ใินการที่ำางาน

 เพั่�อให้กรรมื่การ ผ่้บริหาร และพัน่กงานเกิดีค์ว่ามื่ชิ่ดีเจนและสิ่ามื่ารถึนำาไปปฏิิบ่ต้ิต้ามื่ไดี้เป็นแนว่ที่างเดีีย่ว่ก่น ดี่งนี�

• นโย่บาย่และแนว่ปฏิิบ่ต้ิสิ่ำาหร่บกรรมื่การผ่้บริหาร

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การบริหาร

• นโย่บาย่และแนว่ปฏิิบ่ต้ิดี้านการจ่ดีการองค์์กร

- นโย่บาย่การพั่ฒนาอย่่างย่่�งย่่น

- นโย่บาย่ต้่อต้้านค์อร์ร่ปชิ่น

- นโย่บาย่การเข้าที่ำาราย่การเกี�ย่ว่โย่ง

- นโย่บาย่ป้องก่นค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์

- นโย่บาย่การร่บเร่�องร้องเรีย่นการที่่จริต้และการกระที่ำาผิดี

- นโย่บาย่การลงที่่นในบริษั่ที่ย่่อย่และบริษั่ที่ร่ว่มื่

- นโย่บาย่การกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี

- นโย่บาย่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

- นโย่บาย่การเปิดีเผย่ข้อมื่่ล

- นโย่บาย่การจ่ดีการข้อมื่่ลภาย่ในและการใชิ้เที่ค์โนโลย่ีสิ่ารสิ่นเที่ศ

- นโย่บาย่ดี้านสิ่ิที่ธิิมื่น่ษัย่ชิน

- นโย่บาย่การปฏิิบ่ต้ิต้่อผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่

- นโย่บาย่การจ่าย่เงินปันผลของบริษั่ที่และบริษั่ที่ย่่อย่

- นโย่บาย่และแนว่ปฏิิบ่ต้ิในการจ่ดีหาและค์่ดีเล่อกค์่่ค์้า

6.1.1 นโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติท่�เกั่�ยวิกัับคัณะกัริริมกัาริ

6.1.2 นโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติท่�เกั่�ยวิกัับผู้้�ถูือหุ�นแลี่ะผู้้�ม่ส่วินได�เส่ย

สริุปปริะเด็นสำาคััญของนโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติท่�เกั่�ยวิกัับคัณะกัริริมกัาริ ม่ดังน่�
• นโย่บาย่และแนว่ปฏิิบ่ต้ิสิ่ำาหร่บกรรมื่การผ่้บริหาร

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

ขอบเขต้อำานาจหน้าที่ี�ของค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ สิ่ร่ปไดี้ดี่งนี�

ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่มื่ีอำานาจและหน้าที่ี�ต้ามื่ที่ี�กำาหนดีในข้อบ่งค์่บของบริษั่ที่แล้ว่ให้ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่มื่ีอำานาจหน้าทีี่� 

ดี่งต้่อไปนี�
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1) ดี่แลและกำาหนดีนโย่บาย่ที่ี�สิ่ำาค์่ญของบริษั่ที่ เกี�ย่ว่ก่บหล่กในการดีำาเนินธ่ิรกิจ การเงิน การระดีมื่ที่่น การบริหารเงินที่่น  

          และการบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งของบริษั่ที่

2) พัิจารณาเกี�ย่ว่ก่บการลงที่่น โดีย่พัิจารณาอน่มื่่ต้ิงบประมื่าณโค์รงการลงที่่นของบริษั่ที่ และกำาก่บดี่แลดีำาเนินโค์รงการ 

         ให้เป็นไปต้ามื่แผนงานที่ี�ว่างไว่้ 

3) ดี่แลนโย่บาย่การดีำาเนินงานของบริษั่ที่ต้ลอดีจนการจ่ดีสิ่รรที่ร่พัย่ากรสิ่ำาค์่ญ เพั่�อให้บรรล่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์ต้ามื่เป้าหมื่าย่ 

         ที่ี�ว่างไว่้ และกำาหนดีแนว่ที่างแก้ไขกรณีที่ี�มื่ีปัญหาอ่ปสิ่รรค์

4) จด่ีใหม้ื่รีาย่งานขอ้มื่ล่ที่่�ว่ไป และขอ้มื่ล่ที่างการเงนิของบรษิัท่ี่ เพั่�อราย่งานต้อ่ผ่ถ่้ึอห่น้ และผ่ม้ื่สีิ่ว่่นไดีเ้สิ่ยี่หรอ่ผ่ล้งที่น่ที่่�ว่ไป

         อย่่างถึ่กต้้องที่่นการณ์และเป็นไปต้ามื่ที่ี�กฎหมื่าย่กำาหนดี

5) ร่บที่ราบราย่งานการต้รว่จสิ่อบที่ี�สิ่ำาค์่ญของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ หร่อหน่ว่ย่งานกำาก่บและต้รว่จสิ่อบภาย่ในรว่มื่ที่่�ง          

      ผ่้ต้รว่จสิ่อบบ่ญชิี และทีี่�ปรึกษัาฝ้่าย่ต่้างๆ ของบริษั่ที่ และมื่ีหน้าที่ี�กำาหนดีแนว่ที่างในการปร่บปร่งแก้ไขกรณีทีี่�พับ 

          ข้อบกพัร่องที่ี�เป็นสิ่าระสิ่ำาค์่ญ

6) สิ่อบที่านค์ว่ามื่เพัีย่งพัอและค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของระบบค์ว่บค์่มื่ภาย่ในและการบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งของบริษั่ที่

7) จ่ดีให้มื่ีกระบว่นการสิ่ร้างผ่้บริหารระดี่บสิ่่งของบริษั่ที่เพั่�อให้มื่ีขึ�นมื่าที่ดีแที่นอย่่างต้่อเน่�อง (Succession Plan)

8) แต้่งต้่�งกรรมื่การต้รว่จสิ่อบและให้ค์ว่ามื่เห็นชิอบเกี�ย่ว่ก่บอำานาจ หน้าที่ี�ของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบแต้่งต้่�งกรรมื่การค์น         

   หนึ�งค์นใดีหร่อหลาย่ค์นหร่อบ่ค์ค์ลอ่�นกระที่ำาการอย่่างใดีอย่่างหนึ�งแที่นค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ ท่ี่�งนี�การมื่อบอำานาจด่ีงกล่าว่ 

      ผ่้ไดี้ร่บมื่อบอำานาจน่�นต้้องไมื่่มื่ีอำานาจอน่มื่่ต้ิ ราย่การที่ี�บ่ค์ค์ลด่ีงกล่าว่หร่อบ่ค์ค์ลที่ี�อาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้ง (“บ่ค์ค์ลที่ี�อาจมื่ี 

      ค์ว่ามื่ข่ดีแย่้ง” ให้มื่ีค์ว่ามื่หมื่าย่ต้ามื่ที่ี�กำาหนดีไว่้ในประกาศของค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย่์และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์) 

          มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่หร่ออาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์ในล่กษัณะอ่�นใดีก่บบริษั่ที่หร่อบริษั่ที่ย่่อย่

9) ในการลงมื่ต้ิในที่ี�ประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การ จะต้้องมื่ีกรรมื่การอย่่่ไมื่่น้อย่กว่่า 2 ใน 3 ของจำานว่นกรรมื่การที่่�งหมื่ดี

   เว่้นแต่้เร่�องต่้อไปนี� จะกระที่ำาไดี้ต้่อเมื่่�อได้ีร่บอน่มื่่ติ้จากทีี่�ประชิ่มื่ผ่้ถ่ึอห่้นก่อน ที่่�งนี�กำาหนดีให้ราย่การที่ี�กรรมื่การ 

      หร่อบ่ค์ค์ลทีี่�อาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดีแย้่ง มื่ีสิ่่ว่นได้ีเสิ่ีย่ หร่ออาจมีื่ค์ว่ามื่ข่ดีแย้่งที่างผลประโย่ชิน์อ่�นใดีก่บบริษั่ที่ หร่อบริษั่ที่ย่่อย่ 

          ให้กรรมื่การซีึ�งมื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ในเร่�องน่�นไมื่่มื่ีสิ่ิที่ธิิออกเสิ่ีย่งลงค์ะแนนในเร่�องน่�น

• เร่�องที่ี�กฎหมื่าย่กำาหนดีให้ต้้องไดี้มื่ต้ิที่ี�ประชิ่มื่ผ่้ถึ่อห่้น

• การที่ำาราย่การที่ี�กรรมื่การมีื่สิ่่ว่นได้ีเสิ่ีย่และอย่่่ในข่าย่ที่ี�กฎหมื่าย่หร่อข้อกำาหนดีของต้ลาดี หล่กที่ร่พัย่์ระบ่ให้ต้้องได้ีร่บ 

        อน่มื่่ต้ิจากที่ี�ประชิ่มื่ผ่้ถึ่อห่้น

• นอกจากน่�นในกรณีดี่งต้่อไปนี�จะต้้องไดี้ร่บค์ว่ามื่เห็นชิอบจากทีี่�ประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การและทีี่�ประชิ่มื่ผ่้ถ่ึอห้่นดี้ว่ย่ค์ะแนน 

       เสิ่ีย่งไมื่่น้อย่กว่่า 3 ใน 4 ของจำานว่นเสิ่ีย่งที่่�งหมื่ดีของผ่้ถึ่อห่้นที่ี�เข้าประชิ่มื่และมื่ีสิ่ิที่ธิิออกเสิ่ีย่งลงค์ะแนน

- การขาย่หร่อโอนกิจการของบริษั่ที่ที่่�งหมื่ดีหร่อบางสิ่่ว่นที่ี�สิ่ำาค์่ญให้แก่บ่ค์ค์ลอ่�น

- การร่บซี่�อหร่อร่บโอนกิจการของบริษั่ที่มื่หาชินอ่�น หร่อบริษั่ที่เอกชินมื่าเป็นของบริษั่ที่

- การที่ำา แก้ไข หร่อเลิกสิ่่ญญาเกี�ย่ว่ก่บการให้เชิ่ากิจการของบริษั่ที่ที่่�งหมื่ดีหร่อบางสิ่่ว่นที่ี�สิ่ำาค์่ญ 

- การมื่อบหมื่าย่ให้บ่ค์ค์ลอ่�นเข้าจ่ดีการธ่ิรกิจของบริษั่ที่ หร่อการรว่มื่กิจการก่บบ่ค์ค์ลอ่�นโดีย่มีื่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์จะแบ่งกำาไร 

       ขาดีที่่นก่น

- การออกห่้นใหมื่่เพั่�อชิำาระแก่เจ้าหนี�ของบริษั่ที่ต้ามื่โค์รงการแปลงหนี�เป็นที่่น

- การลดีที่่นจดีที่ะเบีย่นของบริษั่ที่โดีย่การลดีจำานว่นห่้นหร่อลดีมื่่ลค์่าห่้น

- การเพัิ�มื่ที่่น การลดีที่่น การออกห่้นก่้ การค์ว่บหร่อเลิกบริษั่ที่

- เร่�องอ่�นใดีต้ามื่ที่ี�กฎหมื่าย่กำาหนดี
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บที่บาที่อำานาจหนา้ที่ี�ของประธิานกรรมื่การ องค์ป์ระกอบของค์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่ ค์ณ่สิ่มื่บต่้ขิองกรรมื่การบรษิัท่ี่ ว่าระการ

ดีำารงต้ำาแหน่งของกรรมื่การบริษั่ที่ การประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ องค์์ประชิ่มื่อำานาจอน่มื่่ต้ิของค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ และค์่า

ต้อบแที่น โดีย่สิ่ร่ปไดี้ดี่งนี�

1) ร่บผิดีชิอบในฐานะผ้่นำาของค์ณะกรรมื่การในการกำาก่บ ติ้ดีต้ามื่ ด่ีแลการบริหารงานค์ณะกรรมื่การ และค์ณะอน่กรรมื่การ 

    อ่�นๆ ให้บรรล่ว่่ต้ถึ่ประสิ่งค์์ต้ามื่แผนงานที่ี�กำาหนดีไว่้

2) เป็นประธิานการประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การ และผ่้ถึ่อห่้นของบริษั่ที่

3) เป็นผ่้ลงค์ะแนนเสิ่ีย่งชิี�ขาดีในกรณีที่ี�ที่ี�ประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่มื่ีการลงค์ะแนนเสิ่ีย่ง และค์ะแนนเสิ่ีย่ง 2 ฝ้่าย่เที่่าก่น

4) ประเมื่ินผลงานของผ่้บริหารระด่ีบสิ่่งเฉุพัาะต้ำาแหน่งกรรมื่การผ้่จ่ดีการขึ�นไป เพั่�อใชิ้พัิจารณาปร่บผลต้อบแที่นประจำาปี 

    โดีย่ค์ำานึงถึึงหน้าที่ี�ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบที่ี�มื่ีต้่อบริษั่ที่

ผ่ถ่้ึอห่น้เป็นผ่พิ้ัจารณาอนม่ื่ติ่้แต้ง่ต้่�งค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ประกอบด้ีว่ย่ประธิานกรรมื่การ รองประธิาน

กรรมื่การและกรรมื่การอ่�น เมื่่�อรว่มื่แล้ว่ไมื่่น้อย่กว่่า 9 ค์น และมื่ีกรรมื่การทีี่�มื่ีค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระอย่่างแที่้จริงจากฝ้่าย่บริหารและ

ปราศจากค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ที่างธิ่รกิจ หร่อค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์อ่�นใดีไมื่่น้อย่กว่่า 1 ใน 3 ของจำานว่นกรรมื่การที่่�งหมื่ดีและต้้องไมื่่น้อย่กว่่า

 3 ค์น ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่เล่อกกรรมื่การบริษั่ที่ค์นหนึงเป็นประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ ในกรณีที่ี�ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่พัิจารณา

เห็นสิ่มื่ค์ว่รอาจจะเล่อกกรรมื่การบริษั่ที่ค์นหนึ�งหร่อหลาย่ค์นเป็นรองประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ก็ไดี้

การแต้่งต้่�งกรรมื่การบริษั่ที่ ให้เป็นไปต้ามื่ข้อบ่งค่์บของบริษั่ที่และข้อกำาหนดีของกฎหมื่าย่ที่ี�เกี�ย่ว่ข้อง ที่่�งนี� จะต้้องมื่ีค์ว่ามื่

โปรง่ใสิ่และชิด่ีเจน ไม่ื่มื่ลีก่ษัณะต้อ้งห้ามื่ต้ามื่กฎหมื่าย่ว่่าด้ีว่ย่บริษัท่ี่มื่หาชินจำาก่ดีและกฎหมื่าย่อ่�นที่ี�เกี�ย่ว่ข้อง ต้อ้งเป็นบค่์ค์ลทีี่�

มื่คี์ว่ามื่ร่ ้ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึมื่ปีระสิ่บการณ ์ค์ว่ามื่เชิี�ย่ว่ชิาญเฉุพัาะดีา้นที่ี�เปน็ประโย่ชินต์้อ่การดีำาเนนิธ่ิรกจิของบรษิัท่ี่และบรษิัท่ี่ย่่อย่

มื่ีค์ว่ามื่ซี่�อสิ่่ต้ย่์สิ่่จริต้ มื่ีจริย่ธิรรมื่ในการดีำาเนินธิ่รกิจและมื่ีเว่ลาเพัีย่งพัอที่ี�จะอ่ที่ิศค์ว่ามื่ร่้ ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึและปฏิิบ่ต้ิหน้าที่ี�ให้แก่

บรษิัท่ี่ไดี ้กรรมื่การบรษิัท่ี่สิ่ามื่ารถึดีำารงต้ำาแหนง่กรรมื่การในบรษิัท่ี่อ่�นไดี ้แต้ท่่ี่�งนี�จำานว่นบรษิัท่ี่จดีที่ะเบยี่นรว่มื่แลว้่ไมื่เ่กิน 5 บรษิัท่ี่

จดีที่ะเบีย่น และการเป็นกรรมื่การบริษั่ที่ดี่งกล่าว่ต้้องไม่ื่เป็นอ่ปสิ่รรค์ต่้อการปฏิิบ่ติ้หน้าทีี่�กรรมื่การของบริษั่ที่และต้้องเป็นไป

ต้ามื่แนว่ที่างที่ี�สิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย่์และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ (กลต้.) และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่

กำาหนดีไว่้

ประธิานกรรมื่การบริหารไดี้ร่บแต้่งต้่�งเป็นกรรมื่การในค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่โดีย่ต้ำาแหน่ง

ในการประชิ่มื่ผ่้ถ่ึอห่้นสิ่ามื่่ญประจำาปีให้กรรมื่การบริษั่ที่ออกจากต้ำาแหน่งจำานว่นหนึ�งในสิ่ามื่ของจำานว่นกรรมื่การในขณะ

น่�น ถึา้จำานว่นกรรมื่การจะแบ่งออกให้ต้รงเป็นสิ่ามื่ส่ิ่ว่นไม่ื่ไดีก้ใ็หอ้อกโดีย่จำานว่นใกล้เคี์ย่งทีี่�สิ่ด่ีหนึ�งในสิ่ามื่ หากกรรมื่การบริษัท่ี่

ค์นใดีจะลาออกจากต้ำาแหน่งให้ย่่�นใบลาออกต้่อประธิานกรรมื่การบริษั่ที่

ในกรณทีี่ี�ต้ำาแหนง่กรรมื่การบรษิัท่ี่ว่่างลงเพัราะเหต้อ่่�นนอกจากถึงึค์ราว่ออกต้ามื่ว่าระ ใหค้์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่แต้ง่ต้่�งบค่์ค์ล

ซีึ�งมื่ีค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิและไมื่่มื่ีล่กษัณะต้้องห้ามื่ต้ามื่กฎหมื่าย่เข้าเป็นกรรมื่การแที่นในการประชิ่มื่

ขอบเขตอำานาจำหน�าท่�ของปริะธานกัริริมกัาริบริิษััท

องคั์ปริะกัอบแลี่ะคัุณสมบัติของคัณะกัริริมกัาริบริิษััท

วิาริะกัาริดำาริงตำาแหน่ง
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ค์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่มื่อีำานาจอน่มื่ต่้เิร่�องต้า่งๆ ต้ามื่ที่ี�กำาหนดีโดีย่กฎหมื่าย่ ขอ้บง่ค์บ่ กฎบต่้ร และมื่ต้ทิี่ี�ประชิม่ื่ผ้่ถ่ึอห้่น ต้ดิีต้ามื่

การดีำาเนินงานต้ามื่นโย่บาย่ที่างธ่ิรกิจ เป้าหมื่าย่ แผนการดีำาเนินงาน กลย่่ที่ธ์ิที่างธ่ิรกิจและงบประมื่าณประจำาปีของบริษั่ที่ 

พัิจารณาอน่มื่่ต้ิราย่การระหว่่างก่นที่ี�สิ่ำาค์่ญ การเข้ารว่บกิจการ การแย่กกิจการ และการเข้าร่ว่มื่ที่่น

กำาหนดีให้มื่ีการประชิ่มื่อย่่างน้อย่ 4 ค์ร่�งต่้อปี โดีย่กำาหนดีว่่นประชิ่มื่ไว่้ล่ว่งหน้าต้ลอดีที่่�งปี กำาหนดีให้กรรมื่การแต่้ละที่่าน

ต้อ้งเข้าร่ว่มื่ประชิม่ื่ไม่ื่นอ้ย่กว่า่ร้อย่ละ 75 ของจำานว่นการประชิม่ื่ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ที่่�งหมื่ดีทีี่�จด่ีขึ�นในรอบปี มื่กีารจด่ีส่ิ่งหนง่สิ่อ่

เชิิญประชิ่มื่พัร้อมื่ระเบีย่บว่าระการประชิ่มื่และเอกสิ่ารประกอบการประชิ่มื่ไปให้กรรมื่การบริษั่ที่ล่ว่งหน้าไมื่่น้อย่กว่่า 7 ว่่น เพั่�อ

ให้กรรมื่การบริษั่ที่มื่ีเว่ลาศึกษัาล่ว่งหน้าก่อนเข้าประชิ่มื่ ประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ที่ำาหน้าที่ี�เป็นประธิานที่ี�ประชิ่มื่ มื่ีหน้าที่ี�ดี่แล 

จ่ดีสิ่รรเว่ลาแต้่ละว่าระให้อย่่างเพัยี่งพัอสิ่ำาหร่บกรรมื่การบริษั่ที่ที่ี�จะอภิปราย่แสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นอย่่างเป็นอิสิ่ระในประเดี็นที่ี�สิ่ำาค์่ญ

โดีย่ค์ำานึงถึึงผลประโย่ชิน์ของผ่้ถ่ึอห้่นและผ่้มื่ีสิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้องอย่่างเป็นธิรรมื่ ในการประชิ่มื่กรรมื่การบริษั่ที่ ผ่้ที่ี�มื่ีสิ่่ว่นได้ีส่ิ่ว่นเสิ่ีย่

โดีย่น่ย่สิ่ำาค์่ญในเร่�องที่ี�พัิจารณาต้้องออกจากทีี่�ประช่ิมื่ระหว่่างทีี่�มีื่การพิัจารณาในประเด็ีนทีี่�เกี�ย่ว่ข้อง การลงมื่ติ้ให้ใชิ้เสิ่ีย่งข้าง

มื่ากและหากมื่ีกรรมื่การบริษั่ที่ค์่ดีค์้านมื่ต้ิดี่งกล่าว่ ให้บ่นที่ึกค์ำาค์่ดีค์้านไว่้ในราย่งานการประชิ่มื่

เมื่่�อมีื่การเปลี�ย่นแปลงกรรมื่การใหม่ื่ บริษั่ที่ได้ีจ่ดีเต้รีย่มื่เอกสิ่ารและข้อมื่่ลทีี่�เป็นประโย่ชิน์ต้่อการปฏิิบ่ติ้หน้าทีี่�ของค์ณะ

กรรมื่การ เชิ่น ข้อบ่งค์่บบริษั่ที่ ค์่่มื่่อกรรมื่การบริษั่ที่จดีที่ะเบีย่น กฎหมื่าย่ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บบริษั่ที่จดีที่ะเบีย่น หล่กการกำาก่บดี่แล

กิจการที่ี�ดีีสิ่ำาหร่บบริษั่ที่จดีที่ะเบีย่นปี 2555 ของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่ หล่กการกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีีสิ่ำาหร่บบริษั่ที่

จดีที่ะเบยี่นป ี2560 ของสิ่ำานก่งานค์ณะกรรมื่การกำากบ่หลก่ที่ร่พัย่แ์ละต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย่ ์ค์่ม่ื่อ่การกำากบ่ดีแ่ลกจิการที่ี�ดีขีองบรษิัท่ี่

ต้ลอดีจนราย่ละเอยี่ดีของการดีำาเนนิงานโค์รงการพัฒ่นาต้า่งๆ เปน็ต้น้ ใหก้รรมื่การไดีศ้กึษัาและใชิเ้ปน็ค์่ม่ื่อ่ในการปฏิิบต่้หินา้ที่ี�

 มื่กีารสิ่รป่ใหก่้บกรรมื่การใหมื่ร่บ่ที่ราบเกี�ย่ว่ก่บลก่ษัณะธ่ิรกจิของบรษิัท่ี่ ผลประกอบการ แผนการดีำาเนนิงานในอนาค์ต้ ประเดีน็

ต้่างๆ ที่ี�มื่ีน่ย่สิ่ำาค์่ญต้่อการดีำาเนินธิ่รกิจ ต้ลอดีจนอำานาจหน้าที่ี� ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบและกฎหมื่าย่ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บบที่บาที่หน้าที่ี�และ

ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่จดีที่ะเบีย่น โดีย่ผ่้บริหารที่ี�เกี�ย่ว่ข้องและที่ี�ปรึกษัากฎหมื่าย่เป็นผ่้ต้อบข้อซี่กถึามื่ หล่ง

จากน่�นจะมื่ีการเข้าเย่ี�ย่มื่ชิมื่พั่�นที่ี�ในบริษั่ที่ เพั่�อเป็นประโย่ชิน์ต้่อการกำาก่บดี่แลกิจการต้ามื่ภารกิจที่ี�ไดี้ร่บมื่อบหมื่าย่

กรรมื่การผ้่มีื่อำานาจลงนามื่ เพ่ั�อมีื่ผลผ่กพ่ันแที่นบริษ่ัที่ได้ี ค่์อ นาย่ส่ิ่ชิาติ้ จิว่ะพัรทิี่พัย์่ นาย่ร่ชิ ที่องว่านิชิ นาย่พีัรพ่ันธ์ิ จิว่ะพัรทิี่พัย์่

 นาย่ธิเนศพัล มื่งค์ลร่ต้น์ นาย่ชิาญชิ่ย่ อ่ศว่กาญจน์ และนาย่ราชิ่น ค์ว่รหา กรรมื่การสิ่องในหกที่่านนี�ลงลาย่มื่่อชิ่�อร่ว่มื่ก่น

อำานาจำอนุมัติของคัณะกัริริมกัาริบริิษััท

กัาริปริะชุมคัณะกัริริมกัาริบริิษััทแลี่ะองคั์ปริะชุม

กัาริปฐมนิเทศกัริริมกัาริใหม่

กัริริมกัาริผู้้�ม่อำานาจำลี่งนามแทนบริิษััท



58 Salee Colour Public Company Limited

ขอบเขต้อำานาจหนา้ที่ี�ของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ สิ่ร่ปไดี้

ดี่งนี�

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบมื่ีหน้าที่ี�ในการกำาก่บดี่แล การ

บริหารงานค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง การกำาก่บดี่แลการปฏิิบ่ต้ิงาน และการ

ค์ว่บค์่มื่ภาย่ใน เชิ่น สิ่อบที่านให้บริษั่ที่มื่ีการราย่งานที่างการ

เงินอย่่างถึ่กต้้อง และเปิดีเผย่อย่่างเพัีย่งพัอ โดีย่การประสิ่าน

งานก่บผ่ส้ิ่อบบญ่ชีิภาย่นอก และผ่บ้ริหารของบริษัท่ี่ ร่บผดิีชิอบ

จ่ดีที่ำาราย่งานที่างการเงิน ท่ี่�งราย่ไต้รมื่าสิ่และราย่ประจำาปี 

สิ่อบที่านให้บริษั่ที่มื่ีระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในและการต้รว่จ

สิ่อบภาย่ในทีี่�มื่คี์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่และมีื่ประสิิ่ที่ธิิผล โดีย่สิ่อบที่าน

ร่ว่มื่ก่บผ่้สิ่อบบ่ญชิีภาย่นอกและผ่้ต้รว่จสิ่อบภาย่ใน สิ่อบที่าน

การปฏิิบ่ต้ิงานของบริษั่ที่ให้เป็นไปต้ามื่กฎหมื่าย่ว่่าดี้ว่ย่หล่ก

ที่ร่พัย่์และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ ข้อกำาหนดีของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ 

หรอ่กฎหมื่าย่ทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บธ่ิรกิจของบริษัท่ี่ พัจิารณาค์ด่ีเลอ่ก

และเสิ่นอแต้่งต้่�ง และเลิกจ้างผ่้สิ่อบบ่ญชิีของบริษั่ที่ รว่มื่ถึึง

พัจิารณาค์า่ต้อบแที่นของผ่ส้ิ่อบบญ่ชิโีดีย่ค์ำานงึถึึงค์ว่ามื่นา่เชิ่�อ

-  กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

ถ่ึอ ค์ว่ามื่เพีัย่งพัอของที่ร่พัย่ากร และปริมื่าณงานต้รว่จสิ่อบของ

ผ่้สิ่อบบ่ญชิีน่�น และประสิ่บการณ์ของบ่ค์ลากรที่ี�ไดี้ร่บมื่อบ

หมื่าย่ให้ที่ำาการต้รว่จสิ่อบบ่ญชิีของบริษั่ที่ การเข้าร่ว่มื่ประชิ่มื่

ก่บผ่ส้ิ่อบบญ่ชิโีดีย่ไมื่ม่ื่ฝี้า่ย่จด่ีการเข้าร่ว่มื่ประชิม่ื่ดีว้่ย่อย่่างนอ้ย่

ปีละ 1 ค์ร่�ง พัิจารณาเปิดีเผย่ข้อมื่่ลของบริษั่ที่ ในกรณีที่ี�เกิดี

ราย่การเกี�ย่ว่โย่งหร่อราย่การที่ี�อาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผล

ประโย่ชิน์ให้มื่ีค์ว่ามื่ถึ่กต้้องและค์รบถึ้ว่น ปฏิิบ่ต้ิงานอ่�นใดีต้ามื่

ที่ี�ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่มื่อบหมื่าย่ โดีย่ค์ว่ามื่เห็นของค์ณะ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ เชิน่ ที่บที่ว่นนโย่บาย่การบริหารที่างการเงนิ

 และบรหิารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง ที่บที่ว่นการปฏิบิต่้ติ้ามื่ จรรย่าบรรณที่าง

ธ่ิรกิจของผ้่บริหาร ที่บที่ว่นร่ว่มื่ก่บผ่บ้ริหารของบริษัท่ี่ในราย่งาน

ที่ี�สิ่ำาค์่ญๆ ที่ี�ต้้องเสิ่นอต้่อสิ่าธิารณชินต้ามื่ที่ี�กฎหมื่าย่กำาหนดี 

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบจะต้้องจ่ดีให้มื่ีการประเมื่ินผลค์ณะ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ ดี้ว่ย่การที่ำาแบบประเมิื่นต้นเองของค์ณะ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ หร่อว่ิธิีการอ่�นที่ี�เหมื่าะสิ่มื่ เพั่�อนำาผลการ

ประเมื่ินมื่าปร่บปร่งการดีำาเนินงานให้มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัย่ิ�งขึ�น
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ขอบเขต้อำานาจหนา้ที่ี�ของค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดี

ค์่าต้อบแที่น สิ่ร่ปไดี้ดี่งนี�

ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่นค่์ดีเล่อกจาก

กรรมื่การทีี่�ไม่ื่เปน็ผ่บ้ริหารของบริษัท่ี่ จำานว่นไม่ื่นอ้ย่กว่า่ 3 ค์น

 โดีย่ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่นต้อ้งเป็น

กรรมื่การอิสิ่ระ ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น

มื่ีหน้าที่ี�กำาหนดีนโย่บาย่ หล่กเกณฑ์์ และว่ิธิีการในการสิ่รรหา

ค์่ดีเล่อกและเสิ่นอชิ่�อบ่ค์ค์ลที่ี�มื่ีค่์ณสิ่มื่บ่ต้ิเหมื่าะสิ่มื่เป็น

กรรมื่การผ่้จ่ดีการ หร่อผ่้บริหารระดี่บสิ่่งของบริษั่ที่ ต้่�งแต่้

ต้ำาแหนง่กรรมื่การผ้่จด่ีการขึ�นไป และที่ำาหนา้ที่ี�กำาหนดีนโย่บาย่

การจ่าย่ค์่าต้อบแที่น และผลประโย่ชิน์อ่�นที่ี�ให้เฉุพัาะต้ำาแหน่ง

ขอบเขต้อำานาจหน้าทีี่�ของค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

และกำาก่บดี่แลกิจการ สิ่ร่ปไดี้ดี่งนี�

ค์ณะกรรมื่การของบริษั่ที่ เป็นผ่้แต้่งต้่�งค์ณะกรรมื่การ

บริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ โดีย่ค์่ดีเล่อกจาก

กรรมื่การที่ี�ไมื่เ่ปน็ผ่บ้รหิารของบรษิัท่ี่ จำานว่นไมื่น่อ้ย่กว่่า 3 ค์น

 โดีย่ประธิานกรรมื่การบรหิารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำากบ่ดีแ่ลกจิการ

ต้้องเป็นกรรมื่การอิสิ่ระ มื่ีว่าระการดีำารงต้ำาแหน่งค์ราว่ละ 3 ปี

 โดีย่ กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�พ้ัน

ต้ำาแหน่งต้ามื่ว่าระอาจไดี้ร่บการแต้่งต้่�งจากค์ณะกรรมื่การ

บริษั่ที่อีกไดี้ ขอบเขต้อำานาจหน้าที่ี�ของค์ณะกรรมื่การบริหาร

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ ในดี้านของการกำาก่บดี่แล

กิจการ มื่ีหน้าที่ี� กำาหนดีแนว่ที่างเสิ่นอแนะ แนว่นโย่บาย่ แนว่

ปฏิบิติ่้เกี�ย่ว่กบ่จรยิ่ธิรรมื่ที่างธิร่กจิ ต้ลอดีจนนโย่บาย่ มื่าต้รการ

ต้อ่ต้า้นท่ี่จรติ้ค์อรร์ป่ชิน่ต้ามื่ระบบการกำาก่บดีแ่ลกจิการที่ี�ดีตี้อ่

ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ และฝ้า่ย่จด่ีการ เพั่�อกำาหนดีเปน็ระเบยี่บ

ปฏิิบ่ต้ิขององค์์กรที่ี�ไดี้มื่าต้รฐาน และเป็นแนว่ที่างที่ี�ถ่ึกต้้อง 

พัิจารณาเสิ่นอข้อพัึงปฏิิบ่ต้ิที่ี�ดีีดี้านการกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี 

สิ่ำาหร่บค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ หร่อค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ 

กำาหนดีนโย่บาย่การกำาก่บด่ีแลกิจการ ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบต้่อ

สิ่่งค์มื่และสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ ให้ค์ณะที่ำางานถึ่อปฏิิบ่ต้ิที่บที่ว่นค์ว่ามื่

เหมื่าะสิ่มื่ของกฏิบ่ต้รค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่เป็นประจำาท่ี่กปี 

หากมื่ีการปร่บปร่งแก้ไขจะนำาเสิ่นอต้่อค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

เพั่�อให้ค์ว่ามื่เห็นชิอบในดี้านการบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง ที่ำาหน้าที่ี�

-  กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ

กรรมื่การผ่จ้ด่ีการขึ�นไป โดีย่ต้อ้งมื่หีลก่เกณฑ์์ที่ี�ชิด่ีเจน โปรง่ใสิ่

 เพั่�อเสิ่นอให้ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่พัิจารณาอน่มื่่ต้ิ รว่มื่ถึึงดี่แล

ให้กรรมื่การ หร่อผ่้บริหารระดี่บสิ่่ง ไดี้ร่บผลต้อบแที่นที่ี�เหมื่าะ

สิ่มื่ก่บหน้าที่ี�และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบที่ี�มื่ีต้่อบริษั่ที่ โดีย่อ้างอิง

ข้อมื่่ลจากการสิ่ำารว่จค์่าจ้างที่่�ว่ประเที่ศ โดีย่พัิจารณาเปรีย่บ

เที่ีย่บจากธ่ิรกิจประเภที่เดีีย่ว่ก่น หร่อใกล้เค์ีย่งก่น กำาหนดี

แนว่ที่างการประเมื่ินผลงานของผ่้บริหารระดี่บสิ่่งเฉุพัาะ

ต้ำาแหน่งกรรมื่การผ่้จ่ดีการ เพ่ั�อใช้ิพัิจารณาปร่บผลต้อบแที่น

ประจำาป ีโดีย่ค์ำานงึถึึงหนา้ที่ี�ค์ว่ามื่รบ่ผดิีชิอบที่ี�มื่ตี้อ่บรษิัท่ี่ โดีย่

ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่นจะต้้องจ่ดีให้มื่ี

การประชิ่มื่อย่่างน้อย่ปีละ 1 ค์ร่�ง

เสิ่นอการกำาหนดีนโย่บาย่บริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งโดีย่รว่มื่ต่้อค์ณะ

กรรมื่การบรษิัท่ี่ซีึ�งค์รอบค์ล่มื่ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งประเภที่ต่้างๆ ทีี่�สิ่ำาค์ญ่

 ได้ีแก่ ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งด้ีานกลย่่ที่ธ์ิค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งด้ีานเค์รดิีต้ ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

ดี้านต้ลาดี ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งดี้านสิ่ภาพัค์ล่อง ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งดี้านปฏิิบ่ต้ิ

การ และค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�มื่ีผลกระที่บต้่อชิ่�อเสิ่ีย่งของกิจการ 

เปน็ต้น้ ว่างกลย่่ที่ธิใ์หส้ิ่อดีค์ลอ้งก่บนโย่บาย่บรหิารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

 โดีย่สิ่ามื่ารถึประเมื่ิน และต้ิดีต้ามื่ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งของบริษั่ที่ให้อย่่่

ในระดี่บที่ี�เหมื่าะสิ่มื่ และย่อมื่ร่บได้ี รว่มื่ถึึงค์ว่บค์่มื่ติ้ดีต้ามื่ 

ประเมื่นิผลการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง และดีแ่ลให้บรษิัท่ี่ดีำาเนนิการ

ต้ามื่นโย่บาย่และแนว่ที่างบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งทีี่�บริษั่ที่กำาหนดี 

มื่อบนโย่บาย่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งให้ค์ณะที่ำางานถ่ึอปฏิิบ่ต้ิ 

ที่บที่ว่นค์ว่ามื่เพัยี่งพัอของนโย่บาย่และระบบบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

โดีย่รว่มื่ถึึงค์ว่ามื่มื่ีประสิ่ิที่ธิิผลของระบบและการปฏิิบ่ติ้ต้ามื่

นโย่บาย่ทีี่�กำาหนดี นำาเสิ่นอราย่งานผลการดีำาเนินงานของค์ณะ

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งต้่อค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ เพั่�อร่บ

ที่ราบ และ/ หร่อพัิจารณาอย่่างน้อย่ปีละค์ร่�ง ในการประชิ่มื่

ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ จ่ดีให้

มื่ีการประชิ่มื่อย่่างน้อย่ปีละ 1 ค์ร่�ง โดีย่อาจเชิิญฝ้่าย่จ่ดีการ 

หร่อผ้่บริหาร หร่อพัน่กงานของบริษั่ที่ทีี่�เกี�ย่ว่ข้อง หร่อผ่้ทีี่�เห็น

สิ่มื่ค์ว่รมื่าร่ว่มื่ประชิ่มื่ให้ค์ว่ามื่เห็นหร่อสิ่่งเอกสิ่ารข้อมื่่ลต้ามื่ที่ี�

เหน็ว่่าเกี�ย่ว่ข้องหร่อจำาเปน็ การประเมื่นิผลการปฏิิบติ่้งานของ

ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการและ

ราย่งานผลการประเมื่ินประจำาปีต้่อค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่
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ขอบเขต้อำานาจหน้าที่ี�ของค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแล

กิจการ สิ่ร่ปไดี้ดี่งนี�

ค์ณะกรรมื่การบริหารไดีร้บ่การแต้ง่ต้่�งจากค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ โดีย่มื่จีำานว่น

ต้ามื่ทีี่�ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่เหน็สิ่มื่ค์ว่ร ซีึ�งจะประกอบด้ีว่ย่กรรมื่การบริษัท่ี่จำานว่น

หนึ�งและอาจประกอบด้ีว่ย่ผ่บ้ริหารของบริษัท่ี่ และ/หรอ่บค่์ค์ลภาย่นอกอีกจำานว่น

หนึ�งกไ็ดี ้เมื่่�อรว่มื่แล้ว่มื่จีำานว่นไม่ื่นอ้ย่กว่่าสิ่ามื่ค์น กรรมื่การบริหารจะต้อ้งมีื่ค์ว่ามื่

ร่ ้ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึ ประสิ่บการณท์ี่ี�เหมื่าะสิ่มื่ สิ่ามื่ารถึอท่ี่ศิเว่ลา มื่คี์ว่ามื่ค์ดิีเหน็อย่า่ง

เพัยี่งพัอในการปฏิบิติ่้งาน มื่คี์ว่ามื่ร่ค้์ว่ามื่เขา้ใจถึึงค์ณ่สิ่มื่บต่้ ิหน้าที่ี� และค์ว่ามื่รบ่

ผดิีชิอบของต้น รว่มื่ถึึงต้อ้งไมื่ม่ื่ลีก่ษัณะต้้องหา้มื่ต้ามื่กฎหมื่าย่ที่ี�เกี�ย่ว่ขอ้ง อำานาจ

หน้าที่ี�ของค์ณะกรรมื่การบริหาร กำาหนดีนโย่บาย่ เป้าหมื่าย่ กลย่่ที่ธ์ิ แผนการ

ดีำาเนนิงาน งบประมื่าณประจำาป ีและอำานาจการบริหารงานต่้างๆ ของบริษัท่ี่ เพั่�อ

เสิ่นอให้ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ร่บที่ราบ ค์ว่บค์่มื่ดี่แลการดีำาเนินธิ่รกิจของบริษั่ที่ให้

เปน็ไปต้ามื่นโย่บาย่ แผนการดีำาเนินงาน และงบประมื่าณประจำาป ีให้เปน็ไปอย่่าง

มื่ีประสิิ่ที่ธิิภาพัและเอ่�อต่้อสิ่ภาพัธ่ิรกิจ พัร้อมื่ให้ค์ำาปรึกษัาแนะนำา การบริหาร

จ่ดีการแก่ผ่้บริหารระดี่บสิ่่ง พัิจารณาอน่มื่่ต้ิการใชิ้จ่าย่เงินเพั่�อการลงที่่น การจ่ดี

ที่ำาธ่ิรกรรมื่การที่างการเงินก่บสิ่ถึาบ่นการเงินเพั่�อการเปิดีบ่ญชิี ก้่ย่่มื่ จำานำา  

ค์ำ�าประก่น และการอ่�นใดี รว่มื่ถึึงการซี่�อขาย่/จดีที่ะเบีย่นกรรมื่สิ่ิที่ธิิ�ที่ี�ดีินเพ่ั�อการ

ที่ำาธ่ิรกรรมื่ต้ามื่ปกต้ขิองบรษิัท่ี่ภาย่ใต้อ้ำานาจว่งเงินที่ี�ไดีก้ำาหนดีไว่ ้พัจิารณาอำานาจ

อน่มื่่ต้ิการซี่�อขาย่สิ่ินค์้าและสิ่ินที่ร่พัย่์ในว่งเงินไมื่่ที่ี�กำาหนดีไว่้ หากเกินจำานว่นที่ี�

สิ่ามื่ารถึอน่มื่่ต้ิไดี้ ให้นำาเสิ่นอเพั่�อขออน่มื่่ต้ิต้่อที่ี�ประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ 

กำาหนดีโค์รงสิ่ร้างองค์์กรและการบริหารจ่ดีการที่ี�มีื่ประสิ่ิที่ธิิภาพั โดีย่ค์รอบค์ล่มื่

ที่่�งเร่�องการค์่ดีเล่อก การฝึ้กอบรมื่ การแต่้งต้่�ง การว่่าจ้าง และการเลิกจ้างของ

พัน่กงานระดีบ่ผ่จ้ด่ีการฝ่้าย่ขึ�นไป กำาก่บดีแ่ลและอนม่ื่ติ่้เร่�องทีี่�เกี�ย่ว่ก่บการดีำาเนนิ

งานของบริษั่ที่และอาจแต้่งต้่�งหร่อมื่อบหมื่าย่ให้บ่ค์ค์ลใดีบ่ค์ค์ลหนึ�ง หร่อหลาย่

ค์นกระที่ำาการอย่่างหนึ�งอย่่างใดีแที่นค์ณะกรรมื่การบริหารต้ามื่ที่ี�เห็นสิ่มื่ค์ว่รไดี้ 

และ ค์ณะกรรมื่การบริหารสิ่ามื่ารถึย่กเลิก เปลี�ย่นแปลง หร่อ แก้ไขอำานาจน่�นๆ 

ไดี ้พัจิารณากล่�นกรองงานที่ก่ประเภที่ที่ี�เสิ่นอค์ณะกรรมื่การชิด่ีย่่อย่อ่�นของบรษิัท่ี่

ที่ี�จะเป็นผ่้พัิจารณากล่�นกรองเพั่�อนำาเสิ่นอค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่โดีย่ต้รงพัิจารณา

ผลกำาไรและขาดีที่น่ของบรษิัท่ี่ฯ การเสิ่นอจา่ย่เงนิปนัผลระหว่่างกาลเพั่�อเสิ่นอให้

ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ พัจิารณาอนม่ื่ติ่้ หรอ่เงินปันผลประจำาปเีพ่ั�อเสิ่นอให้ที่ี�ประชิม่ื่

ผ่้ถ่ึอห่้นในการพัิจารณาอน่มื่่ติ้ แต้่งต้่�งหร่อว่่าจ้างทีี่�ปรึกษัาทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บการ

บรหิารงานภาย่ในองค์ก์รของบริษัท่ี่ เพ่ั�อใหเ้กดิีประสิิ่ที่ธิิภาพัสิ่ง่สิ่ด่ีให้มื่กีารประชิม่ื่

ค์ณะกรรมื่การบริหารเป็นประจำาที่่กเดี่อนหร่ออย่่างน้อย่ไต้รมื่าสิ่ละหนึ�งค์ร่�ง หร่อ

ต้ามื่ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ ในการเรยี่กประชิม่ื่ค์ณะกรรมื่การบรหิาร ใหป้ระธิานกรรมื่การ

บริหาร หร่อเลขาน่การค์ณะกรรมื่การบริหารในฐานะทีี่�เป็นผ่้ซีึ�งไดี้ร่บมื่อบหมื่าย่ 

สิ่่งหน่งสิ่่อน่ดีประชิ่มื่ไปย่่งกรรมื่การบริหารไมื่่น้อย่กว่่าเจ็ดีว่่นก่อนว่่นประชิ่มื่

ท่ี่�งนี� สิ่ามื่ารถึด่ีราย่ละเอีย่ดีกฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่และค์ณะกรรมื่การ

ชิ่ดีย่่อย่เพัิ�มื่เต้ิมื่ไดี้ในเว่็บไซีต้์บริษั่ที่ที่ี� www.saleecolour.com

- กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การบริหาร
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นโย่บาย่และแนว่ปฏิิบต่้ด้ิีานการจด่ีการองค์์กรเกี�ย่ว่ก่บการ

ดีำาเนินงานขององค์์กร เพั่�อให้สิ่อดีค์ล้องก่บการกำาก่บด่ีแล

กิจการ สิ่ร่ปไดี้ดี่งนี�

- นโย่บาย่การพั่ฒนาอย่่างย่่�งย่่น

บรษิัท่ี่ดีำาเนนิธ่ิรกิจต้ามื่แนว่ที่างการพ่ัฒนาอย่่างย่่�งย่่น โดีย่

การค์่ดีเล่อกประเด็ีนสิ่ำาค์่ญทีี่�ไดี้ค์ว่ามื่ต้้องการและค์ว่ามื่ค์าดี

หว่่งจากกล่่มื่ผ่มี้ื่สิ่ว่่นได้ีเสิ่ยี่ที่ก่กล่่มื่ รว่มื่ถึึงผลกระที่บต่้อสิ่ง่ค์มื่

และสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ เพั่�อนำาข้อมื่่ลมื่าใชิ้ประกอบกำาหนดีกลย่่ที่ธิ์

การดีำาเนินธิ่รกิจ เพั่�อให้ธิ่รกิจสิ่ามื่ารถึเต้ิบโต้ไดี้อย่่างย่่�งย่่น ที่่�ง

ในดี้านเศรษัฐกิจ สิ่่งค์มื่ และสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่

- นโย่บาย่การป้องก่นการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น

บริษั่ที่ และบริษั่ที่ย่่อย่ดีำาเนินธ่ิรกิจด้ีว่ย่ค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ ย่ึดี

มื่่�นในค์ว่ามื่ถ่ึกต้้อง โดีย่จ่ดีให้มื่ีแนว่ที่างในการต้่อต้้านการ

ท่ี่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นรว่มื่ถึึงการสิ่น่บสิ่น่นกิจกรรมื่ทีี่�สิ่่งเสิ่ริมื่และ

ปล่กฝั้งให้ผ่้บริหาร และพัน่กงานปฏิิบ่ติ้ต้ามื่กฎหมื่าย่และ

ระเบีย่บข้อบ่งค่์บทีี่�เกี�ย่ว่ข้องไม่ื่สิ่น่บสิ่น่นให้มื่ีการสิ่ร้างค์ว่ามื่

สิ่ำาเร็จของงานดี้ว่ย่ว่ิธิีการที่่จริต้ โดีย่ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ไดี้มื่ี

มื่ต้ิร่บที่ราบ และกำาหนดี “แนว่นโย่บาย่การป้องก่นการท่ี่จริต้

ค์อร์ร่ปชิ่น” และถึ่อปฏิิบ่ต้ิอย่่างเค์ร่งค์ร่ดี

- นโย่บาย่การเข้าที่ำาราย่การเกี�ย่ว่โย่ง

ในการเข้าที่ำาราย่การของบริษั่ที่ก่บบ่ค์ค์ลเกี�ย่ว่โย่งก่น เพั่�อ

ให้เกิดีค์ว่ามื่โปร่งใสิ่และเป็นธิรรมื่ต้่อผ่้ถ่ึอห้่นที่่กราย่โดีย่เที่่า

เที่ีย่มื่ก่น บริษั่ที่จึงย่ึดีหล่กราย่การดี่งนี� 

- เป็นราย่การทีี่�ผ่านกระบว่นการอน่ม่ื่ติ้ทีี่�โปร่งใสิ่โดีย่กรรมื่การ

และผ้่บริหารด้ีว่ย่ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบ  ระม่ื่ดีระว่่งและซ่ี�อส่ิ่ต้ย์่ส่ิ่จริต้

 โดีย่ผ้่มีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่ ไม่ื่ได้ีมีื่ส่ิ่ว่นร่ว่มื่ในการต่้ดีสิิ่นใจ 

- เป็นราย่การที่ี�กระที่ำาโดีย่ค์ำานึงถึึงผลประโย่ชิน์ของบริษั่ที่ 

เสิ่มื่่อนการที่ำาราย่การก่บบ่ค์ค์ลภาย่นอก 

- มื่ีระบบการติ้ดีต้ามื่และต้รว่จสิ่อบทีี่�ที่ำาให้มื่่�นใจไดี้ว่่าการที่ำา

ราย่การเป็นไปต้ามื่ข่�นต้อนที่ี�ถึ่กต้้อง

- นโย่บาย่ป้องก่นค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์

บริษั่ที่ไดี้กำาหนดีนโย่บาย่ค์ณะกรรมื่การ ผ่้บริหาร และ

พัน่กงานจะต้อ้งปฏิิบต่้หินา้ที่ี�เพ่ั�อผลประโย่ชินส์ิ่ง่สิ่ด่ีของบรษิัท่ี่

กรณีบ่ค์ค์ลใดีมีื่สิ่่ว่นได้ีเสีิ่ย่หร่อมีื่สิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้องในราย่การทีี่�

พัิจารณา บ่ค์ค์ลดี่งกล่าว่จะต้้องแจ้งให้หน่ว่ย่งานต้รว่จสิ่อบที่ี�

สริุปปริะเด็นสำาคััญของนโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติด�านกัาริจำัดกัาริองคั์กัริ

ดี่แลในเร่�องดี่งกล่าว่ที่ราบและไมื่่ร่ว่มื่พัิจารณาการที่ำาธิร่กรรมื่

ดี่งกล่าว่

ในปทีีี่�ผา่นมื่า บริษัท่ี่ไดีต้้รว่จสิ่อบกรณทีีี่�อาจก่อให้เกดิีค์ว่ามื่

ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์โดีย่พับว่่าไมื่่มีื่ราย่การใดีทีี่�มื่ีสิ่่ว่น

เกี�ย่ว่ข้องก่บค์ณะกรรมื่การ ผ่้บริหาร และพัน่กงานของบริษั่ที่ 

และเพั่�อย่กระดี่บการกำาก่บดี่แลกิจการภาย่ในองค์์กร ในปีที่ี�

ผ่านมื่าบริษั่ที่ไดี้ที่บที่ว่นจริย่ธิรรมื่ธ่ิรกิจในสิ่่ว่นของค์ว่ามื่ข่ดี

แย่ง้ที่างผลประโย่ชิน์ โดีย่ได้ีเพิั�มื่เต้มิื่ เพั่�อให้ค์รอบค์ลม่ื่ ปอ้งก่น

และลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง ซีึ�งค์ณะกรรมื่การไดีพ้ัจิารณาอนม่ื่ต่้แิล้ว่เมื่่�อ

ว่่นที่ี� 26 ก่มื่ภาพั่นธิ์ 2564

ในการที่บที่ว่นและปรบ่ปรง่การพิัจารณาต้ด่ีสิิ่นใจในเร่�องทีี่�

จะก่อให้เกิดีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งในผลประโย่ชิน์น่�น ค์ณะกรรมื่การ

ของบรษิัท่ี่จะกำาหนดีใหก้รรมื่การหร่อฝ้า่ย่จด่ีการที่ี�เปน็ผ่ถ่้ึอห่น้

ไมื่่มื่ีสิ่ิที่ธิิออกเสีิ่ย่งลงค์ะแนนในเร่�องทีี่�มื่ีสิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้อง เพ่ั�อ

ค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระในการต้่ดีสิิ่นใจ และจะเปิดีเผย่ข้อมื่่ลให้

สิ่าธิารณชินร่บที่ราบโดีย่ที่่นที่ีเพ่ั�อค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ในการที่ำางาน

นโย่บาย่การร่บเร่�องร้องเรีย่นการที่่จริต้และการกระที่ำาผิดี

- นโย่บาย่การกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี

ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ ผ้่บริหาร และพัน่กงานต้ระหน่กถึึง

ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญของการกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี โดีย่มื่่่งมื่่�นพั่ฒนา

และสิ่ง่เสิ่ริมื่ให ้บรษิัท่ี่เป็นองค์ก์รทีี่�มีื่ประสิ่ทิี่ธิิภาพัในการบรหิาร

จ่ดีการ มื่ีจริย่ธิรรมื่ที่างธิ่รกิจ สิ่ามื่ารถึสิ่ร้างผลประโย่ชิน์ที่ี�ดีีให้

แก่ผ่้ถ่ึอห้่นและผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่อ่�นต้ลอดีจนสิ่ร้างค์่ณค์่าให้แก่

กจิการอย่่างย่่�งย่่น และสิ่ง่เสิ่รมิื่ใหน้ำาหลก่การกำาก่บดีแ่ลกจิการ

ที่ี�ดีี โดีย่ไดี้นำาไปปร่บใชิ้ให้เหมื่าะสิ่มื่ก่บบริบที่การดีำาเนินธิ่รกิจ

ของบริษั่ที่ ได้ีที่บที่ว่นนโย่บาย่แนว่ที่างการกำาก่บดี่แลกิจการ 

ที่ี�ดีี

- นโย่บาย่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

บริษั่ที่มีื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งที่ี�จะชิ่ว่ย่ส่ิ่งเสิ่ริมื่ให้การ

ดีำาเนินงานสิ่ามื่ารถึบรรล่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์และเป้าหมื่าย่ นำาไปส่่ิ่

การสิ่ร้างมื่่ลค่์าเพิั�มื่ให้ก่บองค์์กร ผ้่ถ่ึอห้่น และผ้่มื่ีสิ่่ว่นได้ีเสีิ่ย่

ต้่างๆ และบริษั่ที่สิ่ามื่ารถึเติ้บโต้ได้ีอย่่างย่่�งย่่น มื่ีกรอบการ

ดีำาเนนิงานบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง เพ่ั�อใหส้ิ่ามื่ารถึต้อบสิ่นองสิ่ภาพั

แว่ดีล้อมื่ในการดีำาเนินธ่ิรกิจที่ี�มื่ีค์ว่ามื่เปลี�ย่นแปลงไปอย่่าง

รว่ดีเร็ว่ และการแก้ไขสิ่ถึานการณ์ต้่างๆ อย่่างที่่นที่่ว่งที่ีรว่มื่ถึึง

การแสิ่ว่งหาโอกาสิ่ในการดีำาเนินธิ่รกิจใหมื่่ๆ
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- นโย่บาย่การจ่ดีการข้อมื่่ลภาย่ในและการใช้ิเที่ค์โนโลย่ี

สิ่ารสิ่นเที่ศ

บริษั่ที่มื่ีการดี่แลเร่�องการใช้ิข้อมื่่ลภาย่ในต้ามื่หล่กการ

กำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี โดีย่มื่ีนโย่บาย่ให้กรรมื่การ และผ่้บริหาร

มื่ีหน้าราย่งานการเปลี�ย่นแปลงการถ่ึอค์รองหล่กที่ร่พัย่์ต้่อ

สิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การ ก.ล.ต้. ต้ามื่มื่าต้รา 59 แห่ง พัรบ. 

หล่กที่ร่พัย์่และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ พั.ศ. 2535 ภาย่ใน 3 ว่่น 

น่บจากว่่นทีี่�มื่ีการเปลี�ย่นแปลงการถ่ึอค์รองหล่กที่ร่พัย์่ และ 

แจ้งข้อมื่่ลผ่านระบบออนไลน์ต้่อสิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การ 

ก.ล.ต้. เพ่ั�อบน่ทึี่กการเปลี�ย่นแปลงและสิ่รป่จำานว่นหลก่ที่รพ่ัย์่

ของกรรมื่การและผ่้บริหารเป็นราย่บ่ค์ค์ล 

บรษิัท่ี่มื่ขีอ้กำาหนดีหา้มื่นำาขอ้มื่ล่งบการเงนิ หรอ่ขอ้มื่ล่อ่�นที่ี�

มื่ีผลกระที่บต้่อราค์าหล่กที่ร่พัย่์ของบริษั่ที่ที่ี�ที่ราบเปิดีเผย่แก่

บ่ค์ค์ลภาย่นอกหร่อผ่้ทีี่�มื่ิได้ีมื่ีสิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้อง โดีย่เลขาน่การ

บริษ่ัที่จะมีื่การแจ้งเต่้อนผ่านระบบโที่รศ่พัที่์มื่่อถ่ึอให้แก่

กรรมื่การ และผ่้บริหารห้ามื่ที่ำาการซี่�อขาย่หล่กที่ร่พัย่์ในชิ่ว่ง 1 

เดี่อน ก่อนทีี่�ข้อมื่่ลงบการเงินหร่อข้อมื่่ลอ่�นที่ี�มื่ีผลกระที่บต่้อ

ราค์าหลก่ที่รพ่ัย์่ของบรษิัท่ี่จะเผย่แพัร่ต้อ่สิ่าธิารณชิน และต้อ้ง

ไมื่่ซี่�อขาย่หล่กที่ร่พัย่์ของบริษั่ที่จนกว่่าจะพั้นระย่ะเว่ลา 24 

ชิ่�ว่โมื่งนบ่แต้ไ่ด้ีมื่กีารเปดิีเผย่ข้อมื่ล่น่�นสิ่่ส่ิ่าธิารณะที่่�งหมื่ดีแลว้่

 

บริษั่ที่ได้ีกำาหนดีโที่ษัที่างวิ่น่ย่สิ่ำาหร่บผ่้แสิ่ว่งหาผล

ประโย่ชิน์จากการนำาข้อมื่่ลภาย่ในบริษั่ที่ไปใชิ้หร่อนำาไปเปิดี

เผย่จนอาจที่ำาให้บริษั่ที่ได้ีร่บค์ว่ามื่เสีิ่ย่หาย่ โดีย่พิัจารณา

ลงโที่ษัต้ามื่ค์ว่รแก่กรณี ไดี้แก่ การต้่กเต้่อนดี้ว่ย่ว่าจา การต้่ก

เต้่อนเป็นต้่ว่หน่งสิ่่อ การภาค์ที่่ณฑ์์ ต้ลอดีจนการเลิกจ้างพ้ัน

สิ่ภาพัการเป็นพัน่กงานด้ีว่ย่เหต้่ไล่ออก ปลดีออกหร่อให้ออก

แล้ว่แต้่กรณี เป็นต้้น

ที่่�งนี� แนว่ที่างด่ีงกล่าว่ได้ีผ่านการให้ค์ว่ามื่เห็นชิอบจาก

ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่แล้ว่

- นโย่บาย่การเปิดีเผย่ข้อมื่่ล

การเปิดีเผย่ข้อมื่่ลและค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ ค์ณะกรรมื่การของ

บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ในการเปิดีเผย่ข้อมื่่ลสิ่ำาค์่ญทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บ

บรษิัท่ี่ ที่่�งขอ้มื่ล่ที่างการเงนิและขอ้มื่ล่ที่ี�มื่ใิชิข่อ้มื่ล่ที่างการเงนิ

อย่่างถ่ึกต้อ้ง ค์รบถ้ึว่น ที่น่เว่ลา และสิ่ามื่ารถึเข้าถึึงได้ีงา่ย่ โดีย่

นอกจากการเปิดีเผย่ข้อม่ื่ลต้ามื่หล่กเกณฑ์์ของต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย์่

และสิ่ำานก่งานกำาก่บหลก่ที่รพ่ัย์่ และต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย์่ผา่นชิอ่ง

ที่างที่ี�กำาหนดีแล้ว่ บริษั่ที่ย่่งมื่ีนโย่บาย่ในการเผย่แพัร่ข้อมื่่ล

ต้า่งๆ ที่ี�สิ่ำาค์ญ่ซีึ�งอาจสิ่ง่ผลกระที่บต้อ่การต้ด่ีสิ่นิใจใชิส้ิ่ทิี่ธิิออก

เสีิ่ย่งของผ้่ถ่ึอห่้น หร่อข้อมื่่ลทีี่�อาจส่ิ่งผลกระที่บต่้อราค์าหล่ก

ที่รพ่ัย่ข์องบรษิัท่ี่ โดีย่ผา่นชิอ่งที่างการเผย่แพัรข่อ้มื่ล่ต้า่งๆ ของ

ต้ลาดีหล่ที่ร่พัย์่และเว็่บไซีต์้ของบริษั่ที่ รว่มื่ถึึงส่ิ่�อสิ่าธิารณชิน

ต้่างๆ ซีึ�งผ่้ถึ่อห่้นและสิ่าธิารณชินสิ่ามื่ารถึเข้าถึึงไดี้โดีย่ง่าย่อีก

ดี้ว่ย่

- นโย่บาย่ดี้านสิ่ิที่ธิิมื่น่ษัย่ชิน

บริษั่ที่ได้ีมีื่การปฏิิบ่ติ้ต้ามื่นโย่บาย่ด้ีานสิิ่ที่ธิิมื่น่ษัย่ชินโดีย่

ย่ึดีม่ื่�นและปฏิิบ่ต้ิต้ามื่หล่กปฏิิญญาสิ่ากลว่่าดี้ว่ย่สิ่ิที่ธิิมื่น่ษัย่

ชิน (Universal Declaration of Human Rights) และหล่กการ

ชิี�แนะของสิ่หประชิาชิาต้ิว่่าดี้ว่ย่ธ่ิรกิจก่บสิ่ิที่ธิิมื่น่ษัย่ชิน (The 

United Nations Guiding Principles on Business and  

Human Rights: “UNGPs”) โดีย่ให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญต้่อการปฏิิบ่ต้ิ

ดี้านแรงงานและการเค์ารพัสิิ่ที่ธิิมื่น่ษัย่ชินอย่่างเป็นธิรรมื่ เท่ี่า

เที่ีย่มื่ และไมื่่เล่อกปฏิิบ่ต้ิ ที่่�งในดี้านการจ้างงาน การจ่าย่ค่์า

ต้อบแที่น การเล่�อนต้ำาแหนง่ การฝ้กึอบรมื่และพัฒ่นาพัน่กงาน

 โดีย่ไม่ื่แบง่แย่กค์ว่ามื่แต้กต้า่งที่างเพัศ อาย่่ สิ่ถึาบน่การศึกษัา

 เชิ่�อชิาต้ิ และศาสิ่นา รว่มื่ที่่�งสิ่น่บสิ่น่นการจ้างงานแก่กล่่มื่ผ่้

ดี้อย่โอกาสิ่ ไดี้แก่ ผ่้พัิการ ผ่้สิ่่งอาย่่ ผ่้พั้นโที่ษั เพั่�อสิ่ร้างโอกาสิ่

 สิ่ร้างอาชิีพั และราย่ไดี้ที่ี�มื่่�นค์ง

- นโย่บาย่และแนว่ปฏิิบ่ต้ิเกี�ย่ว่ก่บผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ที่ี�สิ่ำาค์่ญ

บริษั่ที่ย่ึดีมื่่�นในการปฏิิบ่ต้ิต้นเป็นพัลเมื่่องที่ี�ดีีของสิ่่งค์มื่ 

โดีย่เฉุพัาะในชิ่มื่ชิน ที่ี�เป็นพั่�นที่ี�ต้่�งของบริษั่ที่ ดีำาเนินธิ่รกิจดี้ว่ย่

ค์ว่ามื่เค์ารพัสิ่ิที่ธิิและปฏิิบ่ต้ิต้่อผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่อย่่างเป็นธิรรมื่ 

ร่บฟงัค์ว่ามื่ค์ดิีเหน็หร่อค์ว่ามื่ก่งว่ล รว่มื่ที่่�งสิ่รา้งค์ว่ามื่เขา้ใจก่บ

ผ้่ถ่ึอห่้นและผ้่มื่ีส่ิ่ว่นไดี้เสิ่ีย่ สิ่่งเสิ่ริมื่ค์ว่ามื่ร่ว่มื่มื่่ออย่่าง

สิ่ร้างสิ่รรค์์ในเร่�องที่ี�ผ่้ถึ่อห่้นและผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ให้ค์ว่ามื่สิ่นใจ
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บริษั่ที่ให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญต่้อการต้ิดีต้่อสิ่่�อสิ่ารก่บผ่้มื่ีส่ิ่ว่นไดี้เสีิ่ย่ที่่กกล่่มื่เพั่�อการแลกเปลี�ย่นข้อม่ื่ลระหว่่างก่น ต้ลอดีจนร่บฟัง

ค์ว่ามื่ค์ิดีเห็น และค์ำาแนะนำาของผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ที่่กกล่่มื่เพั่�อผลประโย่ชิน์ร่ว่มื่ก่น ในกรณีที่ี�ผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ไมื่่ไดี้ร่บค์ว่ามื่เป็นธิรรมื่

จากการปฏิบิติ่้ของบริษัท่ี่ สิ่ามื่ารถึร้องเรีย่นหรอ่แนะนำาต้ชิิมื่ต่้อบริษัท่ี่ได้ีโดีย่ บริษัท่ี่ได้ีจด่ีช่ิองที่างให้ผ่ม้ื่สีิ่ว่่นได้ีเสีิ่ย่สิ่ามื่ารถึติ้ดีต้อ่

ผ่านเว่็บไซีต้์ www.saleecolour.com ร้องเรีย่นหร่อแจ้งเบาะแสิ่ไดี้หลาย่ดี้าน รว่มื่ที่่�งดี้านธิรรมื่าภิบาล และพัฤต้ิกรรมื่ที่ี�อาจสิ่่อ

ถึึงการที่จ่รติ้หรอ่ประพัฤต้มิื่ชิิอบของบค่์ค์ลในองค์ก์รที่่�งจากพัน่กงานเอง และผ่มี้ื่สิ่ว่่นได้ีเสิ่ยี่อ่�นดีว้่ย่ บริษัท่ี่ไดีใ้หค้์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่ก่บ

การเก็บข้อมื่่ลร้องเรีย่นเป็นค์ว่ามื่ล่บซีึ�งเร่�องร้องเรีย่นด่ีงกล่าว่จะร่บร้่เพีัย่งเฉุพัาะในกล่่มื่บ่ค์ค์ลทีี่�ได้ีร่บมื่อบหมื่าย่และเกี�ย่ว่ข้อง

ดี้ว่ย่เท่ี่าน่�นเพ่ั�อสิ่ร้างค์ว่ามื่ม่ื่�นใจให้แก่ผ่้ร้องเรีย่นและได้ีกำาหนดีข่�นต้อนการร่บเร่�อง และการสิ่อบสิ่ว่นไว้่เป็นลาย่ล่กษัณ์อ่กษัร 

โดีย่มื่ีชิ่องที่างการต้ิดีต้่อข้อร้องเรีย่น หร่อการแจ้งเบาะแสิ่ ดี่งนี�

ที่่�งนี� ในการร่บข้อเสิ่นอแนะและเร่�องร้องเรีย่นจากผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่น่�น จะถึ่กสิ่่งต้่อให้หน่ว่ย่งานที่ี�เกี�ย่ว่ข้องดีำาเนินการ เพั่�อให้มื่ี

การชิี�แจง แก้ไข ปร่บปรง่ และสิ่รป่ผลเพ่ั�อราย่งานต้อ่ค์ณะกรรมื่การ และเพั่�อให้การดีำาเนนิการติ้ดีต้ามื่เร่�องราว่ร้องท่ี่กขก์ารดีำาเนนิ

งานของบริษั่ที่เป็นไปดี้ว่ย่ค์ว่ามื่เรีย่บร้อย่รว่ดีเร็ว่ และมื่ีประสิ่ิที่ธิิผล บริษั่ที่ไดี้แต้่งต้่�ง “ค์ณะที่ำางานต้ิดีต้ามื่เร่�องราว่ร้องที่่กข์ และ

ราย่งานค์ว่ามื่ค่์บหน้าให้ค์ณะกรรมื่การแก้ไขปัญหาเร่�องราว่ร้องท่ี่กข์ร่บที่ราบจะเป็นการสิ่ร้างค์ว่ามื่เช่ิ�อมื่่�นในการแก้ไขปัญหา

จากการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ให้แก่ผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ที่่กฝ้่าย่อีกที่างหนึ�งดี้ว่ย่

สิ่ำาหร่บการร้องเรีย่นการแจ้งเบาะแสิ่ บริษั่ที่ไดี้กำาหนดีไว่้ในข่�นต้อนการปฏิิบ่ต้ิการร่บเร่�องร้องเรีย่นและการแจ้งเบาะแสิ่ของ

บริษั่ที่โดีย่จ่ดีให้มื่ีชิ่องที่างการแจ้งเบาะแสิ่ กระบว่นการสิ่อบสิ่ว่นและการลงโที่ษั ซีึ�งเป็นไปต้ามื่ระเบีย่บ ข้อบ่งค์่บและกฎหมื่าย่

ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องอย่่างเค์ร่งค์ร่ดี นอกจากนี�ย่่งสิ่ร้างค์ว่ามื่มื่่�นใจให้ก่บพัน่กงานหร่อผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ต้่างๆ โดีย่บริษั่ที่จะให้ค์ว่ามื่ค์่้มื่ค์รอง

และจะไมื่่ย่นิย่อมื่ใหม้ื่กีารขม่ื่ข่ ่ค์ก่ค์ามื่ กบ่พันก่งานหรอ่บค่์ค์ลอ่�นใดีที่ี�แจง้เบาะแสิ่ และผ่้ที่ี�ใหค้์ว่ามื่รว่่มื่มื่่อหรอ่ชิ่ว่ย่เหลอ่ในการ

สิ่อบสิ่ว่นดี้ว่ย่เจต้นาสิ่่จริต้ รว่มื่บริษั่ที่จะไมื่่เลิกจ้าง พั่กงาน ลงโที่ษัที่างว่ิน่ย่ หร่อข่่ว่่าจะดีำาเนินการใดีๆ จากการที่ี�พัน่กงานของ

บริษั่ที่ หร่อบ่ค์ค์ลที่ี�เกี�ย่ว่ข้อง ร้องเรีย่นหร่อแจ้งเบาะแสิ่

จำดหมายถูึงคัณะกัริริมกัาริ / กัริริมกัาริผู้้�จำัดกัาริ / คัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ
บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน) 858 หม้่ 2 ซื่อย 1C/1 นิคัมอุตสาหกัริริม
บางป้ ต.บางป้ใหม่ อ.เมืองสมุทริปริากัาริ จำ.สมุทริปริากัาริ 10280

ฝ่่ายเลี่ขานุกัาริบริิษััท 02-323-2601 ต่อ 2005

ทาง E-mail : www.saleecolour.com
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6.2 จำริิยธริริมธุริกัิจำ

6.3 กัาริเปลี่่�ยนแปลี่งแลี่ะพััฒนากัาริท่�สำาคััญ

จรยิ่ธิรรมื่ธ่ิรกิจ ของบริษัท่ี่จด่ีที่ำาขึ�นค์ร่�งแรกเมื่่�อปี 2551 และได้ีปรบ่ปรง่ค์ร่�งทีี่� 1 ในปี 2563 เพ่ั�อให้การดีำาเนินธ่ิรกิจของบริษัท่ี่

 เป็นไปอย่่างถึ่กต้้องโปร่งใสิ่ย่่ต้ิธิรรมื่และสิ่ามื่ารถึต้รว่จสิ่อบไดี้รว่มื่ถึึงการปฏิิบ่ต้ิต้่อแรงงานอย่่างเป็นธิรรมื่หน่ว่ย่งานต้รว่จสิ่อบ

ภาย่ในดีำาเนนิการต้รว่จสิ่อบในค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งของแต่้ละหนว่่ย่งานโดีย่ดีำาเนนิงานอย่่่ในระเบยี่บขอ้บง่ค์บ่ที่ี�ต้้องไดีร้บ่การอนม่ื่ติ่้จาก

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบกอ่นและผลการต้รว่จสิ่อบจะถ่ึกราย่งานใหค้์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่ที่ราบในท่ี่กไต้รมื่าสิ่นอกจากนี� เพั่�อให้

เปน็แนว่ปฏิบิติ่้และการกำากบ่ด่ีแลกิจการทีี่�ดีี บรษิัท่ี่ได้ีกำาหนดีนโย่บาย่ที่ี�เกี�ย่ว่ขอ้งก่บหลก่การประกอบกจิการดีว้่ย่ค์ว่ามื่เปน็ธิรรมื่

ไว่้ในค์่่มื่่อจรรย่าบรรณที่างธิ่รกิจของบริษั่ที่ สิ่ามื่ารถึดี่ราย่ละเอีย่ดีของจรรย่าบรรณที่างธิ่รกิจเพัิ�มื่เต้ิมื่ไดี้ในเว่็บไซีต้์ของบริษั่ที่ที่ี� 

www.saleecolour.com

ในปี 2564 ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ ไดี้มื่ีการที่บที่ว่นนโย่บาย่ กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การที่่�ง 3 ค์ณะ ไดี้แก่ ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

 ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์า่ต้อบแที่น และค์ณะกรรมื่การบรหิารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำากบ่ดีแ่ลกจิการ เพั่�อเปน็การที่บที่ว่น

กฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การและแนว่ที่างในการปฏิิบ่ติ้ของค์ณะกรรมื่การให้มีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพัการกำาก่บด่ีแลกิจการของบริษ่ัที่ และเป็นการ

ย่กระด่ีบมื่าต้รฐานการกำาก่บด่ีแลกิจการของบริษ่ัที่ทีี่�มีื่ค์ว่ามื่สิ่อดีค์ล้องก่บหล่กการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี CG Code 

จากการปฏิิบ่ติ้ และพ่ัฒนากระบว่นการต้ามื่หล่กการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี ในปี 2564 บริษ่ัที่ได้ีมีื่การเข้าร่บการประเมิื่น 

 Corporate Governance Report (CGR) และโค์รงการประเมิื่นค่์ณภาพัการจ่ดีการประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่นในปี 2564 ผลการประเมิื่นทีี่�ได้ี

บริษ่ัที่ได้ีจ่ดีที่ำาราย่งานการพ่ัฒนาเพ่ั�อค์ว่ามื่ย่่�งย่่น ( Sustainability report ) ประจำาปี 2564 เพ่ั�อเผย่แพัร่และราย่งานผลการดีำาเนิน

งานของบริษ่ัที่ต่้�งแต่้ว่่นทีี่� 1 มื่กราค์มื่ 2564 ถึึง 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 ม่่ื่งเน้นในด้ีานการข่บเค์ล่�อนธ่ิรกิจเพ่ั�อค์ว่ามื่ย่่�งย่่น การจ่ดีการ 

ผลกระที่บต่้อผ้่มีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่ในห่ว่งโซ่ีค่์ณค่์าของธ่ิรกิจ การจ่ดีการค์ว่ามื่ย่่�งย่่นในด้ีานของสิิ่�งแว่ดีล้อมื่ การมีื่ส่ิ่ว่นร่ว่มื่ก่บช่ิมื่ชินและ

ส่ิ่งค์มื่

89 คัะแนน

ผู้ลี่คัะแนนกัาริปริะเมิน
CGR ปริะจำำาปี 2564

ผู้ลี่คัะแนนกัาริปริะเมินคุัณภาพักัาริ
จัำดกัาริปริะชุมผู้้�ถืูอหุ�นปริะจำำาปี 2564

กัาริปริะเมินกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริท่�ด่

กัาริจำัดทำาริายงานคัวิามยั�งยืนปริะจำำาปี 2564

100
 คัะแนน
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โค์รงสิ่ร้างการจ่ดีการของบริษั่ที่ ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 2564 ประกอบดี้ว่ย่ค์ณะกรรมื่การ 5 ชิ่ดี ไดี้แก่ 

1. ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

2. ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ 

3. ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น

4. ค์ณะกรรมื่การบริหาร 

5. ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง และกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี

ค์ณะกรรมื่การ ที่่�ง 5 ค์ณะ ค์่อ หมื่าย่เลข 1-5 ดี่งแผนภาพัดี้านล่าง

• มื่ีการเปิดีเผย่กระบว่นการและหล่กเกณฑ์์ในการประเมื่ินผลค์ณะกรรมื่การที่่�งค์ณะ ราย่บ่ค์ค์ล และผ่้บริหารระดี่บสิ่่งสิ่่ดี

• มื่ีการเปิดีเผย่การเปลี�ย่นแปลงการถึ่อค์รองห่้นของกรรมื่การและผ่้บริหารระดี่บสิ่่ง แสิ่ดีงจำานว่นเค์ล่�อนไหว่ระหว่่างปี

• มื่ีการจ่ดีที่ำาราย่งานค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบต้่อราย่งานที่างการเงินค์ว่บค์่่ก่บราย่งานของผ่้สิ่อบบ่ญชิี

• การกำาหนดีการดีำารงต้ำาแหน่งของกรรมื่การอิสิ่ระไว่้ไมื่่เกิน 9 ปี

• จ่ดีให้มื่ีการประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่นอย่่างน้อย่ปีละ 2 ค์ร่�ง

• การเปิดีเผย่นโย่บาย่ค์่าต้อบแที่นของ CEO ที่่�งระย่ะสิ่่�นและระย่ะย่าว่ รว่มื่ถึึงค์่าต้อบแที่นต้ามื่ผลการปฏิิบ่ต้ิงาน

บริิษััท ได�ม่กัาริพััฒนาแลี่ะปริับปริุงแลี่�วิ ดังน่�

ตลี่อดปี 2564 ท่�ผู้่านมา บริิษััทได�ปฏิิบัติตามหลี่ักักัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริท่�ด่ ยกัเวิ�นเริื�องต่อไปน่�

6.3.1 กัาริทบทวินนโยบาย แนวิปฏิิบัติ แลี่ะริะบบกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริในริอบปีท่�ผู้่านมา

7. โคัริงสริ�างกัาริกัำากัับดแ้ลี่กัจิำกัาริ แลี่ะข�อม้ลี่สำาคัญัเกั่�ยวิกัับคัณะกัริริมกัาริ คัณะกัริริมกัาริ
ชุดย่อย ผู้้�บริิหาริ พันักังานแลี่ะอื�นๆ

7.1 โคัริงสริ�างกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ
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โคัริงสริ�างกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

คัณะกัริริมกัาริบริิษััท

1. พัลเอกสิ่มื่ท่ี่ต้  อ่ต้ต้ะน่นที่น์

2. พัล ต้.ที่.ดีร.ระพีัพ่ัฒน์ ปาละว่งศ์

3. นางสิ่าว่ส่ิ่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

4. นาย่ส่ิ่ชิาติ้  จิว่ะพัรทิี่พั

5. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ  

6. นาย่พีัรพ่ันธ์ิ  จิว่ะพัรทิี่พัย์่

7. นาย่ธิเนศพัล  มื่งค์ลร่ต้น์

8. นาย่ราช่ิน  ค์ว่รหา

9. นาย่ชิาญช่ิย่  อ่ศว่กาญจน์

คัณะกัริริมกัาริบริิหาริ คัณะกัริริมกัาริบริิหาริคัวิามเส่�ยงแลี่ะ
คัณะกัริริมกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริท่�ด่1. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

2. นาย่พีัรพ่ันธ์ิ จิว่ะพัรทิี่พัย์่

3. นาย่ราช่ิน  ค์ว่รหา

4. นาย่ฉุลว่ย่  ไพันิต้ย์่

5. นางสิ่าว่โสิ่ภิดีา หิร่ญโชิติ้พังศ์

1. พัล ต้.ที่.ดีร.ระพีัพ่ัฒน์ ปาละว่งศ์

2. นางสิ่าว่ส่ิ่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

3. นาย่ส่ิ่ชิาติ้  จิว่ะพัรทิี่พัย์่

เลี่ขานุกัาริบริิษััท
นางม่ื่ที่นา  หอระดีาน

คัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ

1. พัล ต้.ที่.ดีร.ระพีัพ่ัฒน์ ปาละว่งศ์

2. พัลเอกสิ่มื่ท่ี่ต้  อ่ต้ต้ะน่นที่น์

3. นางสิ่าว่ส่ิ่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

1. พัล ต้.ที่.ดีร.ระพีัพ่ัฒน์ ปาละว่งศ์

2. นางสิ่าว่ส่ิ่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

3. นาย่ส่ิ่ชิาติ้  จิว่ะพัรทิี่พัย์่

คัณะกัริริมกัาริสริริหา
แลี่ะกัำาหนดคั่าตอบแทน

1

2 3 4 5
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7.2 คัณะกัริริมกัาริ

7.2.1 องคั์ปริะกัอบของคัณะกัริริมกัาริบริิษััท

7.2.3 บทบาทหน�าท่�ของคัณะกัริริมกัาริ

7.2.2 ข�อม้ลี่คัณะกัริริมกัาริแลี่ะตำาแหน่งของกัริริมกัาริ

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 มีื่ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ จำานว่นท่ี่�งสิิ่�น 9 ท่ี่าน โดีย่มีื่กรรมื่การอิสิ่ระทีี่�เป็นกรรมื่การต้รว่จสิ่อบท่ี่�งหมื่ดี

 3 ท่ี่าน คิ์ดีเป็นร้อย่ละ 33.33 ของกรรมื่การท่ี่�งหมื่ดี มีื่กรรมื่การทีี่�ไม่ื่เป็นผ้่บริหารจำานว่น 6 ท่ี่าน คิ์ดีเป็นร้อย่ละ 66.67 ของจำานว่น

กรรมื่การบริษ่ัที่ท่ี่�งหมื่ดี มีื่กรรมื่การทีี่�เป็นผ้่หญิงจำานว่น 1 ท่ี่าน ประธิานกรรมื่การบริษ่ัที่เป็นกรรมื่การอิสิ่ระและไม่ื่ได้ีดีำารงต้ำาแหน่ง

เป็นประธิานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร

บริษ่ัที่ได้ีกำาหนดีองค์์ประกอบและค่์ณสิ่มื่บ่ติ้ของค์ณะกรรมื่การไว้่ในกฎบ่ต้รค์ณะกรรมื่การ โดีย่นำาหล่กการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�

ดีีสิ่ำาหร่บบริษ่ัที่จดีที่ะเบีย่นปี 2560 หร่อ Corporate Governance Code (CG Code) ทีี่�แนะนำาโดีย่สิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การกำาก่บ

หล่กที่ร่พัย์่และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ มื่าปร่บใช้ิในการกำาหนดีบที่บาที่หน้าทีี่�และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ ค์ณะกรรมื่การ

ต้รว่จสิ่อบ ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่น ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ และค์ณะกรรมื่การ

บริหาร ได้ีเผย่แพัร่บนเว็่บไซีต์้ของบริษ่ัที่ (www.saleecolour.com) และสิ่ร่ปไว้่ในห่ว่ข้อการกำาก่บและด่ีแลกิจการ

1. พัลเอกสิ่มื่ที่่ต้  อ่ต้ต้ะน่นที่น์

2. พัล.ต้.ที่.ดีร.ระพัีพั่ฒน์  ปาละว่งศ์

3. นางสิ่าว่สิ่่ว่รรณี   ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

4. นาย่สิ่่ชิาต้ิ   จิว่ะพัรที่ิพัย่์

5. นาย่ร่ชิ   ที่องว่านิชิ

6. นาย่พัีรพั่นธิ์   จิว่ะพัรที่ิพัย่์

7. นาย่ราชิ่น   ค์ว่รหา

8. นาย่ธิเนศพัล   มื่งค์ลร่ต้น์

9. นาย่ชิาญชิ่ย่   อ่ศว่กาญจน์

ตำาแหน่งริายชื�อ

ประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ / กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ/กรรมื่การอิสิ่ระ

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ/กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ/กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ/กรรมื่การอิสิ่ระ

รองประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น/กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

และกำาก่บดี่แลกิจการ

ประธิานกรรมื่การบริหาร/กรรมื่การ

กรรมื่การผ่้จ่ดีการ/กรรมื่การ

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ญชิี-การเงิน/กรรมื่การ

กรรมื่การ

กรรมื่การ
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7.3 ข�อม้ลี่เกั่�ยวิกัับคัณะกัริริมกัาริชุดย่อย

7.3.1 คัณะกัริริมกัาริบริิษััทจัำดให�ม่คัณะกัริริมกัาริชุดย่อย โคัริงสริ�างกัริริมกัาริของบริิษััท
ปริะกัอบด�วิยคัณะกัริริมกัาริชุดย่อย 4 ชุด ได�แกั่ คัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ คัณะกัริริมกัาริ
สริริหาแลี่ะกัำาหนดคัา่ตอบแทน คัณะกัริริมกัาริบริหิาริคัวิามเส่�ยงแลี่ะกัำากัับด้แลี่กิัจำกัาริ คัณะ
กัริริมกัาริบริิหาริ

7.3.2 คัณะกัริริมกัาริชุดย่อย

(1) ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 มีื่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ จำานว่นท่ี่�งสิิ่�น 3 ท่ี่าน ประกอบด้ีว่ย่

* นางสี่าวสีุ่วรรณี่  ลิมปนวงศ์แสี่น มื่ีค์ว่ามื่ร่้และประสิ่บการณ์เพัีย่งพัอที่ี�จะสิ่ามื่ารถึที่ำาหน้าที่ี�ในการสิ่อบที่าน ค์ว่ามื่น่า

เชิ่�อถึ่อของงบการเงิน เน่�องจากจบการศึกษัาดี้านการบ่ญชิี จากมื่หาว่ิที่ย่าล่ย่ธิรรมื่ศาสิ่ต้ร์ และมื่ีประสิ่บการณ์ที่ำางานดี้านการ

บ่ญชิีโดีย่ต้รง

1. พัล.ต้.ที่.ดีร. ระพัีพั่ฒน์   ปาละว่งศ์

2. พัลเอกสิ่มื่ที่่ต้   อ่ต้ต้ะน่นที่น์

3. นางสิ่าว่สิ่่ว่รรณี   ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น*

ตำาแหน่งริายชื�อ

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ/กรรมื่การอิสิ่ระ

ประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ / กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ / กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ / กรรมื่การอิสิ่ระ
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 (2) ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่น

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 มีื่ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่น จำานว่นท่ี่�งสิิ่�น 3 ท่ี่าน ประกอบด้ีว่ย่

(3) ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 มีื่ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ จำานว่นท่ี่�งสิิ่�น 3 ท่ี่าน ประกอบด้ีว่ย่

1. พัล.ต้.ที่.ดีร. ระพัีพั่ฒน์ ปาละว่งศ์

2. นางสิ่าว่สิ่่ว่รรณี   ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

3. นาย่สิ่่ชิาต้ิ   จิว่ะพัรที่ิพัย่์

1. พัล.ต้.ที่.ดีร. ระพัีพั่ฒน์ ปาละว่งศ์

2. นางสิ่าว่สิ่่ว่รรณี   ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

3. นาย่สิ่่ชิาต้ิ   จิว่ะพัรที่ิพัย่์

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

ริายชื�อ

ริายชื�อ

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ / กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ/กรรมื่การอิสิ่ระ

รองประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ /

กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ/กรรมื่การอิสิ่ระ

รองประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ /
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(4) ค์ณะกรรมื่การบริหาร

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 มีื่ค์ณะกรรมื่การบริหาร จำานว่นท่ี่�งสิิ่�น 5 ท่ี่าน ประกอบด้ีว่ย่

ท่ี่�งนี� การมื่อบหมื่าย่อำานาจหน้าทีี่�และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การบริหาร และกรรมื่การผ้่จ่ดีการน่�น การมื่อบอำานาจด่ีง

กล่าว่ ผ้่ได้ีร่บมื่อบอำานาจน่�นต้้องไม่ื่มีื่อำานาจอน่ม่ื่ติ้ราย่การทีี่�บ่ค์ค์ลด่ีงกล่าว่ หร่อบ่ค์ค์ลทีี่�อาจมีื่ค์ว่ามื่ข่ดีแย้่ง (“บ่ค์ค์ลทีี่�อาจมีื่ค์ว่ามื่

ข่ดีแย้่ง”ให้มีื่ค์ว่ามื่หมื่าย่ต้ามื่ทีี่�กำาหนดีไว้่ ในประกาศ ของค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย์่และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่) มีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่หร่อ

อาจมีื่ค์ว่ามื่ข่ดีแย้่งที่างผลประโย่ชิน์ในล่กษัณะอ่�นใดีก่บบริษ่ัที่ หร่อบริษ่ัที่ย่่อย่ ซึี�งการอน่ม่ื่ติ้ราย่การในล่กษัณะด่ีงกล่าว่ จะต้้อง

เสิ่นอต่้อทีี่�ประช่ิมื่ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ และ/หร่อ ทีี่�ประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่น เพ่ั�อพิัจารณา และอน่ม่ื่ติ้ราย่การด่ีงกล่าว่ต้ามื่ข้อบ่งค่์บของบริษ่ัที่

 หร่อกฎหมื่าย่ทีี่�เกี�ย่ว่ข้องกำาหนดี เว้่นแต่้เป็นการอน่ม่ื่ติ้ราย่การทีี่�เป็นล่กษัณะการดีำาเนินธ่ิรกรรมื่การค้์าปกติ้ท่ี่�ว่ไปของบริษ่ัที่ทีี่�เป็น

ไปต้ามื่นโย่บาย่ และหล่กเกณฑ์์ทีี่�ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ได้ีพิัจารณาอน่ม่ื่ติ้ไว้่

ค์ณะกรรมื่การบริหาร มีื่อำานาจอน่ม่ื่ติ้ว่งเงินต้ามื่ขอบเขต้ทีี่�

ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่กำาหนดีไว้่ด่ีงนี�

1) ค์ณะกรรมื่การบริหาร มีื่อำานาจอน่ม่ื่ติ้การซ่ี�อขาย่สิิ่นค้์า

และสิิ่นที่ร่พัย์่ในว่งเงินไม่ื่เกิน 50 ล้านบาที่ หากเกินจำานว่นทีี่�

สิ่ามื่ารถึอน่ม่ื่ติ้ได้ี ให้นำาเสิ่นอเพ่ั�อขออน่ม่ื่ติ้ต่้อทีี่�ประช่ิมื่ค์ณะ

กรรมื่การบริษ่ัที่

2) กรรมื่การผ้่จ่ดีการขึ�นไป มีื่อำานาจอน่ม่ื่ติ้การซ่ี�อขาย่สิิ่นค้์า

และสิิ่นที่ร่พัย์่ในว่งเงินไม่ื่เกิน 10 ล้านบาที่ หากเกินจำานว่นทีี่�

สิ่ามื่ารถึอน่ม่ื่ติ้ได้ี ให้นำาเสิ่นอเพ่ั�อขออน่ม่ื่ติ้ต่้อทีี่�ประช่ิมื่ค์ณะ

กรรมื่การบริษ่ัที่

1. นาย่ร่ชิ   ที่องว่านิชิ

2. นาย่พัีรพั่นธิ์    จิว่ะพัรที่ิพัย่์

3. นาย่ราชิ่น   ค์ว่รหา

4. นาย่ฉุลว่ย่   ไพันิต้ย่์

5. นางสิ่าว่โสิ่ภิดีา   หิร่ญโชิต้ิพังศ์

ตำาแหน่งริายชื�อ

ประธิานกรรมื่การบริหาร

กรรมื่การผ่้จ่ดีการ

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานบ่ญชิีและการเงิน

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานปฏิิบ่ต้ิการ

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานสิ่น่บสิ่น่นการขาย่และการต้ลาดี

กัาริกัำาหนดอำานาจำอนุมัติวิงเงิน
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คัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ
แลี่ะคัณะกัริริมกัาริชุดย่อย

แผู้นผู้ังโคัริงสริ�างกัาริบริิหาริ

คัณะกัริริมกัาริบริิษััท

ปริะธานกัริริมกัาริบริิหาริ
นายริัช ทองวิานิช

กัริริมกัาริผู้้�จำัดกัาริ
นายพัีริพัันธ์ จำิวิะพัริทิพัย์

1 – 6 ค่์อผ้่บริหารของบริษ่ัที่ต้ามื่ประกาศค์ณะกรรมื่การ ก.ล.ต้.

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่ผลิต้
นาย่ฉุลว่ย่ ไพันิต้ย์่ (รษัก)

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่บ่ค์ค์ล&บริหาร
นางม่ื่ที่นา หอระดีาน

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่จ่ดีซ่ี�อ-นำาเข้าส่ิ่งออก
นางสิ่าว่เสิ่าว่นิต้ย์่ สิิ่ริกรกาญจน์

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่บ่ญชีิ-การเงิน
นางสิ่าว่กรรณิกา บ่ญรอดี

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่ขาย่
นาย่นิพันธ์ิ เถ่ึ�อนเพ็ัง

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่ค์ล่งสิิ่นค้์า
นาย่ส่ิ่ภิ ภ่แก้ว่

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่เที่ค์โนโลยี่
สิ่ารสิ่นเที่ศ

นาย่กิต้ติ้โชิติ้ ว่งษ์ักิติ้โสิ่ภณ

ผ้่จ่ดีการว่างแผน&บริการล่กค้์า
นาย่สิ่มื่พังค์์ นค์ร่งส่ิ่

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่นว่่ต้กรรมื่
&ค์ว่ามื่ย่่�งย่่น

นางสิ่าว่ศร่ญธิินี มื่งค์ลร่ต้น์

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่วิ่ศว่กรรมื่
นาย่สิ่มื่พังค์์ กลิ�นเจริญ

ผ้่จ่ดีการฝ่้าย่ห้องปฏิิบ่ติ้การ
นาย่พ่ันธ์ิศ่กดิี� สิ่ล่กค์ำา

รองกรรมื่การผ้่จ่ดีการ
สิ่าย่ปฏิิบ่ติ้การ

นาย่ฉุลว่ย่ ไพันิต้ย์่

รองกรรมื่การผ้่จ่ดีการ
สิ่าย่พ่ัฒนาธ่ิรกิจ

นาย่พีัรพ่ันธ์ิ จิว่ะพัรทิี่พัย์่

รองกรรมื่การผ้่จ่ดีการสิ่าย่งาน
สิ่น่บสิ่น่นการขาย่และการต้ลาดี
นางสิ่าว่โสิ่ภิดีา หิร่ญโชิติ้พังศ์

รองกรรมื่การผ้่จ่ดีการ
สิ่าย่บ่ญชีิ-การเงิน
นาย่ราช่ิน ค์ว่รหา

1

2

3 4 5

6
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7.4 คัณะผู้้�บริิหาริ

7.4.1 ริายชื�อแลี่ะตำาแหน่งของผู้้�บริิหาริ

ณ  ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 มีื่ค์ณะผ้่บริหาร จำานว่นท่ี่�งสิิ่�น 10 ท่ี่าน ประกอบด้ีว่ย่

1. นางสิ่าว่เสิ่าว่นิต้ย่์  สิ่ิริกรกาญจน์

2. นางมื่่ที่นา   หอระดีาน

3. นาย่สิ่มื่พังค์์   นค์ร่งสิ่่

4. นางสิ่าว่กรรณิกา  บ่ญรอดี

5. นางสิ่าว่ศร่ญธิินี  มื่งค์ลร่ต้น์

6. นาย่กิต้ต้ิโชิต้ิ ว่งษั์กิต้ิโสิ่ภณ

7. นาย่นิพันธิ์   เถึ่�อนเพั็ง

8. นาย่สิ่มื่พังค์์ กลิ�นเจริญ

9. นาย่พั่นธิ์ศ่กดีิ�    สิ่ล่กค์ำา

10. นาย่สิ่่ภิ   ภ่แก้ว่

ตำาแหน่งริายชื�อ

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่จ่ดีซี่�อ-นำาเข้าสิ่่งออก

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ค์ค์ลและบริหาร

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ว่างแผนและบริการล่กค์้า

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ญชิีและการเงิน

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่นว่่ต้กรรมื่และค์ว่ามื่ย่่�งย่่น

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่เที่ค์โนโลย่ีสิ่ารสิ่นเที่ศ

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ขาย่

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ว่ิศว่กรรมื่

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ห้องปฏิิบ่ต้ิการ

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ค์ล่งสิ่ินค์้า

1) ค์ว่บค่์มื่ด่ีแลการดีำาเนินกิจการและ/ หร่อบริหารงานท่ี่�ว่ไปของบริษ่ัที่

2) ดีำาเนินการหร่อปฏิิบ่ติ้งานให้เป็นไปต้ามื่นโย่บาย่ แผนงาน และงบประมื่าณทีี่�ได้ีอน่ม่ื่ติ้จากค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ และ/ หร่อ 

          ค์ณะกรรมื่การบริหารของบริษ่ัที่

3) มีื่อำานาจออกค์ำาส่ิ่�ง ระเบีย่บ ประกาศ บ่นทึี่ก เพ่ั�อให้การปฏิิบ่ติ้งานเป็นไปต้ามื่นโย่บาย่ และผลประโย่ชิน์ของบริษ่ัที่ และเพ่ั�อ 

          ร่กษัาระเบีย่บวิ่น่ย่การที่ำางานภาย่ในองค์์กร

4) มีื่อำานาจกระที่ำาการและแสิ่ดีงต้นเป็นต่้ว่แที่นของบริษ่ัที่ ต่้อบ่ค์ค์ลภาย่นอกในกิจการทีี่�เกี�ย่ว่ข้องและเป็นประโย่ชิน์ต่้อบริษ่ัที่

5) เป็นผ้่ร่บมื่อบอำานาจของบริษ่ัที่ในการบริหารกิจการของบริษ่ัที่ให้เป็นต้ามื่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์ข้อบ่งค่์บ นโย่บาย่ระเบีย่บข้อกำาหนดี 

          ค์ำาส่ิ่�งมื่ติ้ทีี่�ประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่นและ/หร่อมื่ติ้ทีี่�ประช่ิมื่ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่และ ค์ณะกรรมื่การบริหารท่ี่กประการ

ขอบเขตอำานาจำหน�าท่�แลี่ะคัวิามริับผู้ิดชอบของผู้้�บริิหาริ
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คัณะกัริริมกัาริบริิษััท
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ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ 
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
ปริะธานกัริริมกัาริบริิษััท
กัริริมกัาริตริวิจำสอบ
กัริริมกัาริอิสริะ

พัลี่เอกัสมทัต  
อัตตะนันทน์

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้
วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ คณีะกรรมการตรวจสี่อบ

5 พัฤษัภาค์มื่ พั.ศ.2487
77 ปี
ไที่ย่
99/9 ถึ.ส่ิ่โขท่ี่ย่ แขว่งด่ีสิิ่ต้ กร่งเที่พัฯ
25 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2551
13 ปี

คัริั�ง คัริั�ง4/4 4/4 

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / 

บุตรท่ำ�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร 

ในกิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�ง

ทำางผลประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

-  ปริญญาต้รี ว่ิที่ย่าศาสิ่ต้ร์บ่ณฑ์ิต้ (ว่ที่บ.) 

โรงเรีย่นนาย่ร้อย่พัระจ่ลจอมื่เกล้า

- ว่ิที่ย่าล่ย่ป้องก่นราชิอาณาจ่กร พั.ศ.2540

-  หล่กสิ่่ต้ร Director Certification Program (DCP) ประจำาปี 2550

- กรรมื่การ  บริษั่ที่ นว่นค์ร จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- ข้าราชิการบำานาญ กระที่รว่งกลาโหมื่

- กรรมื่การ  บริษั่ที่ นว่นค์ร จำาก่ดี (มื่หาชิน)

-  ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง
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ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
ริองปริะธานกัริริมกัาริบริิษััท
กัริริมกัาริสริริหา แลี่ะกัำาหนด
ค่ัาตอบแทน
กัริริมกัาริบริิหาริคัวิามเส่�ยง
แลี่ะกัำากัับด้แลี่กิัจำกัาริ

นายสุชาติ  
จำิวิะพัริทิพัย์

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ
คณีะกรรมการสี่รรหา

และกำาหนดัค่าตอบแทำน
คณีะกรรมการบริหารความ
เส่ี่�ยงและกำากับด้ัแลกิจการ

6 ก่มื่ภาพ่ันธ์ิ พั.ศ.2494
70 ปี
ไที่ย่
บจก.วี่ไอวี่ อินเต้อร์เค์มื่ เลขทีี่� 22 อาค์ารวี่ไอวี่ ช่ิ�น 
7 ซีอย่ส่ิ่ข่มื่วิ่ที่ 42 ถึนนส่ิ่ข่มื่วิ่ที่ แขว่งพัระโขนง เขต้
ค์ลองเต้ย่ กที่มื่.
25 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2551
13 ปี

คัริั�ง คัริั�ง คัริั�ง4/4 1/1 1/1

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / บุตรท่ำ�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร ใน

กิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�งทำางผล

ประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีการทำำางาน

ร้อย่ละ 0.18 (1,072,657 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

ร้อย่ละ 0.18 (1,072,657 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ประกาศนีย่บ่ต้รมื่่ธิย่มื่ศึกษัา

- หล่กสิ่่ต้ร Director  Accreditation Program (DAP)  ร่่นที่ี� 26 

ประจำาปี 2547

- ประธิานกรรมื่การบริษั่ที่  บริษั่ที่ สิ่าลี� อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

                                        บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

                                        บริษั่ที่ ไว่ต้้า จำาก่ดี

                                        บริษั่ที่ สิ่าลี� พัริ�นที่์ต้ิ�ง จำาก่ดี (มื่หาชิน)

                                        บริษั่ที่ สิ่าลี� เอ็นจิเนีย่ริ�ง จำาก่ดี
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ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นทำ่�เป็นบริษัทำ

จดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

- กรรมื่การ                    บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

                                   บริษั่ที่ เฟเว่อร์เที่รดี จำาก่ดี

                                   บริษั่ที่ ซี่นโย่ กาเซี (ไที่ย่แลนดี์) จำาก่ดี

                                   บริษั่ที่ ฟ่ร่ที่ากะ-ว่ีไอว่ี (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี

- ประธิานกรรมื่การบริหาร  บริษั่ที่ สิ่าลี� พัริ�นที่์ต้ิ�ง จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- กรรมื่การ                         บริษั่ที่ สิ่าลี� อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- ประธิานกรรมื่การ        บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

                        บริษั่ที่ ไว่ต้้า จำาก่ดี

- กรรมื่การ           บริษั่ที่ สิ่าลี� เอ็นจิเนีย่ริ�ง จำาก่ดี

                                    บริษั่ที่ สิ่าลี� ซีีเอฟที่ี (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี

                                    บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

                                    บริษั่ที่ เฟเว่อร์เที่รดี จำาก่ดี

                                    บริษั่ที่ ซี่นโย่ กาเซี (ไที่ย่แลนดี์) จำาก่ดี

                                    บริษั่ที่ ฟ่ร่ที่ากะ-ว่ีไอว่ี (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี



77บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ 
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
ปริะธานกัริริมกัาริบริิหาริ 
กัริริมกัาริ

นายริัช  
ทองวิานิช

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ คณีะกรรมการบริหาร

4 พัฤษัภาค์มื่ พั.ศ. 2496
68 ปี
ไที่ย่
6 ซี.กร่งเที่พักรีฑ์า 8 แย่ก 5 แขว่งห่ว่หมื่าก
 เขต้บางกะปิ กร่งเที่พัฯ
25 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2551
13 ปี

คัริั�ง คัริั�ง4/4 4/4 

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / 

บุตรท่ำ�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร 

ในกิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�ง

ทำางผลประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

ร้อย่ละ 0.21 (1,273,857 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.19 (1,096,700 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.40 (2,370,557 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.43 (2,510,600 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.67 (3,988,400 ห่้น)

ร้อย่ละ 1.10 (6,499,000 ห่้น)

-  ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

-  ปริญญาต้รี บริหารธิ่รกิจบ่ณฑ์ิต้  มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่อ่สิ่สิ่่มื่ชิ่ญ

-  หล่กสิ่่ต้ร Director Certification Program (DCP) ร่่นที่ี� 69 ประจำา

ปี 2551

-  กรรมื่การผ่้จ่ดีการ   บริษั่ที่ สิ่ต้าร์ ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี

-  กรรมื่การผ่้จ่ดีการ   บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

-  กรรมื่การผ่้จ่ดีการ   บริษั่ที่ ไดีเว่อร์สิ่ เค์มื่ีค์อลสิ่์ จำาก่ดี

-  ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

-  กรรมื่การผ่้จ่ดีการ   บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

-  กรรมื่การ    บริษั่ที่ ไดีเว่อร์สิ่ เค์มื่ีค์อลสิ่์ จำาก่ดี

-  กรรมื่การ             บริษั่ที่ ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี
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ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ 
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
กัริริมกัาริผู้้�จำัดกัาริ
กัริริมกัาริ

นายพัีริพัันธ์ 
จำิวิะพัริทิพัย์

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ คณีะกรรมการบริหาร

2 มื่กราค์มื่ พั.ศ. 2524
40 ปี
ไที่ย่
3 ซี.พ่ัฒนาการ 65 แย่ก 2-1-2 แขว่ง
ประเว่ศ เขต้ประเว่ศ กที่มื่.
14 พัฤศจิกาย่น พั.ศ. 2561
3 ปี

คัริั�ง คัริั�ง4/4 4/4 
สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / 

บุตรท่ำ�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร 

ในกิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�ง

ทำางผลประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ

ร้อย่ละ 0.08 (445,257 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

ร้อย่ละ 0.08 (445,257 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ปริญญาโที่ University of Technology Sydney

- ปริญญาต้รี สิ่าขาเศรษัฐศาสิ่ต้ร์ มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่กร่งเที่พั

- หล่กส่ิ่ต้ร Company Secretary Program (CSP) ร่่นทีี่� 26 ประจำาปี 2551

- หล่กสิ่่ต้ร Director Accreditation Program (DAP) ร่่นที่ี� 126 

ประจำาปี 2559

- กรรมื่การบริหารฝ้่าย่พั่ฒนาและสิ่น่บสิ่น่นธิ่รกิจ

- รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการ

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- กรรมื่การ   บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

- กรรมื่การ   บริษั่ที่ ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่

- หล่กสิ่่ต้รจิต้ว่ิที่ย่าค์ว่ามื่มื่่�นค์ง  สิ่ถึาบ่นจิต้ว่ิที่ย่าค์ว่ามื่มื่่�นค์ง, สิ่ถึาบ่น

ป้องก่นราชิอาณาจ่กรไที่ย่ ปี 2559

- Advance retail management ,2019
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ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ 
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
ผู้้�ริับผู้ิดชอบส้งสุดในสาย
งานบัญช่แลี่ะกัาริเงิน 
(CFO)
กัริริมกัาริ

นายริาชัน 
คัวิริหา

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ คณีะกรรมการบริหาร

20 มีื่นาค์มื่ พั.ศ. 2505
59 ปี
ไที่ย่
99/119 มื่บ. ดิีเอ็กซ์ีค่์ซีีฟ ซี.อ่อนน่ชิ 74/3-1 
แขว่งประเว่ศ เขต้ประเว่ศ กที่มื่.
22 เมื่ษัาย่น พั.ศ. 2554
9 ปี

คัริั�ง คัริั�ง4/4 4/4 
สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / 

บุตรท่ำ�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร 

ในกิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�ง

ทำางผลประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ

ร้อย่ละ 0.01 (38,679 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

ร้อย่ละ 0.01 (38,679 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ปริญญาต้รี สิ่าขาบริหาร (การบ่ญชิี) มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่ รามื่ค์ำาแหง

- หลก่สิ่ต่้ร Director Accreditation Program (DAP) ร่น่ที่ี� 89 ประจำา

ปี 2554

- สิ่มื่่ห์บ่ญชิี    บริษั่ที่ เจริญโภค์ภ่ณฑ์์อาหารสิ่่ต้ว่์ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ญชิี    บริษั่ที่ ชิินว่่ต้รเพัจจิ�ง จำาก่ดี

- ผ่จ้ด่ีการฝ่้าย่บญ่ชีิการเงนิ บริษัท่ี่ ที่โีอเอ เค์มื่มิื่ค์อล อนิดีส่ิ่ต้รี จำาก่ดี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- กรรมื่การ                  บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

- กรรมื่การ                  บริษั่ที่ ค์อมื่โพัสิ่ิที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

- หล่กสิ่่ต้ร Transfer Pricing ปี 2562
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ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ 
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
กัริริมกัาริ

นายธเนศพัลี่
มงคัลี่ริัตน์

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ

23 กรกฎาค์มื่ พั.ศ. 2492
72 ปี
ไที่ย่
8/215 มื่.เศรษัฐสิิ่ริ ซี.กร่งเที่พักรีฑ์า 7 แย่ก
 4 ห่ว่หมื่าก เขต้บางกะปิ กร่งเที่พัฯ
25 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2551
13 ปี

คัริั�ง4/4 
สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / 

บุตรท่ำ�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร 

ในกิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�ง

ทำางผลประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ

ร้อย่ละ 0.61 (3,613,257 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.02 (  100,000 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.61 (3,713,257 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.29 (1,700,000 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.05 (  300,000 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.34 (2,000,000 ห่้น)

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ประกาศนีย่บ่ต้ร ว่ิที่ย่าล่ย่กิต้ต้ิพัาณิชิย่์

- หล่กสิ่่ต้ร Director Accreditation Program (DAP) ร่่นที่ี� 69 ประจำา

ปี 2551

- กรรมื่การผ่้จ่ดีการ   บริษั่ที่ เมื่ีย่นมื่่าร์ เค์มื่ิค์อล (ประเที่ศพัมื่่า) จำาก่ดี          

                               บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- กรรมื่การ               บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

-  หล่กสิ่่ต้ร MINI MBA สิ่ถึาบ่นบ่ณฑ์ิต้พั่ฒนบริหารศาสิ่ต้ร์ (NIDA)

-  หล่กสิ่่ต้ร SEP (The Senior Executive Program) ร่่นที่ี� 8 สิ่ถึาบ่น

ศศินที่ร์



81บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
กัริริมกัาริ

นายชาญชัย
อัศวิกัาญจำน์

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ

1 ต่้ลาค์มื่ พั.ศ. 2510
54 ปี
ไที่ย่
บจก.วี่ไอวี่ อินเต้อร์เค์มื่ เลขทีี่� 22 อาค์ารวี่ไอวี่ ช่ิ�น 
5 ซีอย่ส่ิ่ข่มื่วิ่ที่42 ถึนนส่ิ่ข่มื่วิ่ที่ แขว่งพัระโขนง เขต้
ค์ลองเต้ย่ กที่มื่.
25 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2551
13 ปี

คัริั�ง4/4 

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / บุตรท่ำ�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร ใน

กิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�งทำางผล

ประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีการทำำางาน

ร้อย่ละ 0.05 (311,679 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

ร้อย่ละ 0.05 (311,679 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ปริญญาโที่ บริหารธิ่รกิจมื่หาบ่ณฑ์ิต้ Indiana University of Pennsyl-

vania, USA

- ปริญญาต้รี บริหารธิ่รกิจบ่ณฑ์ิต้  มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่หอการค์้าไที่ย่

- หล่กสิ่่ต้ร Director Accreditation Program (DAP) ร่่นที่ี� 69 ประจำาปี 

2551

- กรรมื่การผ่้จ่ดีการ  

          

บริษั่ที่ ไว่ต้้า จำาก่ดี

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

บริษั่ที่ ไว่ต้้า นิว่ที่รีชิ่�น จำาก่ดี
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ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นทำ่�เป็นบริษัทำ

จดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

- กรรมื่การ 

- กรรมื่การผ่้จ่ดีการ  

 - กรรมื่การ              

- หล่กสิ่่ต้ร  ว่ปอ. ร่่นที่ี� 61 ว่ิที่ย่าล่ย่ป้องก่นราชิอาณาจ่กร

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

บริษั่ที่ ที่รีบอนดี์ ว่ีไอว่ี เซีลสิ่์ (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

บริษั่ที่ สิ่าลี� เอ็นจิเนีย่ริ�ง จำาก่ดี

บริษั่ที่ ฟ่ร่ที่ากะ-ว่ีไอว่ี (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี

บริษั่ที่ ณร่กษั์แลนดี์ จำาก่ดี

บริษั่ที่ ไว่ต้้า บาเรนซี์ จำาก่ดี

บริษั่ที่ ไว่ต้้า จำาก่ดี

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี

บริษั่ที่ ไว่ต้้า นิว่ที่รีชิ่�น จำาก่ดี

บริษั่ที่ ที่รีบอนดี์ ว่ีไอว่ี เซีลสิ่์ (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

บริษั่ที่ สิ่าลี� เอ็นจิเนีย่ริ�ง จำาก่ดี

บริษั่ที่ ฟ่ร่ที่ากะ-ว่ีไอว่ี (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี

บริษั่ที่ ณร่กษั์แลนดี์ จำาก่ดี

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ



83บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
ปริะธานกัริริมกัาริตริวิจำสอบ
ปริะธานกัริริมกัาริสริริหาแลี่ะ
กัำาหนดค่ัาตอบแทน
ปริะธานกัริริมกัาริบริิหาริคัวิาม
เส่�ยงแลี่ะกัำากัับด้แลี่กิัจำกัาริ
กัริริมกัาริอิสริะ

พัลี่ตำาริวิจำโท
ดริ.ริะพัีพััฒน์
ปาลี่ะวิงศ์

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ คณีะกรรมการ
ตรวจสี่อบ

คณีะกรรมการสี่รรหาและ
กำาหนดัค่าตอบแทำน

คณีะกรรมการบริหารความ
เส่ี่�ยงและด้ัแลกำากับกิจการ

19 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2494
70 ปี
ไที่ย่
13 ซีอย่ 53 ถึ.พัระรามื่ 3 แขว่งบางโพังพัาง เขต้
ย่านนาว่า กร่งเที่พัฯ
25 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2551
13 ปี

คัริั�ง คัริั�ง คัริั�ง คัริั�ง4/4 4/4 1/1 1/1

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / บุตรท่ำ�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร ใน

กิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�งทำางผล

ประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีการทำำางาน

ร้อย่ละ 0.03 (200,366 ห่้น)

ไมื่่มื่ี

ร้อย่ละ 0.03 (200,366 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ปริญญาเอกดี่ษัฎีบ่ณฑ์ิต้ (การต้ลาดี) มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่สิ่ย่ามื่

- ปริญญาโที่ ศิลปศาสิ่ต้ร์มื่หาบ่ณฑ์ิต้ มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่เกษัต้รศาสิ่ต้ร์

- ปริญญาต้รี ร่ฐศาปนศาสิ่ต้ร์ โรงเรีย่นนาย่ร้อย่ต้ำารว่จ

- ว่ิที่ย่าล่ย่ป้องก่นราชิอาณาจ่กร พั.ศ.2547

- หล่กส่ิ่ต้ร Director Certification Program (DCP) ร่่น 104 ประจำาปี 2551

- ผ่้ชิ่ว่ย่ผ่้บ่ญชิาการต้ำารว่จแห่งชิาต้ิ/สิ่ำาน่กงานต้ำารว่จแห่งชิาต้ิ

- อน่กรรมื่การ.ต้ร.เกี�ย่ว่ก่บการสิ่่งเสิ่ริมื่จริย่ธิรรมื่และพั่ฒนาค์่ณธิรรมื่

- ทีี่�ปรึกษัาร่ฐมื่นต้รีชิ่ว่ย่ว่่าการเกษัต้รและสิ่หกรณ์/กระที่รว่งเกษัต้รและ

สิ่หกรณ์
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ประสี่บการณ์ีทำำางาน 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นทำ่�เป็นบริษัทำ

จดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

- ประธิานอน่กรรมื่การต้ิดีต้ามื่การที่ำาประโย่ชิน์ที่ี�ดีิน สิ่.ป.ก.

- ที่ี�ปรึกษัาค์ณะกรรมื่การเล่อกต้่�ง ปี 2557- 2561

- ประธิานมื่่ลนิธิิ/มื่่ลนิธิิเฟ้องพั่ฒนา

- ประธิานค์ณะกรรการแก้ไขปัญหาจราจรนิค์มื่อ่ต้สิ่าหกรรมื่ AMATA

- ที่ี�ปรึกษัา/โค์รงการ MRT Blue Line Extension Project

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง



85บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

ปริะวิัติ แลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของกัริริมกัาริ ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง 
กัริริมกัาริตริวิจำสอบ
กัริริมกัาริสริริหาแลี่ะกัำาหนดค่ัา
ตอบแทน
กัริริมกัาริบริิหาริคัวิามเส่�ยงแลี่ะ
กัำากัับด้แลี่กิัจำกัาริ
กัริริมกัาริอิสริะ

นางสาวิ
สุวิริริณ่  
ลี่ิมปนวิงศ์แสน

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทำ
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง

การเข�าร่วมประชุีมคณีะกรรมการ/กรรมการชุีดัย่อยในปี 2564

คณีะกรรมการบริษัทำ คณีะกรรมการ
ตรวจสี่อบ

คณีะกรรมการสี่รรหาและ
กำาหนดัค่าตอบแทำน

คณีะกรรมการบริหารความ
เส่ี่�ยงและด้ัแลกำากับกิจการ

25 ต่้ลาค์มื่ พั.ศ. 2508
56 ปี
ไที่ย่
179 อาค์ารบางกอกซิีตี้�ที่าว่เว่อร์ ช่ิ�น 25-26,29 ถึนน
สิ่าที่รใต้้ แขว่งท่่ี่งมื่หาเมื่ฆ่ เขต้สิ่าที่ร กร่งเที่พัฯ 
25 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2551
13 ปี

คัริั�ง คัริั�ง คัริั�ง คัริั�ง4/4 4/4 1/1 1/1

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / บุตรท่ำ�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ / ผ้�บริหาร ใน

กิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�งทำางผล

ประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ (จากสี่มาคมส่ี่ง

เสี่ริมสี่ถุาบันกรรมการบริษัทำไทำย IOD)

ประสี่บการณ์ีการทำำางาน

ร้อย่ละ 0.04 (211,600 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

ร้อย่ละ 0.04 (211,600 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ปริญญาโที่ บริหารธิ่รกิจมื่หาบ่ณฑ์ิต้ มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่ธิรรมื่ศาสิ่ต้ร์

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

- หล่กสิ่่ต้ร Director Accreditation Program (DAP) ร่่นที่ี� 75 ประจำาปี 

2551

- กรรมื่การและรองกรรมื่การผ่้จ่ดีการ  บริษั่ที่ หล่กที่ร่พัย่์ ที่รีนีต้ี� จำาก่ดี

- เลขาน่การค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่   บริษั่ที่ ที่รีนีต้ี�ว่่ฒนา จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- กรรมื่การ    บริษั่ที่ แอสิ่เซีที่ แบค์ โฮลดีิ�ง จำาก่ดี

- กรรมื่การ   บจก. ค์อนดี่อิที่ แมื่นเนจเมื่นที่์ เซีอร์ว่ิสิ่เซีสิ่
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ตำาแหน่งในกิจการอื�นทำ่�เป็นบริษัทำ

จดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ

- เลขาน่การค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่  บริษั่ที่ ที่รีนีต้ี�ว่่ฒนา จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- กรรมื่การและรองกรรมื่การผ่้จ่ดีการ  บริษั่ที่ หล่กที่ร่พัย่์ ที่รีนีต้ี� จำาก่ดี

- กรรมื่การ    บริษั่ที่ แอสิ่เซีที่ แบค์ โฮลดีิ�งสิ่์ จำาก่ดี

- กรรมื่การ    บจก.ค์อนดี่อิที่ แมื่นเนจเมื่นที่์ เซีอร์ว่ิสิ่เซีสิ่

- กรรมื่การ    บจก.ที่รีนีต้ี� อินเที่ลลิเจนสิ่์ พัล่สิ่

- กรรมื่การ     บจก.ที่รีมื่่นนี� โฮลดีิ�ง

หล่กสิ่่ต้ร Strategic Financial Leadership Program ปี 2561
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7.4.2 นโยบายกัาริจำ่ายคั่าตอบแทน กัริริมกัาริบริิษััทแลี่ะผู้้�บริิหาริ

7.4.3 คั่าตอบแทนกัริริมกัาริบริิหาริแลี่ะผู้้�บริิหาริ

ค่์าต้อบแที่นของกรรมื่การบริษ่ัที่ ค่์อ “ค่์าเบี�ย่ประช่ิมื่” ซึี�งจะต้้องอย่่่ในเกณฑ์์เฉุลี�ย่ เม่ื่�อเทีี่ย่บก่บอ่ต้สิ่าหกรรมื่เดีีย่ว่ก่น โดีย่จะค์ำานึง

ถึึงค์ว่ามื่เพีัย่งพัอต่้อหน้าทีี่�และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบส่ิ่ว่นผ้่บริหารจะได้ีร่บผลต้อบแที่นทีี่�เป็นเงินเด่ีอนและโบน่สิ่ประจำาปี โดีย่พิัจารณา

จากผลการดีำาเนินงานของบริษ่ัที่เป็นสิ่ำาค่์ญ ค่์าต้อบแที่นราย่ปีของค์ณะกรรมื่การและผ้่บริหารรว่มื่ก่นจะต้้องเป็นจำานว่นไม่ื่ส่ิ่งผิดี

ปกติ้เม่ื่�อเทีี่ย่บก่บผลต้อบแที่นโดีย่เฉุลี�ย่ของบริษ่ัที่ทีี่�จดีที่ะเบีย่นในต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ฯ ท่ี่�งนี�จะค์ำานึงผลประโย่ชิน์ส่ิ่งส่ิ่ดีของผ้่ถ่ึอห้่น

เป็นหล่ก ซึี�งค่์าต้อบแที่นของกรรมื่การจะต้้องได้ีร่บการอน่ม่ื่ติ้จากการประช่ิมื่สิ่าม่ื่ญผ้่ถ่ึอห้่นประจำาปีของท่ี่กปี

• ค่์าต้อบแที่นรว่มื่ของกรรมื่การบริษ่ัที่และผ้่บริหาร ท่ี่�งกรณี ได้ีร่บจากบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่่อย่

ในปี 2564 บริษ่ัที่ และบริษ่ัที่ย่่อย่ได้ีจ่าย่ค่์าต้อบแที่นประกอบด้ีว่ย่ เงินเด่ีอนและโบน่สิ่ ให้ก่บผ้่บริหารจำานว่น 18 ราย่ รว่มื่ท่ี่�งสิิ่�น

 32.72 ล้านบาที่ โดีย่ผลประโย่ชิน์ระย่ะส่ิ่�น ผลประโย่ชิน์หล่งออกจากงาน และผลประโย่ชิน์ทีี่�จ่าย่โดีย่ใช้ิห้่นเป็นเกณฑ์์ รว่มื่ท่ี่�งสิิ่�น

เป็นเงิน 34.09 ล้านบาที่ (ปี 2563 = 23.10 ล้านบาที่)

- ค่าตอบแทำนท่ำ�เป็นตัวเงิน

ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

- ประธิาน 

- กรรมื่การ

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

- ประธิาน

- กรรมื่การ

ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่า

ต้อบแที่น

- ประธิาน

- กรรมื่การ

ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและ

กำาก่บดี่แลกิจการ

- ประธิานและกรรมื่การ

ค์่าบำาเหน็จกรรมื่การ

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

ไมื่่เกินปีละ 3 ล้านบาที่ ที่่�งนี�ให้อย่่่ในอำานาจของค์ณะกรรมื่การในการพัิจารณา

ค์ร่�งละ 35,000 บาที่

ค์ร่�งละ 30,000 บาที่

ค์ร่�งละ 25,000 บาที่

ค์ร่�งละ 20,000 บาที่

ค์ร่�งละ 15,000 บาที่

ค์ร่�งละ 10,000 บาที่

ค์ร่�งละ 5,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

2,000,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

500,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

150,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

60,000 บาที่

คั่าเบ่�ยปริะชุม คั่าตอบแทนริายเดือน
จำำานวินเงิน/ท่าน

จำำานวินเงิน/ท่าน
(เฉพัาะกัริริมกัาริท่�เข�าปริะชุม)

ริวิมทั�งคัณะ
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- ค่าตอบแทำนอื�น 

(ก) กรรมื่การได้ีร่บสิิ่ที่ธิิ�ในการเบิกค์่าร่บรองต้ามื่ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ โดีย่ในปี 2564 บริษั่ที่ได้ีจ่าย่ค่์าร่บรองเป็นจำานว่นเงิน   

           387,443.32 บาที่

(ข) บริษ่ัที่ ได้ีมีื่การให้รถึประจำาต้ำาแหน่งก่บค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่/บริหาร จำานว่น 7 ท่ี่านด่ีงนี�

ประธิานกรรมื่การบริหาร

กรรมื่การผ่้จ่ดีการ

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานบ่ญชิี

และการเงิน / กรรมื่การบริษั่ที่

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานปฏิิบ่ต้ิการ

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานสิ่น่บสิ่น่น

การขาย่และการต้ลาดี

กรรมื่การบริษั่ที่และ ที่ี�ปรึกษัา

ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ขาย่

นาย่ร่ชิ ที่องว่านิชิ

นาย่พัีรพั่นธิ์ จิว่ะพัรที่ิพัย่์

นาย่ราชิ่น ค์ว่รหา

นาย่ฉุลว่ย่ ไพันิต้ย่์

นางสิ่าว่โสิ่ภิดีา หิร่ญโชิต้ิพังศ์

นาย่ธิเนศพัล มื่งค์ลร่ต้น์

นาย่นิพันธิ์ เถึ่�อนเพั็ง

BENZ 350D

ใชิ้รถึสิ่่ว่นต้่ว่

Toyota Camry

Hybrid 2.5 Premium

Toyota Altis 1.6 g 

Toyota Altis 1.6 g

Nissan X-Trail 2.5 V

Toyota Altis 1.6 g

ริายชื�อ ตำาแหน่ง ริุ่นริถู
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(ค์) เงินกองท่ี่นสิ่ำารองเลี�ย่งชีิพั

บริษ่ัที่ได้ีจ่ดีให้มีื่กองท่ี่นสิ่ำารองเลี�ย่งชีิพัให้แก่ผ้่บริหารโดีย่บริษ่ัที่ได้ีสิ่มื่ที่บในอ่ต้ราส่ิ่ว่นร้อย่ละ 3 ของเงินเด่ีอน โดีย่ในปี 2564 

บริษ่ัที่ได้ีจ่าย่เงินสิ่มื่ที่บกองท่ี่นสิ่ำารองเลี�ย่งชีิพัสิ่ำาหร่บผ้่บริหาร 15 ราย่ รว่มื่ท่ี่�งสิิ่�น 708,828.55 บาที่

(ง) โค์รงการร่ว่มื่ท่ี่นระหว่่างนาย่จ้างและล่กจ้างของบริษ่ัที่ (Employee Joint Investment Program - EJIP)

ในการประช่ิมื่ค์ณะกรรมื่การ ค์ร่�งทีี่� 1/2564 เม่ื่�อว่่นทีี่� 23 ก่มื่ภาพ่ันธ์ิ 2564 ได้ีมีื่มื่ติ้อน่ม่ื่ติ้โค์รงการร่ว่มื่ลงท่ี่นระหว่่างนาย่จ้างและ

ล่กจ้างของบริษ่ัที่ (Employee Joint Investment Program - EJIP) เพ่ั�อเป็นร่ปแบบหนึ�งของการให้ผลต้อบแที่นก่บพัน่กงานบริษ่ัที่ 

และบริษ่ัที่ย่่อย่ โดีย่มีื่ระย่ะเว่ลาของโค์รงการ ต่้�งแต่้ว่่นทีี่� 1 พัฤษัภาค์มื่ 2564 ถึึงว่่นทีี่� 30 เมื่ษัาย่น 2567 รว่มื่ระย่ะเว่ลา 3 ปี พัน่กงาน

ทีี่�มีื่อาย่่ต่้�งแต่้ 2 ปีขึ�นไป (น่บอาย่่งานถึึง ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2563) และผ้่บริหารระด่ีบกลาง หร่อเทีี่ย่บเท่ี่าขึ�นไป โดีย่เป็นไปต้ามื่ค์ว่ามื่

สิ่ม่ื่ค์รใจของผ้่ทีี่�มีื่สิิ่ที่ธิิเข้าร่ว่มื่โค์รงการ ท่ี่�งนี�ไม่ื่รว่มื่ถึึงกรรมื่การบริษ่ัที่และทีี่�ปรึกษัา โดีย่ต้ลอดีระย่ะเว่ลาสิ่มื่ที่บเงินเข้าโค์รงการ บริษ่ัที่

จะโอนเงินของผ้่เข้าร่ว่มื่โค์รงการท่ี่กราย่ ซึี�งประกอบด้ีว่ย่

-

-

30,602.00

16,050.00

16,050.00

29,900.00

16,050.00

-

-

5 ปี

4 ปี

4 ปี

8 เดี่อน

4 ปี

-

-

1 มื่ี.ค์. 2565

6 มื่.ค์. 2566

6 มื่.ค์. 2566

31 ธิ.ค์. 2564

6 มื่.ค์. 2566

-

-

บจก.ไที่ย่เร้นที่์ อะค์าร์ 

ค์อร์ปอเรชิ่�น

บมื่จ. กร่งไที่ย่

ค์าร์เร้นที่์ แอนดี์ ลีสิ่

บจก.ไที่ย่เร้นที่์ อะค์าร์ 

ค์อร์ปอเรชิ่�น

บมื่จ. กร่งไที่ย่ค์าร์เร้นที่์ 

แอนดี์ ลีสิ่

บริษั่ที่ซี่�อ

หล่งสิิ่�นส่ิ่ดีส่ิ่ญญา 2563 

ไม่ื่ได้ีมีื่การเช่ิาต่้อ

หล่งสิิ่�นส่ิ่ดีส่ิ่ญญา

ไม่ื่ได้ีมีื่การเช่ิาต่้อ

คั่าเช่า/เดือน
(บาท)

จำำานวินปี
ท่�เช่า

วิันสิ�นสุด
สัญญาเช่า บริิษััทผู้้�ให�เช่า หมายเหตุ



90 Salee Colour Public Company Limited

1. เงินลงท่ี่นของล่กจ้าง บริษ่ัที่จะห่กเงินเด่ีอนผ้่ทีี่�มีื่สิิ่ที่ธิิและสิ่ม่ื่ค์รใจเข้าร่ว่มื่โค์รงการจนกว่่าจะสิิ่�นส่ิ่ดีโค์รงการเพ่ั�อสิ่ะสิ่มื่เข้า

กองท่ี่นในอ่ต้ราด่ีงต่้อไปนี� 

ระด่ีบพัน่กงาน          : ร้อย่ละ  5 ของเงินเด่ีอน

ระด่ีบผ้่ค์ว่บค่์มื่งาน – ห่ว่หน้าแผนก     : ร้อย่ละ  6 ของเงินเด่ีอน

ระด่ีบผ้่ช่ิว่ย่ผ้่จ่ดีการ – ผ้่จ่ดีการ        : ร้อย่ละ  7 ของเงินเด่ีอน

ระด่ีบกรรมื่การบริหาร          : ร้อย่ละ 10 ของเงินเด่ีอน

2. เงินสิ่มื่ที่บของนาย่จ้าง บริษ่ัที่จะจ่าย่สิ่มื่ที่บในอ่ต้ราร้อย่ละ 100 ของเงินทีี่�ห่กจากผ้่ทีี่�ร่ว่มื่โค์รงการท่ี่กเด่ีอนให้ก่บต่้ว่แที่น  

(บริษ่ัที่ หล่กที่ร่พัย์่ทิี่สิ่โก้ จำาก่ดี) เป็นผ้่ดีำาเนินการ และจะนำาเงินสิ่ะสิ่มื่ของผ้่เข้าร่ว่มื่โค์รงการรว่มื่ก่บเงินสิ่มื่ที่บของบริษ่ัที่ นำาส่ิ่งภาย่ใน

ว่่นทีี่� 28 ของท่ี่กเด่ีอน กรณีต้รงก่บว่่นหย่่ดีจะนำาส่ิ่งให้ในว่่นส่ิ่ดีท้ี่าย่ก่อนว่่นหย่่ดี เพ่ั�อซ่ี�อห้่นของบริษ่ัที่ (COLOR) ในต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่

แห่งประเที่ศไที่ย่

3. เง่�อนไขการถ่ึอค์รองหล่กที่ร่พัย์่

- ห้่นทีี่�สิ่ะสิ่มื่ปีทีี่� 1: สิ่ามื่ารถึขาย่ได้ีจำานว่นร้อย่ละ 50 ในปีทีี่� 2

- ห้่นทีี่�สิ่ะสิ่มื่ปีทีี่� 1: สิ่ามื่ารถึขาย่ได้ีจำานว่นร้อย่ละ 50 ในปีทีี่� 3

- ห้่นทีี่�สิ่ะสิ่มื่ปีทีี่� 2: สิ่ามื่ารถึขาย่ได้ีจำานว่นร้อย่ละ 50 ในปีทีี่� 3

- ห้่นทีี่�สิ่ะสิ่มื่ปีทีี่� 2: สิ่ามื่ารถึขาย่ได้ีจำานว่นร้อย่ละ 50 ในปีทีี่� 4

- ห้่นทีี่�สิ่ะสิ่มื่ปีทีี่� 3: สิ่ามื่ารถึขาย่ได้ีจำานว่นร้อย่ละ 50 ในปีทีี่� 4

- ห้่นทีี่�สิ่ะสิ่มื่ปีทีี่� 3: สิ่ามื่ารถึขาย่ได้ีจำานว่นร้อย่ละ 50 ในปีทีี่� 5

4. เง่�อนไขการออกจากโค์รงการ

ลาออกจากโค์รงการ แต้่ย่่งค์งเป็นพัน่กงานของ

บริษั่ที่

ลาออกจากบริษั่ที่ต้ามื่ระเบีย่บของบริษั่ที่

ถึ่กเลิกจ้าง เน่�องจากที่ำาผิดีระเบีย่บบริษั่ที่

เกษัยี่ณ ที่พ่ัพัลภาพั เสีิ่ย่ชิวี่ติ้ เป็นบค่์ค์ลไร้ค์ว่ามื่

สิ่ามื่ารถึ หร่อบริษั่ที่เลิกจ้าง

ในปีทีี่� 1 (เริ�มื่ต่้�งแต่้ 1 พัฤษัภาค์มื่ 2564 –  31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564) บริษ่ัที่จ่าย่เงินสิ่มื่ที่บท่ี่�งหมื่ดี 1,832,713 บาที่

- ห่้นที่่�งหมื่ดีต้กเป็นกรรมื่สิ่ิที่ธิิ�ของพัน่กงาน

- ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่เง่�อนไข Silent Period

- ห่้นที่่�งหมื่ดีต้กเป็นกรรมื่สิ่ิที่ธิิ�ของพัน่กงาน

- ผ้่เข้าร่ว่มื่โค์รงการต้้องค์่นเงินให้แก่บริษั่ที่ต้ามื่ย่อดีเงินทีี่�บริษั่ที่

สิ่มื่ที่บในสิ่่ว่นที่ี�อย่่่ใน Silent period ภาย่ใน 30 ว่่น

- ห่น้ที่่�งหมื่ดีต้กเปน็กรรมื่สิิ่ที่ธิิ�ของพันก่งาน และที่ำาการขาย่ได้ีที่น่ที่ี

- ห่้นที่่�งหมื่ดีต้กเป็นกรรมื่สิ่ิที่ธิิ�ของพัน่กงาน

- ห่น้ที่่�งหมื่ดีต้กเปน็กรรมื่สิิ่ที่ธิิ�ของพันก่งาน และที่ำาการขาย่ได้ีที่น่ที่ี

เงื�อนไข ริายลี่ะเอ่ยด
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7.5 บุคัลี่ากัริ

7.6 ข�อม้ลี่สำาคััญอื�น

7.6.1 ริายชื�อบุคัคัลี่ท่�ได�ริับมอบหมายให�ริับผู้ิดชอบ 

บริษ่ัที่ และบริษ่ัที่ย่่อย่มีื่พัน่กงานท่ี่�งหมื่ดี 283 ค์น โดีย่ในปี 2564 บริษ่ัที่ และบริษ่ัที่ย่่อย่ได้ีจ่าย่ผลต้อบแที่นให้แก่พัน่กงานบริษ่ัที่

และบริษ่ัที่ย่่อย่เป็นเงินจำานว่น 84.80 ล้านบาที่ ซึี�งผลต้อบแที่น ได้ีแก่ เงินเด่ีอน ค่์าล่ว่งเว่ลา เบี�ย่เลี�ย่ง เบี�ย่ขย่่น เงินโบน่สิ่ และสิ่ว่่สิ่ดิีการ

อ่�นๆ บริษ่ัที่ได้ีจ่ดีให้มีื่กองท่ี่นสิ่ำารองเลี�ย่งชีิพัให้แก่พัน่กงานโดีย่บริษ่ัที่ได้ีสิ่มื่ที่บในอ่ต้ราส่ิ่ว่นร้อย่ละ 3 ของเงินเด่ีอน โดีย่ในปี 2564 

บริษ่ัที่ได้ีจ่าย่เงินสิ่มื่ที่บกองท่ี่นสิ่ำารองเลี�ย่งชีิพัสิ่ำาหร่บพัน่กงาน รว่มื่ท่ี่�งสิิ่�น 1,440,295.15 ล้านบาที่

(1) เลขาน่การบริษ่ัที่

ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ได้ีมีื่มื่ติ้อน่ม่ื่ติ้ในทีี่�ประช่ิมื่ค์ณะกรรมื่การ

บริษ่ัที่ค์ร่�งทีี่� 3/2560 เม่ื่�อว่่นทีี่� 11 สิิ่งหาค์มื่ 2560 ให้แต่้งต่้�งนาง

ม่ื่ที่นา หอระดีาน ดีำารงต้ำาแหน่งเป็นเลขาน่การบริษ่ัที่ เพ่ั�อที่ำา

หน้าทีี่�ประสิ่านงานจ่ดีการประช่ิมื่ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ และ

จ่ดีการประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่น จ่ดีที่ำาแบบแสิ่ดีงราย่งานข้อม่ื่ลประจำาปี 

(56-1 One Report) รว่มื่ท่ี่�งจ่ดีที่ำารว่บรว่มื่ราย่งานการประช่ิมื่

ค์ณะกรรมื่การ ราย่งานการประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่น ต้ลอดีจนจ่ดีเก็บ

เอกสิ่ารต้ามื่ทีี่�กฎหมื่าย่กำาหนดี โดีย่ค่์ณสิ่มื่บ่ติ้ของผ้่ดีำารง

ต้ำาแหน่งเป็นเลขาน่การบริษ่ัที่ปรากฎต้ามื่ (เอกสิ่ารแนบ 1)

เลขาน่การบริษ่ัที่จะต้้องปฏิิบ่ติ้หน้าทีี่�ต้ามื่ทีี่�กำาหนดีในมื่าต้รา

 89/15 และมื่าต้รา 89/16 ของ พัรบ.หล่กที่ร่พัย์่และ

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่ (ฉุบ่บทีี่� 4) พั.ศ.2551 ซึี�งมีื่ผลใช้ิบ่งค่์บในว่่นทีี่� 

31 สิิ่งหาค์มื่ 2551 ด้ีว่ย่ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบ ค์ว่ามื่ระม่ื่ดีระว่่ง  

• จำานวนพิ่นักงานของบริษัทำ และบริษัทำย่อย

• ข�อพิิ่พิ่าทำดั�านแรงงานท่ำ�สี่ำาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ำ�ผ่านมา

-ไม่ื่มีื่ –

- พัน่กงานสิ่ำาน่กงาน

- พัน่กงานปฏิิบ่ต้ิการ

- พัน่กงานฝ้่าย่บริหาร

59

206

18

283

เงื�อนไข

ริวิม

ริายลี่ะเอ่ยด

และค์ว่ามื่ซ่ี�อส่ิ่ต้ย์่ส่ิ่จริต้ รว่มื่ท่ี่�งต้้องปฏิิบ่ติ้ให้เป็นไปต้ามื่กฎหมื่าย่

 ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์ ข้อบ่งค่์บของบริษ่ัที่ มื่ติ้ค์ณะกรรมื่การ ต้ลอดีจน

มื่ติ้ทีี่�ประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่น ท่ี่�งนี� หน้าทีี่�ต้ามื่กฎหมื่าย่ของเลขาน่การ

บริษ่ัที่มีื่ด่ีงนี�

1. จ่ดีที่ำาและเก็บร่กษัาที่ะเบีย่นกรรมื่การ หน่งส่ิ่อน่ดีประช่ิมื่ 

และราย่งานการประช่ิมื่ค์ณะกรรมื่การ และราย่งานการประจำา

ปีของบริษ่ัที่ ต้ลอดีจนหน่งส่ิ่อน่ดีประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่น และราย่งานการ

 ประช่ิมื่ผ้่ถ่ึอห้่น

2. เก็บร่กษัาราย่งานการมีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่ทีี่�ราย่งานโดีย่กรรมื่การ

หร่อผ้่บริหาร และจ่ดีส่ิ่งสิ่ำาเนาราย่งาน การมีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่ต้ามื่

มื่าต้รา 89/14 ให้ประธิานค์ณะกรรมื่การ และประธิานกรรมื่การ

ต้รว่จสิ่อบ ที่ราบภาย่ใน 7 ว่่นที่ำาการน่บแต่้ว่่นทีี่�บริษ่ัที่ได้ีร่บ

ราย่งานน่�น
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7.6.2 คั่าตอบแทนของผู้้�สอบบัญช่บริิษััท แลี่ะบริิษััทย่อย

บริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่่อย่ ได้ีแต่้งต่้�ง บริษ่ัที่ ไพัร้ซีว่อเต้อร์เฮาส์ิ่ค่์เปอร์สิ่ เอบีเอเอสิ่ จำาก่ดี เป็นผ้่สิ่อบบ่ญชีิโดีย่มีื่ค่์าต้อบแที่นของผ้่สิ่อบ

บ่ญชีิ สิ่ำาหร่บปี 2564 ด่ีงนี�

•  ค่์าต้อบแที่นจากการสิ่อบบ่ญชีิ (Audit Fee)

บมื่จ. สิ่าลี� ค่์ลเล่อร์  

บจก. โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชีิย่ 

บจก. ค์อมื่โพัสิิ่ที่ เอเชีิย่  

บจก. เดีอะ บ่บเบิ�ลส์ิ่

บจก. ซ่ีบเที่อร่า

รว่มื่ท่ี่�งสิิ่�น

•  ค่์าบริการอ่�น (Non-audit Fee)

BOI โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชีิย่ 

BOI บจก. ค์อมื่โพัสิิ่ที่ เอเชีิย่

รว่มื่เป็นเงิน

รว่มื่ท่ี่�งสิิ่�น   

              

1,180,000.00  

345,000.00 

324,000.00

150,000.00

65,000.00

2,064,000.00 

98,500.00

98,500.00

197,000.00

2,261,000.00

บาที่

บาที่

บาที่

บาที่

บาที่

บาที่

บาที่

บาที่

บาที่

บาที่

3. ดีำาเนินการอ่�นๆ ต้ามื่ทีี่�ค์ณะกรรมื่การกำาก่บต้ลาดีท่ี่น

ประกาศกำาหนดี เช่ิน การเปิดีเผย่ข้อม่ื่ล ต่้อผ้่ถ่ึอห้่นและผ้่ทีี่�

เกี�ย่ว่ข้อง โดีย่การปฏิิบ่ติ้ต้ามื่กฎระเบีย่บต่้างๆ ด่ีงนี�

3.1 ข้อบ่งค่์บต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่แห่งประเที่ศไที่ย่ เร่�องหล่ก

เกณฑ์์ เง่�อนไข และวิ่ธีิการเกี�ย่ว่ก่บ การเปิดีเผย่สิ่ารสิ่นเที่ศและ

การปฏิิบ่ติ้การใดีๆ ของบริษ่ัที่จดีที่ะเบีย่น

3.2 ประกาศต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่แห่งประเที่ศไที่ย่ เร่�องแนว่ที่าง

ปฏิิบ่ติ้ เกี�ย่ว่ก่บการเปิดีเผย่สิ่ารสิ่นเที่ศ ของบริษ่ัที่จดีที่ะเบีย่น

3.3  ข้อบ่งค่์บต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่แห่งประเที่ศไที่ย่ เร่�อง การจ่ดี

ที่ำาและส่ิ่งงบการเงินและราย่งาน เกี�ย่ว่ก่บฐานะการเงินและผล

การดีำาเนินงานของบริษ่ัที่จดีที่ะเบีย่น พั.ศ.2544

3.4  ประกาศค์ณะกรรมื่การต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่แ์ห่งประเที่ศไที่ย่

 เร่�อง หล่กเกณฑ์์ เง่�อนไข และวิ่ธีิการในการเปิดีเผย่ข้อม่ื่ลเพ่ั�อ

ค้่์มื่ค์รองประโย่ชิน์หร่อส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่ของประชิาชิน พั.ศ. 2548  

(ประกาศ ณ ว่่นทีี่� 9 พัฤษัภาค์มื่ 2548) เป็นต้้นไป

(2) ห่ว่หน้างานต้รว่จสิ่อบภาย่ใน

บริษ่ัที่มื่อบหมื่าย่ให้ นางสิ่าว่ศร่ญธิินี มื่งค์ลร่ต้น์ ดีำารง

ต้ำาแหน่งเป็นผ้่ประสิ่านงานระหว่่างผ้่ต้รว่จสิ่อบภาย่ในอิสิ่ระ เพ่ั�อ

ที่ำาหน้าทีี่�ประสิ่านงานก่บผ้่ต้รว่จสิ่อบภาย่ในอิสิ่ระ และติ้ดีต้ามื่

ระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในและต้รว่จสิ่อบราย่การทีี่�สิ่ำาค่์ญอย่่าง

สิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อ โดีย่มีื่ค่์ณสิ่มื่บ่ติ้ของผ้่ดีำารงต้ำาแหน่งผ้่ประสิ่านงาน

ระหว่่างผ้่ต้รว่จสิ่อบภาย่ในของบริษ่ัที่ปรากฏิต้ามื่ (เอกสิ่ารแนบ

 3)

นอกจากนี� บริษ่ัที่ย่่งได้ีว่่าจ้างบริษ่ัที่ เอ.เอสิ่.เค์.เอ็น.อินเต้อร์

เนช่ิ�นแนล ออดิีที่ เซีอร์วิ่สิ่ จำาก่ดี ซึี�งเป็นบ่ค์ค์ลภาย่นอก  

(Outsource) ให้ที่ำาการต้รว่จสิ่อบและประเมิื่นระบบค์ว่บค่์มื่

ภาย่ใน ของบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่่อย่ เพ่ั�อนำาเสิ่นอต่้อค์ณะกรรมื่การ

ต้รว่จสิ่อบและค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ โดีย่ทีี่�ผ่านมื่าผ้่ต้รว่จสิ่อบ

ภาย่ในอิสิ่ระด่ีงกล่าว่ได้ีมีื่ข้อเสิ่นอแนะต่้างๆ และบริษ่ัที่ได้ีมีื่การ

ปร่บปร่งระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในของบริษ่ัที่ให้เป็นไปต้ามื่ข้อ

เสิ่นอแนะของผ้่ต้รว่จสิ่อบภาย่ในอิสิ่ระ และนำาเสิ่นอต่้อทีี่�ประช่ิมื่

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ เพ่ั�อให้มีื่ค์ว่ามื่ม่ื่�นใจว่่าบริษ่ัที่มีื่ระบบทีี่�

มีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพั ซึี�งจะส่ิ่งเสิ่ริมื่ค์ว่ามื่น่าเช่ิ�อถ่ึอให้ก่บงบการเงิน 

ท่ี่�งนี� โดีย่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเข้าสิ่อบที่านค์ว่ามื่มีื่

ประสิิ่ที่ธิิภาพัของระบบค์ว่บค่์มื่ภาย่ในอีกช่ิ�นหนึ�ง ซึี�งค์รอบค์ล่มื่

ท่ี่�งการดีำาเนินงาน และการกำาก่บด่ีแลการปฏิิบ่ติ้งาน (Compliance 

Control) การจ่ดีการค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและการให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค่์ญต่้อ

ราย่การผิดีปกติ้ท่ี่�งหลาย่

(3) ผ้่ค์ว่บค่์มื่ด่ีแลการที่ำาบ่ญชีิ

เพ่ั�อให้การจ่ดีที่ำาราย่งานที่างการเงินมีื่ค่์ณภาพัและการกำาก่บ

ด่ีแลมีื่ค์ว่ามื่สิ่อดีค์ล้องก่นก่บแนว่ที่างของสิ่ำาน่กงาน ก.ล.ต้. ที่าง

ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ จึงได้ีมีื่การมื่อบหมื่าย่ให้ นางสิ่าว่กรรณิกา

 บ่ญรอดี ดีำารงต้ำาแหน่งผ้่ค์ว่บค่์มื่ด่ีแลการที่ำาบ่ญชีิ เพ่ั�อจ่ดีที่ำา

ราย่งานที่างการเงินและนำาเสิ่นอต่้อค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบและ

ค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่ โดีย่ค่์ณสิ่มื่บ่ติ้ผ้่ค์ว่บค่์มื่ด่ีแลการที่ำาบ่ญชีิ

ของบริษ่ัที่ ปรากฎต้ามื่ (เอกสิ่ารแนบ 1)
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8. ริายงานผู้ลี่กัาริดำาเนินงานสำาคััญด�านกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ

ในปี 2564 ทีี่�ผ่านมื่าค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่มีื่บที่บาที่สิ่ำาค่์ญในการกำาหนดีนโย่บาย่และกลย่่ที่ธ์ิขององค์์กรซึี�งนำาไปส่่ิ่การเพิั�มื่ขีดี

ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในการแข่งข่น มีื่การประเมิื่นการกำาก่บด่ีแลค์ว่ามื่เพีัย่งพัอของระบบค์ว่บค่์มื่ภาย่ในและแนว่ที่างการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง

ขององค์์กร การที่บที่ว่นการนำาหล่กปฏิิบ่ติ้ CG มื่าปร่บใช้ิก่บกรรมื่การ การที่บที่ว่นจริย่ธิรรมื่ธ่ิรกิจและกฎบ่ต้รของค์ณะกรรมื่การ 

ช่ิดีย่่อย่ 

ในด้ีานการสิ่รรหา พ่ัฒนา และการประเมิื่นผลการปฏิิบ่ติ้งานของค์ณะกรรมื่การและค์ณะกรรมื่การช่ิดีย่่อย่ รว่มื่ถึึงผ้่บริหารระด่ีบ

ส่ิ่งของบริษ่ัที่อย่่างน้อย่ปีละหนึ�งค์ร่�ง เพ่ั�อให้การประเมิื่นผลด่ีงกล่าว่สิ่อดีค์ล้องก่บหล่กการกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี วิ่เค์ราะห์และประเมิื่น

ผลทีี่�ได้ีจากแบบประเมิื่นการปฏิิบ่ติ้งานของค์ณะกรรมื่การท่ี่กช่ิดี เพ่ั�อพิัจารณาปร่บปร่งและพ่ัฒนาการปฏิิบ่ติ้หน้าทีี่� การสิ่รรหา 

พ่ัฒนา และการประเมิื่นผล ให้มีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพัมื่ากยิ่�งขึ�น โดีย่มีื่กระบว่นการด่ีงกล่าง ด่ีงนี�

ในสิ่่ว่นของการเล่อกค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ/ กรรมื่การ

อิสิ่ระน่�น ที่ี�ประชิ่มื่ผ่้ ถ่ึอห่้นของบริษั่ที่เป็นผ่้แต้่งต้่�งค์ณะ

กรรมื่การซีึ�งจะประกอบดี้ว่ย่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ/ 

กรรมื่การอิสิ่ระจำานว่น 3 ที่่าน และกำาหนดีให้ค์ณะกรรมื่การ

ต้รว่จสิ่อบ/ กรรมื่การอิสิ่ระอย่่่ในว่าระค์ราว่ละ 3 ปี  โดีย่

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบอย่่างน้อย่ 1 ที่่านจะต้้องมื่ีค์ว่ามื่ร่้และ

ประสิ่บการณ์ดี้านบ่ญชิีและการเงินที่ี�เพัีย่งพัอ ซีึ�งสิ่ามื่ารถึที่ำา

หน้าที่ี�ในการสิ่อบที่านค์ว่ามื่น่าเชิ่�อถ่ึอของงบการเงินบริษั่ที่ไดี้

ค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ และกรรมื่การอิสิ่ระ

1) ถ่ึอห้่นไม่ื่เกินร้อย่ละ 0.5 ของจำานว่นห่น้ทีี่�มื่สีิ่ทิี่ธิิออกเสีิ่ย่ง

ท่ี่�งหมื่ดีของบริษั่ที่ บริษั่ที่ใหญ่ บริษั่ที่ย่่อย่ บริษั่ที่ร่ว่มื่ หร่อ

นติ้บิค่์ค์ลที่ี�อาจมื่คี์ว่ามื่ขด่ีแย่ง้ ที่่�งนี� ใหน้บ่รว่มื่การถ่ึอห่น้ของผ่้

ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องของกรรมื่การอิสิ่ระราย่น่�นๆ ดี้ว่ย่

2) ไมื่่เป็นหร่อเค์ย่เป็นกรรมื่การที่ี�มื่ีสิ่่ว่นร่ว่มื่บริหารงาน 

ล่กจ้าง พัน่กงาน ทีี่�ปรึกษัา ทีี่�ได้ีร่บเงินเด่ีอนประจำาหร่อผ้่มีื่

อำานาจค์ว่บค์่มื่ของบริษั่ที่ บริษั่ที่ใหญ่ บริษั่ที่ย่่อย่ บริษั่ที่ร่ว่มื่ 

หร่อบริษั่ที่ย่่อย่ ลำาดี่บเดีีย่ว่ก่น หร่อนิต้ิบ่ค์ค์ลที่ี�อาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดี

แย่ง้ เว่น้แต้จ่ะไดีพ้ัน้จากการมีื่ลก่ษัณะดีง่กลา่ว่มื่าแล้ว่ไมื่น่อ้ย่

กว่่าสิ่องป ีกอ่นว่่นที่ี�ย่่�นขออนญ่าต้ต่้อสิ่ำานก่งานค์ณะกรรมื่การ

กำาก่บหล่กที่ร่พัย่์และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์

3) ไมื่่เป็นบ่ค์ค์ลที่ี�มื่ีค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ที่างสิ่าย่โลหิต้ หร่อโดีย่

การจดีที่ะเบีย่นต้ามื่กฏิหมื่าย่ ในล่กษัณะที่ี�เป็นบิดีามื่ารดีา  

8.1 สริุปผู้ลี่กัาริปฏิิบัติหน�าท่�ของคัณะกัริริมกัาริในริอบปีท่�ผู้่านมา

8.1.1 กัาริสริริหา พััฒนา แลี่ะปริะเมินผู้ลี่กัาริปฏิิบัติหน�าท่�ของคัณะกัริริมกัาริ

ค์่่สิ่มื่รสิ่ พัี�น้อง และบ่ต้ร รว่มื่ที่่�งค์่่สิ่มื่รสิ่ของบ่ต้ร ของผ่้บริหาร 

ผ่้ถึ่อห่้นราย่ใหญ่ ผ่้มื่ีอำานาจค์ว่บค์่มื่ หร่อบ่ค์ค์ลที่ี�จะไดี้ร่บการ

เสิ่นอช่ิ�อเป็น ผ้่บริหาร หร่อผ้่มีื่อำานาจค์ว่บค่์มื่ของบริษั่ที่ หร่อ

บริษั่ที่ย่่อย่

4) ไม่ื่มีื่หร่อเค์ย่มื่ีค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธ์ิที่างธ่ิรกิจก่บบริษั่ที่ บริษั่ที่

ใหญ ่บรษิัท่ี่ย่่อย่ บรษิัท่ี่รว่่มื่ หรอ่นติ้บิค่์ค์ลทีี่�อาจมื่คี์ว่ามื่ขด่ีแย่ง้

 ในล่กษัณะที่ี�อาจข่ดีขว่างการใชิ้ว่ิจารณญาณอย่่างอิสิ่ระของ

ต้น รว่มื่ที่่�งไมื่่เป็นหร่อเค์ย่เป็นผ่้ถ่ึอห่้นราย่ใหญ่ กรรมื่การซีึ�ง

ไมื่่ใชิ่กรรมื่การอิสิ่ระ หร่อผ่้บริหารของผ่้มีื่ค์ว่ามื่สิ่่มื่พ่ันธ์ิที่าง

ธ่ิรกิจก่บบริษั่ที่ บริษั่ที่ใหญ่ บริษั่ที่ย่่อย่ บริษั่ที่ร่ว่มื่ หร่อ

นติ้บิค่์ค์ลทีี่�อาจมีื่ค์ว่ามื่ขด่ีแย้่ง เว้่นแต่้ได้ีพัน้จากการมีื่ลก่ษัณะ

ดี่งกล่าว่มื่าแล้ว่ไมื่่น้อย่กว่่าสิ่องปีก่อนว่่นที่ี�ย่่�นขออน่ญาต้ต้่อ

สิ่ำานก่งานค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย่แ์ละต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย่์

 5) ไมื่เ่ปน็หรอ่เค์ย่เปน็ผ่ส้ิ่อบบญ่ชิขีองบรษิัท่ี่ บรษิัท่ี่ใหญ ่บรษิัท่ี่

ย่่อย่ บรษิัท่ี่รว่่มื่ หรอ่นติ้บิค่์ค์ลทีี่�อาจมีื่ค์ว่ามื่ขด่ีแย่ง้ และไมื่เ่ปน็

ผ้่ถ่ึอห่้นราย่ใหญ่ กรรมื่การซึี�งไมื่่ใชิ่กรรมื่การอิสิ่ระ ผ่้บริหาร 

หรอ่ห่น้สิ่ว่่นผ่จ้ด่ีการของสิ่ำานก่งานสิ่อบบญ่ชิ ีซีึ�งมื่ผี่ส้ิ่อบบญ่ชิี

ของบริษั่ที่ใหญ่ บริษั่ที่ย่่อย่ บริษั่ที่ร่ว่มื่ หร่อนิติ้บ่ค์ค์ลที่ี�อาจมื่ี

ค์ว่ามื่ข่ดีแย้่งส่ิ่งก่ดีอย่่่ เว้่นแต่้จะได้ีพ้ันจากการมีื่ล่กษัณะด่ีงกล่าว่

 มื่าแล้ว่ไม่ื่น้อย่กว่่าสิ่องปีก่อนว่่นทีี่�ย่่�นค์ำาขออน่ญาต้ต่้อสิ่ำาน่กงาน

ค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย์่และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่

(1) หลักเกณีฑ์์การคัดัเลือกกรรมการอิสี่ระ (คุณีสี่มบัติ/กระบวนการสี่รรหา)
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6) ไมื่เ่ปน็หรอ่เค์ย่เปน็ผ่ใ้หบ้รกิารที่างว่ชิิาชิพีัใดีๆ ซีึ�งรว่มื่ถึึง

การใหบ้รกิารเปน็ที่ี�ปรกึษัากฎหมื่าย่หรอ่ ที่ี�ปรกึษัาที่างการเงนิ

ซีึ�งไดี้ร่บค์่าบริการเกินกว่่าสิ่องล้านบาที่ต้่อปีจากบริษั่ที่ บริษั่ที่

ใหญ่ บรษิัท่ี่ย่่อย่ บรษิัท่ี่รว่่มื่ หรอ่นติิ้บค่์ค์ลทีี่�อาจมีื่ค์ว่ามื่ขด่ีแย่ง้

ที่่�งนี� ในกรณีที่ี�ผ่้ให้บริการที่างว่ิชิาชิีพัเป็นนิต้ิบ่ค์ค์ล ให้รว่มื่ถึึง

การเป็นผ่้ถ่ึอห้่นราย่ใหญ่ กรรมื่การซีึ�งไมื่่ใช่ิกรรมื่การอิสิ่ระ  

ผ้่บริหาร หร่อห้่นส่ิ่ว่นผ้่จ่ดีการของผ้่ให้บริการที่างวิ่ชิาชีิพัน่�นด้ีว่ย่

เว่้นแต้่จะไดี้พั้นจากการมื่ีล่กษัณะดี่งกล่าว่มื่าแล้ว่ไมื่่น้อย่กว่่า

สิ่องปีก่อนว่่นย่่�นค์ำาขออน่ญาต้ต่้อสิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การ

กำาก่บหล่กที่ร่พัย่์และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์

7) ประเมื่ินผ่้สิ่อบบ่ญชิี และพัิจารณาค์่าสิ่อบบ่ญชิีประจำา

ปี เพั่�อนำาเสิ่นอต้่อที่ี�ประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

8) สิ่อบที่าน และต้รว่จสิ่อบงบการเงิน การต้ิดีต้ามื่การ

ดีำาเนินการด้ีานบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง และติ้ดีต้ามื่การต้รว่จสิ่อบ

ภาย่ใน ต้ลอดีจนการที่ำาราย่การระหว่่างก่นให้เป็นไปต้ามื่

นโย่บาย่ที่ี�กำาหนดี

9) ไมื่่เป็นกรรมื่การที่ี�ได้ีร่บการแต้่งต่้�งขึ�น เพั่�อเป็นต่้ว่แที่น

ของกรรมื่การของบริษั่ที่ ผ่้ถึ่อห่้นราย่ใหญ่ หร่อผ่้ถึ่อห่้นซีึ�งเป็น

ผ่้ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บผ่้ถึ่อห่้นราย่ใหญ่ของบริษั่ที่

10) ไมื่ม่ื่ลีก่ษัณะอ่�นใดีที่ี�ที่ำาใหไ้มื่ส่ิ่ามื่ารถึใหค้์ว่ามื่เหน็อย่่าง

เป็นอิสิ่ระเกี�ย่ว่ก่บการดีำาเนินงานของบริษั่ที่

ในการค์ด่ีเลอ่กบค่์ค์ลที่ี�จะแต้ง่ต้่�งเปน็ค์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่

 และผ่บ้รหิารระด่ีบสิ่ง่สิ่ด่ี ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์า่

ต้อบแที่น ซีึ�งประกอบดี้ว่ย่กรรมื่การอิสิ่ระจำานว่น 2 ที่่านจาก

จำานว่นค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่น 3 ที่่าน 

มื่ีหน้าที่ี�ร่บผิดีชิอบในการพัิจารณาค์่ดีเล่อกและกล่�นกรอง

บค่์ค์ลที่ี�มื่คี์ณ่สิ่มื่บต่้เิหมื่าะสิ่มื่ต้ามื่ขอ้บง่ค่์บของบรษิัท่ี่ และเปน็

ผ้่เสิ่นอช่ิ�อผ่้ทีี่�มื่ีค์่ณสิ่มื่บ่ติ้เหมื่าะสิ่มื่ เพ่ั�อให้ได้ีกรรมื่การ/ 

ผ่้บริหารระดี่บสิ่่งมื่่ออาชีิพั และมื่ีค์ว่ามื่หลากหลาย่โดีย่

พัิจารณาจากโค์รงสิ่ร้าง ขนาดี และองค์์ประกอบของค์ณะ

กรรมื่การ โดีย่จำานว่นทีี่�เสิ่นอจะเท่ี่าก่บ 1 / 3 ของจำานว่น

กรรมื่การที่ี�ค์รบว่าระ และเสิ่นอค์ว่ามื่เห็นต้่อค์ณะกรรมื่การ

บริษั่ที่ เพั่�อขอค์ว่ามื่เห็นชิอบจากกรรมื่การ จากน่�นจะนำาเสิ่นอ

ราย่ช่ิ�อกรรมื่การดี่งกล่าว่ต่้อที่ี�ประชิ่มื่ผ่้ถ่ึอห่้นเป็นผ่้เล่อกต้่�ง

กรรมื่การต้ามื่หล่กเกณฑ์์ต้่อไป

ในการแต้่งต่้�งกรรมื่การ ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดี

ค์า่ต้อบแที่นซึี�งประกอบด้ีว่ย่กรรมื่การอิสิ่ระจำานว่น 2 ที่า่นจาก

จำานว่นค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่น 3 ที่่าน 

จะเป็นผ่้พัิจารณาค์่ดีเล่อก และกล่�นกรองบ่ค์ค์ลที่ี�มื่ีค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิ

ค์รบถึว้่นเหมื่าะสิ่มื่ต้ามื่ข้อบง่ค์บ่ของบรษิัท่ี่ และเปน็ผ่เ้สิ่นอช่ิ�อ

บ่ค์ค์ลทีี่�มีื่ค์่ณสิ่มื่บ่ติ้เหมื่าะสิ่มื่ ซีึ�งกำาหนดีให้มื่ีจำานว่นไม่ื่น้อย่

กว่่า 3 ค์น  โดีย่ค์่ดีเล่อกจากกรรมื่การหร่อพัน่กงานหร่อผ้่มีื่

ค์ว่ามื่ร่้ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึ โดีย่จะต้้องไม่ื่เป็นกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ 

(2) การสี่รรหากรรมการและผ้�บริหารระดัับส้ี่งสุี่ดั

(3) การแต่งตั�งกรรมการ คณีะกรรมการสี่รรหาและกำาหนดัค่าตอบแทำน

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

สิ่ามื่ารถึอ่ที่ิศเว่ลาและที่ำาประโย่ชิน์

มื่ีประว่่ติ้การที่ำางานทีี่�ซี่�อสิ่่ต้ย์่สิ่่จริต้ โปร่งใสิ่ และมีื่ค์่ณสิ่มื่บ่ติ้   

การเป็นกรรมื่การค์รบถึ้ว่นต้ามื่หล่กเกณฑ์์ของ ก.ล.ต้.  

มื่ีประสิ่บการณ์บริหารองค์์กรอ่�น

มื่ีแนว่ค์ว่ามื่คิ์ดี และต้ิดีต้ามื่การเปลี�ย่นแปลงของโลกย่่ค์ใหมื่่  

อย่่่ต้ลอดีเว่ลา

มื่ีประสิ่บการณ์ค์ว่ามื่ร้่เชิี�ย่ว่ชิาญที่่กษัะเฉุพัาะด้ีานที่ี�สิ่ามื่ารถึ 

เสิ่ริมื่ประสิ่ิที่ธิิภาพัค์ว่ามื่ร้่ และประสิ่บการณ์ของค์ณะ 

กรรมื่การในสิ่่ว่นที่ี�ย่่งขาดีอย่่่

ไม่ื่ประกอบกิจการ หร่อเป็นกรรมื่การ หร่อเป็นผ่้บริหารใน 

องค์์กรที่ี�ประกอบธิ่รกิจแข่งข่น

กล้าพั่ดี และกล้าแสิ่ดีงค์ว่ามื่ค์ิดีเห็นอย่่างมื่ีเหต้่ผล

มื่ีอ่ดีมื่การณ์ สิ่ามื่ารถึที่ำางานเป็นที่ีมื่ และมื่ีว่่ฒนธิรรมื่เข้าก่บ

กรรมื่การไดี้

เพั่�อให้ไดี้กรรมื่การมื่่ออาชิีพัและมื่ีค์ว่ามื่หลากหลาย่โดีย่

พัิจารณาจากโค์รงสิ่ร้าง ขนาดี และองค์์ประกอบของค์ณะ

กรรมื่การ และเสิ่นอค์ว่ามื่เห็นต้่อค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ เพั่�อขอ

ค์ว่ามื่เห็นชิอบ จากน่�นจะเสิ่นอราย่ชิ่�อกรรมื่การดี่งกล่าว่ต้่อที่ี�

ประชิ่มื่ผ่้ถ่ึอห้่นเป็นผ่้เล่อกต้่�งกรรมื่การต้ามื่หล่กเกณฑ์์และวิ่ธีิ

การดี่งต้่อไปนี�

1. ในการลงค์ะแนนเสิ่ยี่งเลอ่กต้่�งกรรมื่การใหถ่้ึอว่า่ผ่ถ่้ึอห้่น

แต้่ละค์นมื่ีค์ะแนนเสิ่ีย่งเที่่าก่บหนึ�งห่้นต้่อหนึ�งเสิ่ีย่ง
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2. ในการลงค์ะแนนเสีิ่ย่งเล่อกต้่�งกรรมื่การ ให้ลงค์ะแนน

เสิ่ยี่งเลอ่กต้่�งกรรมื่การเปน็ราย่บค่์ค์ล โดีย่ใหผ้่ถ่้ึอห่น้ลงค์ะแนน

เสิ่ีย่งที่่�งหมื่ดีที่ี�ต้นมื่ีอย่่่เล่อกบ่ค์ค์ลที่ี�ไดี้ร่บการเสิ่นอชิ่�อเป็น

กรรมื่การที่ีละค์น

3. บ่ค์ค์ลที่ี�ไดี้ร่บค์ะแนนเสิ่ีย่งสิ่่งสิ่่ดีต้ามื่ลำาดี่บลงมื่า เป็นผ่้

ไดี้ร่บเล่อกต้่�งเป็นกรรมื่การเที่่าจำานว่นกรรมื่การทีี่�จะพัึงเล่อก

ต้่�งในค์ร่�งน่�น ในกรณีที่ี�บค่์ค์ลซีึ�งไดีร้บ่เลอ่กต่้�งในลำาดีบ่ถ่ึดีลงมื่า

มื่คี์ะแนนเสิ่ยี่งเที่า่ก่นเกนิจำานว่นกรรมื่การที่ี�จะพึังมื่ ีใหป้ระธิาน

ที่ี�ประชิ่มื่ออกเสิ่ีย่งไดี้เพัิ�มื่ขึ�นอีกหนึ�งเสิ่ีย่งเป็นเสิ่ีย่งชิี�ขาดี

กรณีที่ี�ต้ำาแหน่งกรรมื่การว่่างลง เน่�องจากเหต้่อ่�นนอกจาก

การค์รบว่าระออกจากต้ำาแหน่งกรรมื่การ ให้ค์ณะกรรมื่การ

พัิจารณาแต้่งต้่�งบ่ค์ค์ลซีึ�งมื่ีค่์ณสิ่มื่บ่ต้ิและไมื่่มื่ีล่กษัณะต้้อง

ห้ามื่ต้ามื่กฎหมื่าย่เข้าเป็นกรรมื่การแที่นในการประชิ่มื่ค์ณะ

กรรมื่การค์ราว่ถ่ึดีไป เว่้นแต้่ว่าระของกรรมื่การทีี่�พ้ันจาก

ต้ำาแหน่งจะเหล่อน้อย่กว่่า 2 เดี่อน โดีย่บ่ค์ค์ลซีึ�งเข้าเป็น

กรรมื่การแที่นจะอย่่่ในต้ำาแหนง่กรรมื่การได้ีเพัยี่งเที่า่ว่าระที่ี�ย่่ง

เหลอ่อย่่ข่องกรรมื่การซีึ�งต้นแที่น ที่่�งนี� มื่ต้กิารแต้ง่ต้่�งบค่์ค์ลเขา้

เป็นกรรมื่การแที่นด่ีงกล่าว่ต้้องไดี้ร่บค์ะแนนเสิ่ีย่งไมื่่น้อย่กว่่า 

3 ใน 4 ของกรรมื่การที่ี�ย่่งเหล่ออย่่่

สิ่ำาหร่บการสิ่รรหาผ้่มื่าดีำารงต้ำาแหน่งต้่�งแต่้กรรมื่การผ่้

จ่ดีการขึ�นไป ค์ณะกรรมื่การบริหารจะเป็นผ่้พัิจารณาเบ่�องต้้น 

ในการกล่�นกรองสิ่รรหาบค่์ค์ลที่ี�มื่คี์ณ่สิ่มื่บต่้คิ์รบถึว้่นเหมื่าะสิ่มื่

 มื่ีค์ว่ามื่ร่้ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึ ที่่กษัะ และประสิ่บการณ์ที่ี�เป็น

ประโย่ชิน์ต้่อการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ และเข้าใจในธิ่รกิจของ

บริษัท่ี่เป็นอย่า่งดี ีและสิ่ามื่ารถึบรหิารงานใหบ้รรล่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์

 เป้าหมื่าย่ทีี่�ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่กำาหนดีไว้่ได้ี และนำาเสิ่นอต่้อ

ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบพัิจารณาค์่ดีเล่อก 

และเสิ่นอต้่อค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่พัิจารณาอน่มื่่ต้ิต้่อไป
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8.1.2 กัาริเข�าริ่วิมปริะชุมแลี่ะกัาริจำ่ายคั่าตอบแทนคัณะกัริริมกัาริริายบุคัคัลี่

ในปี 2564 มื่ีค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ จำานว่นที่่�งสิ่ิ�น 9 ที่่าน จ่ดีการประชิ่มื่ที่่�งหมื่ดี 4 ค์ร่�ง และการประชิ่มื่สิ่ามื่่ญผ่้ถึ่อห่้นประจำา

ปี 1 ค์ร่�ง โดีย่มื่ีราย่ละเอีย่ดี การเข้าร่ว่มื่การประชิ่มื่ของกรรมื่การมื่ีดี่งนี�

ประธิานกรรมื่การ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

กรรมื่การอิสิ่ระ

รองประธิานกรรมื่การ

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บ

ดี่แลกิจการ

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่า

ต้อบแที่น /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและ

กำาก่บดี่แลกิจการ /กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บ

ดี่แลกิจการ / กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การ

กรรมื่การ

กรรมื่การ

กรรมื่การ

กรรมื่การ

1. พัลเอกสิ่มื่ที่่ต้  อ่ต้ต้ะน่นที่น์

2. นาย่สิ่่ชิาต้ิ  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

3. พัล.ต้.ที่.ดีร.ระพัีพั่ฒน์  ปาละว่งศ์

4. น.สิ่.สิ่่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

5. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

6. นาย่พัีรพั่นธิ์ จิว่ะพัรที่ิพัย่์

7. นาย่ธิเนศพัล  มื่งค์ลร่ต้น์

8. นาย่ราชิ่น  ค์ว่รหา

9. นาย่ชิาญชิ่ย่  อ่ศว่กาญจน์

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

0/1

ริายชื�อ ตำาแหน่ง
จำำานวินเข�าปริะชุม/จำำานวินกัาริปริะชุม ปี 2564

กัาริปริะชุม
คัณะกัริริมกัาริ

กัาริปริะชุมสามัญผู้้�
ถูือหุ�นปริะจำำาปี
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การจ่าย่ค์่าต้อบแที่นค์ณะกรรมื่การราย่ค์ณะ โดีย่มื่ีค์ณะกรรมื่การที่่�งสิ่ิ�น 4 ค์ณะ ดี่งนี�

ที่่�งนี� บริษั่ที่ไมื่่มื่ีการจ่าย่ค์่าต้อบแที่นและสิ่ิที่ธิิประโย่ชิน์อ่�นๆ ให้กรรมื่การบริษั่ที่นอกเหน่อจากที่ี�ระบ่ไว่้ข้างต้้น

ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

- ประธิาน 

- กรรมื่การ

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

- ประธิาน

- กรรมื่การ

ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดี

ค์่าต้อบแที่น

- ประธิาน

- กรรมื่การ

ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและ

กำาก่บดี่แลกิจการ

- ประธิานและกรรมื่การ

ค์่าบำาเหน็จกรรมื่การ

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

ไมื่่เกินปีละ 3 ล้านบาที่ ที่่�งนี�ให้อย่่่ในอำานาจของค์ณะกรรมื่การในการพัิจารณา

ค์ร่�งละ 35,000 บาที่

ค์ร่�งละ 30,000 บาที่

ค์ร่�งละ 25,000 บาที่

ค์ร่�งละ 20,000 บาที่

ค์ร่�งละ 15,000 บาที่

ค์ร่�งละ 10,000 บาที่

ค์ร่�งละ 5,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

2,000,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

500,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

150,000 บาที่

ไมื่่เกินปีละ

60,000 บาที่

คั่าเบ่�ยปริะชุม คั่าตอบแทนริายเดือน
จำำานวินเงิน/ท่าน

จำำานวินเงิน/ท่าน
(เฉพัาะกัริริมกัาริท่�เข�าปริะชุม)

ริวิมทั�งคัณะ
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ริวิม

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและ

กำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การอิสิ่ระ /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่

เสีิ่�ย่งและกำาก่บด่ีแลกิจการ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /กรรมื่การ

สิ่รรหาและกำาหนดีค่์าต้อบแที่น /

กรรมื่การอิสิ่ระ/

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

และกำาก่บดี่แลกิจการ

รองประธิานกรรมื่การบริษั่ที่/

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดี

ค์่าต้อบแที่น/กรรมื่การบริหาร

ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แล

กิจการ

ประธิานกรรมื่การบริหาร/

กรรมื่การ

กรรมื่การ

กรรมื่การ

กรรมื่การ

กรรมื่การ

2. พัล.ต้.ที่.ดีร.ระพีัพ่ัฒน์  ปาละว่งศ์

3. น.สิ่.สิ่่ว่รรณี ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

4. นาย่สิ่่ชิาต้ิ จิว่ะพัรที่ิพัย่์

5. นาย่ร่ชิ ที่องว่านิชิ

6. นาย่พัีรพั่นธิ์ จิว่ะพัรที่ิพัย่์

7. นาย่ธิเนศพัล มื่งค์ลร่ต้น์

8. นาย่ราชิ่น ค์ว่รหา

9. นาย่ชิาญชิ่ย่ อ่ศว่กาญจน์

100,000

80,000

-

-

-

-

-

-

260,000

-

15,000

10,000

-

-

-

-

-

35,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

15,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

1,100,000

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

2,970,000

570,000

545,000

465,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

4,380,000

การจ่าย่ค์่าต้อบแที่นกรรมื่การ ประกอบดี้ว่ย่เบี�ย่ประชิ่มื่ ซีึ�งจ่าย่ต้ามื่จำานว่นค์ร่�งที่ี�เข้าประชิ่มื่ในปี 2564 ดี่งนี�

ริายชื�อกัริริมกัาริ ตำาแหน่ง

คัา่ตอบแทนกัริริมกัาริ (บาท)

กัริริมกัาริ
ตริวิจำสอบ

กัริริมกัาริ
บริิษััท

คั่าบำาเหน็จำ ริวิม
กัริริมกัาริ

สริริหา
แลี่ะกัำาหนด
คั่าตอบแทน

กัริริมกัาริ
บริิหาริคัวิาม

เส่�ยงแลี่ะกัำากัับ
ด้แลี่กัิจำกัาริ

ประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ /

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

กรรมื่การอิสิ่ระ

1. พัลเอกสิ่มื่ที่่ต้ อ่ต้ต้ะน่นที่น์ 80,000 140,000 330,000 550,000- -
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บริษั่ที่มื่ีการจ่ดีที่ำาแผนการสิ่่บที่อดีต้ำาแหน่ง (Succession Plan) โดีย่ค์ณะกรรมื่การบริหารและพั่ฒนาที่ร่พัย่ากรบ่ค์ค์ล ซีึ�ง

มื่คี์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ ประธิานกรรมื่การบริหาร กรรมื่การผ่จ้ด่ีการจะเป็นผ่ก้ำาหนดีและระบต่้ำาแหน่งงานสิ่ำาค์ญ่ขององค์ก์ร และ

ค์ด่ีเลอ่กจากกล่่มื่ผ่บ้ริหารทีี่�มื่ค่ี์ณสิ่มื่บติ่้ใกล้เคี์ย่งก่บ Succession Profile ของต้ำาแหน่งจากน่�นจะประเมิื่นสิ่มื่รรถึนะ ค์ว่ามื่พัร้อมื่

ในการดีำารงต้ำาแหนง่ เพั่�อใช้ิเปน็ขอ้มื่ล่ประกอบการค่์ดีเลอ่กผ่บ้รหิารที่ี�มื่คี์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ทีี่�จะเขา้ดีำารงต้ำาแหนง่สิ่ำาค์ญ่ เมื่่�อต้ำาแหนง่

น่�นว่่างลง และเป็นการเต้รีย่มื่ค์ว่ามื่พัรอ้มื่ใหก่้บกล่ม่ื่ผ่บ้ริหารต้อ่ไปได้ีมื่โีอกาสิ่ไดีร่้บการพัฒ่นาต้ามื่แนว่ที่างการพัฒ่นาสิ่มื่รรถึนะ

ของผ่บ้รหิาร เพั่�อเพิั�มื่ศก่ย่ภาพัและขีดีค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึใหพ้ัรอ้มื่ที่ี�จะกา้ว่สิ่่ต่้ำาแหน่งสิ่ำาค์ญ่ได้ีอย่่างมื่ปีระสิ่ทิี่ธิิภาพั และประสิ่ทิี่ธิิผล

 สิ่ร้างค์ว่ามื่ต้่อเน่�องในการดีำาเนินธิ่รกิจ และบรรล่ว่ิสิ่่ย่ที่่ศน์ พั่นธิกิจของบริษั่ที่

บรษิัท่ี่มื่นีโย่บาย่สิ่ง่เสิ่รมิื่ และสิ่นบ่สิ่น่นใหม้ื่กีารฝึ้กอบรมื่แกผ้่่ที่ี�เกี�ย่ว่ขอ้งในระบบการกำาก่บดีแ่ลกจิการของบรษิัท่ี่ เพั่�อเปน็การ

เพิั�มื่พ่ันค์ว่ามื่ร่้ที่ี�หลากหลาย่ และปร่บปร่งการปฏิิบ่ต้ิงานอย่่างต้่อเน่�อง โดีย่ในแต้่ละปีค์ณะกรรมื่การจะพัิจารณาหล่กสิ่่ต้รที่ี�

เหมื่าะสิ่มื่ และเสิ่นอชิ่�อกรรมื่การ และผ่้บริหารเพั่�อเข้าร่บการอบรมื่เพัิ�มื่เต้ิมื่ 

การเข้าร่บการอบรมื่ของนางสิ่าว่สิ่่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น ในปี 2564

แผนการสืี่บทำอดัตำาแหน่งและการพัิ่ฒนาผ้�บริหาร

การพัิ่ฒนา

1. หล่กสิ่่ต้ร “สิ่ร่ปสิ่าระสิ่าค์่ญ ประเดี็นที่ี�ค์ว่รที่ราบของ TFRS for PAEs ที่ี�ต้้องใชิ้

    และการเปลี�ย่นแปลงในปี 2564

2.  สิ่่มื่มื่นาออนไลน์ก่บ EY ในห่ว่ข้อ “Finance Transformation: Consolidation 

     and Reporting (โดีย่ใชิ้ LucaNet)”

3.  สิ่่มื่มื่นาออนไลน์ก่บ EY ในห่ว่ข้อ “Digital Assets from the Accounting and   

    Tax Perspectives”

4. อบรมื่หล่กสิ่่ต้รอบรมื่ค์ว่ามื่ร่้เกี�ย่ว่ก่บการกำาก่บดี่แลการปฏิิบ่ติ้งาน (ASCO 

    Compliance Training Program)

5.  TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ค์ร่�ง

     ที่ี� 6/2021 ห่ว่ข้อ “ESG Integration

6.  สิ่่มื่มื่นา Board Governance & Culture

7. หล่กสิ่่ต้ร “แนว่โน้มื่ ที่ิศที่างการที่ำา M&A ประเดี็นสิ่ำาค์่ญที่ี�ต้้องพัิจารณา และ 

    กลย่่ที่ธิ์การที่ำา M&A ให้ประสิ่บค์ว่ามื่สิ่ำาเร็จ”

8. TLCA CFO CPD ค์ร่�งที่ี� 8/2021 ห่ว่ข้อ “The modern CFO: Driving Digital   

    Transformation of the Finance and Accounting”

9. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ค์ร่�ง 

    ที่ี� 9/2021 ห่ว่ข้อ “ESG related

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ฯ

EY

EY

สิ่มื่าค์มื่บริษั่ที่หล่กที่ร่พัย่์ไที่ย่

สิ่มื่าค์มื่บริษั่ที่หล่กที่ร่พัย่์ไที่ย่

ก.ล.ต้.

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ฯ

สิ่มื่าค์มื่บริษั่ที่จดีที่ะเบีย่นไที่ย่

สิ่มื่าค์มื่บริษั่ที่จดีที่ะเบีย่นไที่ย่

หลี่ักัส้ตริ จำัดโดย 
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บริษั่ที่จะจ่ดีให้มื่ีการประเมิื่นผลการปฏิิบ่ติ้งานของค์ณะกรรมื่การและค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ รว่มื่ถึึงผ่้บริหารระดี่บสิ่่งของ

บริษั่ที่อย่่างน้อย่ปีละหนึ�งค์ร่�ง เพั่�อพัิจารณาปร่บปร่งแก้ไข ซีึ�งการประเมื่ินค์ณะกรรมื่การจ่ดีที่ำาที่่�งแบบราย่ค์ณะและราย่บ่ค์ค์ล 

โดีย่แบ่งเอกสิ่ารการประเมื่ินเป็น 3 ชิ่ดี ดี่งนี�

เอกสิ่ารชิ่ดีที่ี� 1  แบบประเมื่ินต้นเองของค์ณะกรรมื่การ (ราย่ค์ณะ)

เอกสิ่ารชิ่ดีที่ี� 2  แบบประเมื่ินต้นเองของค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ (ราย่ค์ณะ)

เอกสิ่ารชิ่ดีที่ี� 3  แบบประเมื่ินต้นเองของค์ณะกรรมื่การและค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ (ราย่บ่ค์ค์ล)

สิ่ำาหรบ่กระบว่นการในการประเมื่นิต้นเองของค์ณะกรรมื่การน่�น ฝ้า่ย่เลขานก่ารบรษิัท่ี่จะมื่กีารพัจิารณาแบบประเมื่นิผลการ

ปฏิิบ่ต้งิานของค์ณะกรรมื่การ และค์ณะกรรมื่การชิด่ีย่่อย่ กอ่นที่ี�จะเสิ่นอต้อ่ค์ณะกรรมื่การในการพัจิารณา ฝ้า่ย่เลขานก่ารบรษิัท่ี่

จะดีำาเนินการจ่ดีส่ิ่งแบบประเมิื่นให้กรรมื่การที่่กค์น เพ่ั�อประเมิื่นผลการปฏิิบ่ติ้งานของค์ณะกรรมื่การและส่ิ่งกล่บมื่าย่่งฝ่้าย่

เลขานก่ารบรษิัท่ี่ เพั่�อว่เิค์ราะหผ์ลประเมื่นิ จากน่�นฝ้า่ย่เลขาน่การบรษิัท่ี่จะนำาผลประเมื่นิและขอ้ค์ดิีเหน็ต้า่งๆ เสิ่นอต้อ่ที่ี�ประชิม่ื่

ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบ และค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

ประเมินผลการปฏิิบัติหน�าท่ำ�ของคณีะกรรมการ

มากักัวิ่า มากักัวิ่า มากักัวิ่า มากักัวิ่า ตำ�ากัวิ่า

ด่เย่�ยม ด่มากั ด่ พัอใช� คัวิริปริับปริุง
85% 75% 65% 50% 50%
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1. การประเมินตนเองของคณีะกรรมการ (รายคณีะ)  แบบประเมื่นิประกอบด้ีว่ย่ 4 สิ่ว่่น มื่คี์ำาถึามื่ที่่�งหมื่ดี 29 ขอ้ ประกอบ

ดี้ว่ย่ห่ว่ข้อประเมื่ิน ดี่งนี�

(1)  โค์รงสิ่ร้างและค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของค์ณะกรรมื่การ

(2) การประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การ

(3)  บที่บาที่ หน้าที่ี� และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การ

(4)  เร่�องอ่�นๆ

สิ่รป่การประเมิื่นผลค์ณะกรรมื่การในภาพัรว่มื่ เห็นว่่าประสิิ่ที่ธิิภาพัในการที่ำางานอย่่่ในเกณฑ์์ ด่ัเย่�ยม มื่ ีค์ะแนนเฉุลี�ย่เท่ี่ากบ่

ร้อย่ละ 96 มื่ีราย่ละเอีย่ดีดี่งนี�

2. การแบบประเมินตนเองของคณีะกรรมการชุีดัย่อย (รายคณีะ) แบบประเมื่ินประกอบดี้ว่ย่ 3 สิ่่ว่นแบ่งค์ณะกรรมื่การ

ชิ่ดีย่่อย่ที่่�งหมื่ดี 3 ค์ณะ (ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาพัิจารณาค์่าต้อบแที่น ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

และกำาก่บดี่แลกิจการ) ห่ว่ข้อประเมื่ินดี่งนี�

(1) โค์รงสิ่ร้างและค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของค์ณะกรรมื่การในเร่�องดี่งต้่อไปนี�มื่ีค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ ที่ำาให้การที่ำางานของค์ณะกรรมื่การมื่ี 

            ประสิ่ิที่ธิิภาพั

(2) การประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ไดี้ดีำาเนินการในเร่�องด่ีงต้่อไปนี� เพั่�อให้ค์ณะกรรมื่การปฏิิบ่ต้ิหน้าที่ี�ในการประชิ่มื่ไดี้ 

           อย่่างมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั

(3)  บที่บาที่ หน้าที่ี� และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ ไดี้ให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญ ใชิ้เว่ลาในการพัิจารณา ที่บที่ว่นและ

           ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่ในเร่�องต้่อไปนี�อย่่างเพัีย่งพัอ

สิ่รป่การประเมื่นิผลค์ณะกรรมื่การในภาพัรว่มื่ เหน็ว่่าประสิ่ทิี่ธิิภาพัในการที่ำางานอย่่ใ่นเกณฑ์์ ด่ัเย่�ยม มื่คี์ะแนนเฉุลี�ย่เที่า่ก่บ

ร้อย่ละ 93 มื่ีราย่ละเอีย่ดีดี่งนี� 

โค์รงสิ่ร้างและค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของค์ณะกรรมื่การ

การประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การ

บที่บาที่ หน้าที่ี� และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การ

เร่�องอ่�นๆ

โค์รงสิ่ร้างและค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของค์ณะกรรมื่การในเร่�องด่ีงต้่อไปนี�มื่ีค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่

ที่ำาให้การที่ำางานของค์ณะกรรมื่การมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั

การประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ไดี้ดีำาเนินการในเร่�องดี่งต้่อไปนี� เพั่�อให้ค์ณะ

กรรมื่การปฏิิบ่ต้ิหน้าที่ี�ในการประชิ่มื่ไดี้อย่่างมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั

บที่บาที่ หนา้ที่ี� และค์ว่ามื่รบ่ผดิีชิอบของค์ณะกรรมื่การชิด่ีย่่อย่ไดี ้ใหค้์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่

ใชิ้เว่ลาในการพัิจารณา ที่บที่ว่นและปฏิิบ่ต้ิ ต้ามื่ในเร่�องต้่อไปนี�อย่่างเพัีย่งพัอ

36

24

48

8

28

24

84

35

24

45

7

27

22

76

       98

       99 

       94 

       93

       96 

95

92

91

93

1

2

3

4

1

2

3

หัวิข�อ

หัวิข�อ

คัะแนนเฉลี่่�ย

คัะแนนเฉลี่่�ย

ลี่ำาดับ

ลี่ำาดับ

คัะแนนเต็ม

คัะแนนเต็ม

 คัะแนนเฉล่ี่�ย 

 คัะแนนเฉล่ี่�ย 

%

%
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3. การประเมินตนเองของคณีะกรรมการและคณีะกรรมการชุีดัย่อย (รายบุคคล) แบบประเมื่ินประกอบดี้ว่ย่ 3 สิ่่ว่น มื่ี

ค์ำาถึามื่ที่่�งหมื่ดี 11 ข้อ ประกอบดี้ว่ย่ห่ว่ข้อประเมื่ิน ดี่งนี�

(1)  โค์รงสิ่ร้างและค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของค์ณะกรรมื่การ

(2)  การประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การ

(3)  บที่บาที่ หน้าที่ี� และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การ

สิ่รป่การประเมื่นิผลค์ณะกรรมื่การในภาพัรว่มื่ เหน็ว่่าประสิ่ทิี่ธิิภาพัในการที่ำางานอย่่ใ่นเกณฑ์์ ด่ัเย่�ยม มื่คี์ะแนนเฉุลี�ย่เที่า่ก่บ

ร้อย่ละ 98 มื่ีราย่ละเอีย่ดีดี่งนี�

โค์รงสิ่ร้างและค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของค์ณะกรรมื่การ

การประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การ

บที่บาที่ หน้าที่ี� และค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของค์ณะกรรมื่การ

8

16

20

8

16

20

100

97

98

98

1

2

3

หัวิข�อ

คัะแนนเฉลี่่�ย

ลี่ำาดับ คัะแนนเต็ม  คัะแนนเฉล่ี่�ย %

4. การประเมินผ้�บริหารระดัับส้ี่ง (รายบุคคล) แบบประเมื่ินประกอบดี้ว่ย่ 9 สิ่่ว่น มื่ีค์ำาถึามื่ที่่�งหมื่ดี 35 ข้อ ประกอบดี้ว่ย่

ห่ว่ข้อประเมื่ิน ดี่งนี�

(1)  ค์ว่ามื่เป็นผ่้นำา

(2) การกำาหนดีกลย่่ที่ธิ์

(3) การปฏิิบ่ต้ิที่างกลย่่ที่ธิ์

(4) การว่างแผนและผลการปฏิิบ่ต้ิที่างการเงิน

(5) ค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ก่บค์ณะกรรมื่การ

(6) ค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ก่บภาย่นอก

(7) การบริหารงานและค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ก่บบ่ค์ลากร

(8) ค์ว่ามื่ร่้ดี้านผลิต้ภ่ณฑ์์และบริการ

(9) ค์่ณล่กษัณะสิ่่ว่นต้่ว่

สิ่รป่การประเมื่นิผลค์ณะกรรมื่การในภาพัรว่มื่ เหน็ว่่าประสิ่ทิี่ธิิภาพัในการที่ำางานอย่่่ในเกณฑ์ ์ด่ัเย่�ยม มื่คี์ะแนนเฉุลี�ย่เที่า่ก่บ

ร้อย่ละ 94 โดีย่มื่ีผลสิ่ร่ปจากภาพัรว่มื่ ดี่งนี�

การว่างแผนและผลปฎิบ่ต้ิดี้านการเงิน และ ค์ว่ามื่ร่้ดี้านผลิต้ภ่ณฑ์์และบริการ

การกำาหนดี และการปฏิิบ่ต้ิต้ามื่กลย่่ที่ธิ์

จ่ดีแข็ง

จ่ดีอ่อน

หัวิข�อปริะเมินผู้ลี่สริุป
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8.1.3 กัาริกัำากัับด้แลี่บริิษััทย่อยแลี่ะบริิษััทริ่วิม

8.1.4 กัาริติดตามให�ม่กัาริปฏิิบัติตามนโยบายแลี่ะแนวิปฏิิบัติในกัาริกัำากัับด้แลี่กัิจำกัาริ

1.สิี่ทำธิของผ้�ถืุอหุ�น 

เน่�องจากบริษั่ที่ลงที่่นในบริษั่ที่ย่่อย่ โดีย่ถึ่อห่้นค์ิดีเป็นสิ่่ดีสิ่่ว่นร้อย่ละ 50% จึงไดี้สิ่ิที่ธิิในการกำาหนดีการใชิ้เกณฑ์์การบริหาร

หลก่เชิน่เดียี่ว่ก่นก่บบรษิัท่ี่ โดีย่มื่มีื่ต้ขิองที่ี�ประชิม่ื่กรรมื่การบรษิัท่ี่แต้ง่ต้่�ง กรรมื่การบรหิารและผ่บ้รหิารบรษิัท่ี่  เขา้รบ่ผดิีชิอบเปน็

กรรมื่การและกรรมื่การผ่้มื่ีสิ่ิที่ธิิลงนามื่ เพั่�อร่บและดีำาเนินนโย่บาย่การบริหารต้ามื่หล่กเชิ่นเดีีย่ว่ก่นก่บบริษั่ที่ 

นอกจากนี� ในกรณีเป็นบริษั่ที่ย่่อย่ บริษั่ที่กำาหนดีให้บ่ค์ค์ลที่ี�ได้ีร่บแต้่งต่้�งจากบริษั่ที่น่�น ต้้องกำาก่บด่ีแลให้บริษั่ที่ย่่อย่ มื่ีข้อ

บ่งค์่บในเร่�องการที่ำาราย่การเกี�ย่ว่โย่ง การไดี้มื่าหร่อจำาหน่าย่ไป หร่อให้เชิ่าสิ่ินที่ร่พัย่์ หร่อการที่ำาราย่การสิ่ำาค์่ญอ่�นใดีของบริษั่ที่

ย่่อย่ให้ค์รบถึ้ว่นถึ่กต้้อง และใชิ้หล่กเกณฑ์์ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บการเปิดีเผย่ และการที่ำาราย่การข้างต้้นในล่กษัณะเดีีย่ว่ก่บหล่กเกณฑ์์

ของบริษั่ที่ รว่มื่ถึึงต้้องกำาก่บดี่แลให้มื่ีการจ่ดีเก็บข้อม่ื่ล และการบ่นที่ึกบ่ญชิีของบริษั่ที่ย่่อย่ให้บริษั่ที่สิ่ามื่ารถึต้รว่จสิ่อบและ

รว่บรว่มื่มื่าจ่ดีที่ำางบการเงินรว่มื่ไดี้ที่่นกำาหนดีดี้ว่ย่

บริษั่ที่ให้ค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญในเร่�องการกำาก่บดี่แลกิจการทีี่�ดีี โดีย่ได้ีกำาหนดีนโย่บาย่และแนว่ที่างปฏิิบ่ติ้ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องไว้่ในนโย่บาย่

การกำาก่บดีแ่ลกจิการของบรษิัท่ี่และจรรย่าบรรณธ่ิรกจิ พัร้อมื่ท่ี่�งสิ่ง่เสิ่รมิื่ใหเ้กดิีการปฏิบิต่้อิย่่างแที่จ้รงิเพั่�อสิ่รา้งค์ว่ามื่เชิ่�อมื่่�นต้อ่

ผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ที่่กกล่่มื่

ในรอบปีที่ี�ผ่านมื่า บริษั่ที่ไดี้มื่ีการต้ิดีต้ามื่เพั่�อให้เกิดีการปฏิิบ่ต้ิต้ามื่การกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีีค์รอบค์ล่มื่เร่�อง ดี่งต้่อไปนี�

1) การดี่แลพัน่กงานและการไมื่่เล่อกปฏิิบ่ต้ิ 

2) การต้่อต้้านการแข่งข่นที่ี�ไมื่่เป็นธิรรมื่ 

3) การดี่แลสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ สิ่่ขอนามื่่ย่และค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่ในองค์์กร 

4) การร่กษัาค์ว่ามื่ปลอดีภ่ย่ของข้อมื่่ลสิ่ารสิ่นเที่ศ 

ซีึ�งผลการต้ิดีต้ามื่พับว่่าไดี้ดีำาเนินการต้ามื่แนว่ที่างของแต้่ละประเดี็นไดี้อย่่างค์รบถึ้ว่นแล้ว่

นอกจากนี� บริษั่ที่มื่ีหล่กการกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีีของบริษั่ที่ และไดี้มื่ีการปฏิิบ่ต้ิดี่งห่ว่ข้อ ดี่งนี�

บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่สิ่่งเสิ่ริมื่และสิ่น่บสิ่น่นให้ผ่้ถึ่อห่้นของบริษั่ที่ต้ระหน่กในสิ่ิที่ธิิและการใชิ้สิ่ิที่ธิิของต้นดี่งนี�

กำาหนดีให้มื่ีการให้ข้อมื่่ล ว่่น เว่ลา สิ่ถึานที่ี� และว่าระการประชิ่มื่ ต้ลอดีจนข้อมื่่ลที่่�งหมื่ดี ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บเร่�องที่ี�ต้้องต้่ดีสิ่ินใจ

ในทีี่�ประชิ่มื่แก่ผ่้ถ่ึอห้่นเป็นการล่ว่งหน้าอย่่างเพัีย่งพัอและที่่นเว่ลา โดีย่จะจ่ดีส่ิ่งหน่งสิ่่อน่ดีประชิ่มื่พัร้อมื่ที่่�งข้อมื่่ลประกอบการ

ประชิม่ื่ว่าระต้า่งๆ ใหผ้่ถ้ึอ่ห่น้ รบ่ที่ราบล่ว่งหนา้อย่า่งนอ้ย่ 7 ว่น่กอ่นว่น่ประชิม่ื่ หรอ่อย่า่งนอ้ย่ 14 ว่น่กอ่นว่น่ประชิม่ื่แลว้่แต้ก่รณี

 และมีื่การลงประกาศหน่งสิ่อ่พิัมื่พัแ์จง้ว่่นนด่ีประชิม่ื่ไม่ื่นอ้ย่กว่่า 3 ว่่นกอ่นถึงึว่่นประชิม่ื่ นอกจากนี� บริษัท่ี่ย่่งจด่ีให้มื่กีารเผย่แพัร่

ข้อมื่่ลดี่งกล่าว่ผ่านระบบข่าว่ของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ และบนเว่็บไซีต้์บริษั่ที่ล่ว่งหน้าก่อนว่่นประชิ่มื่ไมื่่น้อย่กว่่า 30 ว่่น เพั่�อเปิดี

โอกาสิ่ให้ผ่้ถึ่อห่้นไดี้มื่ีเว่ลาศึกษัาข้อมื่่ลประกอบการประชิ่มื่ล่ว่งหน้าอย่่างเพัีย่งพัอ

1.1 จ่ดีส่ิ่งหน่งสิ่่อมื่อบฉุ่นที่ะพัร้อมื่ก่บหน่งสิ่่อน่ดีประช่ิมื่เพั่�อสิ่น่บสิ่น่นการใชิ้สิิ่ที่ธิิออกเสิ่ีย่งของผ้่ถ่ึอห่้นในกรณีที่ี�ผ่้ถ่ึอห้่น 

           ไมื่่สิ่ามื่ารถึเข้าร่ว่มื่ประชิ่มื่ดี้ว่ย่ต้นเอง

1.2   เปิดีโอกาสิ่ใหผ้่ถ่้ึอห่น้สิ่ามื่ารถึเสิ่นอค์ว่ามื่ค์ดิีเหน็และขอ้ซีก่ถึามื่ไดีล้ว่่งหนา้กอ่นว่น่ประชิม่ื่ เปดิีโอกาสิ่ใหผ้่ถ่้ึอห่น้สิ่ามื่ารถึ

            เสิ่นอค์ว่ามื่ค์ิดีเห็นและข้อซี่กถึามื่ไดี้ในที่ี�ประชิ่มื่ผ่้ถึ่อห่้น

1.3 กำาหนดีให้ค์ณะกรรมื่การอย่่างน้อย่ค์รึ�งหนึ�งของค์ณะกรรมื่การที่่�งหมื่ดีเข้าร่ว่มื่ประชิ่มื่ผ้่ถ่ึอห่้น เพั่�อต้อบข้อซี่กถึามื่ในทีี่� 

            ประชิ่มื่ ซีึ�งจะต้้องมื่ีกรรมื่การต้รว่จสิ่อบอย่่างน้อย่หนึ�งค์นเข้าร่ว่มื่ประชิ่มื่ดี้ว่ย่
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1.4 กำาหนดีให้ประธิานในที่ี�ประชิ่มื่ต้้องที่ำาการชิี�แจงเร่�องหล่กเกณฑ์์ในการลงค์ะแนน สิ่ิที่ธิิในการลงค์ะแนนซีึ�งผ่้ถึ่อห่้นที่ี�

มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่จะไมื่่มื่ีสิ่ิที่ธิิออกเสิ่ีย่งในเร่�องที่ี�พัิจารณา และสิ่ิที่ธิิของผ่้ถึ่อห่้นในการค์่ดีค์้านการลงมื่ต้ิในแต้่ละว่าระ

1.5 จ่ดีที่ำาราย่งานการประชิ่มื่โดีย่มื่ีข้อมื่่ลที่ี�ค์รบถึ้ว่น ถึ่กต้้อง ชิ่ดีเจน โดีย่ระบ่ประเดี็น ที่ี�ผ่้ถึ่อห่้น ซี่กถึามื่และค์ำาชิี�แจงของ

ค์ณะกรรมื่การต้่อข้อซี่กถึามื่ดี่งกล่าว่

1.6 เผย่แพัร่ราย่งานการประชิ่มื่ผ่านส่ิ่�ออิเล็กที่รอนิกสิ่์ของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่และในเว่็บไซีต์้ของบริษั่ที่ เพั่�อให้ผ่้ถ่ึอห่้น

สิ่ามื่ารถึต้รว่จสิ่อบไดี้ โดีย่ไมื่่ต้้องรอการสิ่่งราย่งานการประชิ่มื่ดี่งกล่าว่ให้ผ่้ถึ่อห่้นร่บรองในการประชิ่มื่ค์ร่�งถึ่ดีไป

2. การปฏิิบัติต่อผ้�ถืุอหุ�นอย่างเท่ำาเท่ำยมกัน

บรษิัท่ี่มีื่นโย่บาย่สิ่รา้งค์ว่ามื่เที่า่เที่ยี่มื่ก่นให้เกดิีขึ�นก่บผ่ถ้ึอ่ห่น้กล่ม่ื่ต่้างๆ ที่่�งผ่ถ่้ึอห่น้ทีี่�เปน็ผ่บ้รหิารและผ่ถ่้ึอห่น้ทีี่�ไมื่เ่ปน็ผ่บ้รหิาร

 รว่มื่ที่่�งผ่้ถึ่อห่้นสิ่่ว่นน้อย่และผ่้ถึ่อห่้นที่ี�เป็นต้่างชิาต้ิ ดี่งนี�

2.1 ดีำาเนนิการเผย่แพัร่ขอ้มื่ล่เกี�ย่ว่ก่บการประชิม่ื่ผ้่ถ่ึอห่น้ให้ผ้่ถ่ึอห่น้ท่ี่กราย่ได้ีร่บขอ้มื่ล่อย่่างเท่ี่าเทีี่ย่มื่ก่น และไม่ื่เพิั�มื่ว่าระ

การประชิ่มื่ที่ี�ไมื่่ไดี้แจ้งเป็นการล่ว่งหน้าโดีย่ไมื่่จำาเป็น

2.2 เปิดีโอกาสิ่ให้ผ่้ถึ่อห่้นที่ี�ไมื่่สิ่ามื่ารถึเข้าประชิ่มื่ดี้ว่ย่ต้นเองสิ่ามื่ารถึมื่อบฉุ่นที่ะให้บ่ค์ค์ลอ่�นเข้าร่ว่มื่ประช่ิมื่แที่น โดีย่

กำาหนดีที่ิศที่างการออกเสิ่ีย่งของผ่้ร่บมื่อบฉุ่นที่ะไดี้

2.3 เปิดีโอกาสิ่ให้ผ่้ถึ่อห่้นที่่กราย่สิ่ามื่ารถึเสิ่นอค์ว่ามื่ค์ิดีเห็นและข้อซี่กถึามื่ไดี้ล่ว่งหน้าก่อนการประชิ่มื่ และระหว่่างการ

ประชิ่มื่

2.4 เปิดีโอกาสิ่ให้ผ่้ถึ่อห่้นไดี้ใชิ้สิ่ิที่ธิิในการแต้่งต้่�งกรรมื่การเป็นราย่ค์น

2.5 กำาหนดีให้ผ่้ถ่ึอห่้นที่ี�เป็นกรรมื่การหร่อผ่้บริหารเปิดีเผย่ข้อมื่่ลเกี�ย่ว่ก่บสิ่่ว่นได้ีเสีิ่ย่ของต้นและผ้่ที่ี�เกี�ย่ว่ข้อง และไมื่่มื่ี

สิ่ิที่ธิิออกเสิ่ีย่งลงค์ะแนนในเร่�องที่ี�มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ดี่งกล่าว่

2.6 แจ้งให้ค์ณะกรรมื่การและผ่้บริหารร่บที่ราบภาระหน้าที่ี�ในการราย่งานการเปลี�ย่นแปลงการถ่ึอค์รองหล่กที่ร่พัย์่ต้่อ

สิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การกำาก่บหล่กที่ร่พัย่์และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ ต้ามื่มื่าต้รา 59 แห่งพัระราชิบ่ญญ่ต้ิหล่กที่ร่พัย่์และ

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ พั.ศ. 2535

2.7 กำาหนดีมื่ิให้ค์ณะกรรมื่การ ผ่้บริหาร หร่อผ้่ปฏิิบ่ต้ิงานที่ี�ได้ีร่บที่ราบข้อมื่่ลภาย่ในเปิดีเผย่ข้อม่ื่ลภาย่ในต้่อบ่ค์ค์ล

ภาย่นอก หร่อบ่ค์ค์ลที่ี�ไมื่่มื่ีหน้าที่ี�ที่ี�เกี�ย่ว่ข้อง และไมื่่ให้ซี่�อขาย่หล่กที่ร่พัย่์ของบริษั่ที่ในชิ่ว่ง 1 เดี่อน ก่อนที่ี�งบการเงินเผย่แพัร่ต้่อ

สิ่าธิารณชิน
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3. บทำบาทำของผ้�ม่ส่ี่วนไดั�เส่ี่ย

บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ในการสิ่่งเสิ่ริมื่ให้เกิดีค์ว่ามื่ร่ว่มื่มื่่อระหว่่างบริษั่ที่ก่บผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่กล่่มื่ต้่างๆ ซีึ�งไดี้แก่ ผ่้ถึ่อห่้นหร่อผ่้ให้การ

สิ่น่บสิ่น่นที่างการเงิน ล่กค์้า ค์่่ค์้า พัน่กงานท่ี่กระดี่บ และชิ่มื่ชินทีี่�บริษั่ที่ต้่�งอย่่่ เป็นต้้น  เพั่�อสิ่ร้างเสิ่ริมื่ผลการดีำาเนินงานของ

บริษั่ที่และสิ่ร้างค์ว่ามื่มื่่�นค์งอย่่างย่่�งย่่นของกิจการ โดีย่นอกจากการต้ระหน่กถึึงสิ่ิที่ธิิของผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ต้ามื่ที่ี�กฎหมื่าย่กำาหนดี

แล้ว่  บริษั่ที่ย่่งมื่ีนโย่บาย่การดี่แลให้ผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่กล่่มื่ต้่างๆ ไดี้ร่บการปฏิิบ่ต้ิอย่่างเที่่าเที่ีย่มื่ก่น ดี่งนี�

บรษิัท่ี่มื่คี์ว่ามื่มื่่ง่มื่่�นที่ี�จะเปน็ต้ว่่แที่นที่ี�ดีใีนการดีำาเนนิธ่ิรกจิอย่่างย่่�งย่น่ และสิ่รา้งค์ว่ามื่พังึ

พัอใจสิ่่งสิ่่ดีให้แก่ผ่้ถึ่อห่้น รว่มื่ที่่�งการเปิดีเผย่ข้อมื่่ลอย่่างโปร่งใสิ่และน่าเชิ่�อถึ่อ ต้ลอดีจน

การปฏิิบ่ต้ิต้ามื่หล่กการกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี

บริษั่ที่ไดี้ปฏิิบ่ต้ิก่บพัน่กงานอย่่างเที่่าเที่ีย่มื่ก่น โดีย่จ่ดีให้มื่ีกองที่่นสิ่ำารองเลี�ย่งชิีพั การฝ้ึก

อบรมื่ และให้ผลต้อบแที่นที่ี�เหมื่าะสิ่มื่ รว่มื่ที่่�งการปร่บปร่งสิ่ภาพัแว่ดีล้อมื่ในการที่ำางานที่ี�

มื่ีค์่ณภาพั ต้ลอดีจนสิ่ถึานที่ี�พั่กผ่อนในชิ่ว่งเว่ลาพั่ก

บรษิัท่ี่ปฏิิบติ่้ต่้อค์่ค่์า้อย่่างเป็นธิรรมื่ และเป็นไปต้ามื่เง่�อนไขที่างการค้์าต้ามื่สิ่ญ่ญาทีี่�ต้กลง

ที่ำาร่ว่มื่ก่น และมื่ีนโย่บาย่ในการสิ่ร้างและพั่ฒนาค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ก่บค์่่ค์้าอย่่างต้่อเน่�อง

บริษั่ที่ร่บผิดีชิอบต้่อล่กค์้าโดีย่การร่กษัาค์่ณภาพัและมื่าต้รฐานของสิ่ินค์้า และการให้

บริการ รว่มื่ถึึงการต้อบสิ่นองต้่อค์ว่ามื่ต้้องการของล่กค์้าให้ค์รบถึ้ว่น และค์รอบค์ล่มื่ให้

มื่ากที่ี�สิ่่ดี เพั่�อมื่่่งเน้นการสิ่ร้างค์ว่ามื่พัึงพัอใจแก่ล่กค์้าในระย่ะย่าว่

เพ่ั�อให้สิ่่�อสิ่ารมื่ว่ลชินต่้างๆ มื่คี์ว่ามื่เข้าใจทีี่�ดีต่ี้อการดีำาเนินธ่ิรกิจของบริษัท่ี่ รว่มื่ถึึงนโย่บาย่

และโค์รงการสิ่ำาค์ญ่ต่้างๆ ที่ำาให้สิ่่�อสิ่ารได้ีถ่ึกต้อ้งและเหมื่าะสิ่มื่ต่้อไปย่ง่ผ่มี้ื่สิ่ว่่นได้ีเสีิ่ย่และ

สิ่่งค์มื่โดีย่ที่่�ว่ไป

บริษั่ที่ปฏิิบ่ต้ิต้ามื่เง่�อนไขต้ามื่สิ่่ญญา รว่มื่ถึึงการให้ข้อมื่่ลต้่างๆ ต้ามื่ที่ี�เจ้าหนี�ร้องขอ

บรษิัท่ี่รบ่ผิดีชิอบในการดีแ่ลมิื่ใหก้ารดีำาเนนิงานของบริษัท่ี่สิ่ง่ผลกระที่บต่้อสิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ของ

ชิม่ื่ชินและสิ่ง่ค์มื่ รว่มื่ที่่�งการปฏิบิต่้ติ้ามื่กฎหมื่าย่และกฎระเบยี่บต้า่งๆ ที่ี�เกี�ย่ว่ขอ้งและมื่นี

โย่บาย่ในการสิ่ร้าง/ พั่ฒนาค์ว่ามื่สิ่่มื่พั่นธิ์ที่ี�ดีีก่บชิ่มื่ชินสิ่่งค์มื่อย่่างต้่อเน่�อง

บริษั่ที่ค์ำานึงถึึงค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญในการที่ำางานอย่่างโปร่งใสิ่ โดีย่ต้่อต้้านการให้สิ่ินบนต้่อเจ้า

หน้าที่ี�ภาค์ร่ฐ เพั่�อค์ว่ามื่สิ่ะดีว่กหร่อผลประโย่ชิน์ที่างธิ่รกิจ และมื่่่งเน้นการชิำาระภาษัีดี้ว่ย่

ค์ว่ามื่ถึ่กต้้องและต้รงต้ามื่ข้อกำาหนดีและระย่ะเว่ลาที่ี�กฏิหมื่าย่กำาหนดี

ผ่้ถึ่อห่้น

พัน่กงาน

ค์่่ค์้า

ล่กค์้า

สิ่่�อมื่ว่ลชิน

เจ้าหนี�

ชิ่มื่ชิมื่/ 

สิ่่งค์มื่

ร่ฐบาล

กัาริปฏิิบัติผู้้�ม่ส่วินได�เส่ย
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4.การเปิดัเผยข�อม้ลและความโปร่งใสี่

ค์ณะกรรมื่การของบริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ในการเปิดีเผย่ข้อมื่่ล

สิ่ำาค์่ญที่ี�เกี�ย่ว่ข้องก่บบริษั่ที่ ท่ี่�งข้อมื่่ลที่างการเงินและข้อม่ื่ลทีี่�

มื่ิใชิ่ข้อมื่่ลที่างการเงินอย่่างถ่ึกต้้อง ค์รบถึ้ว่น ที่่นเว่ลา และ

สิ่ามื่ารถึเข้าถึึงไดีง่้าย่ โดีย่นอกจากการเปิดีเผย่ขอ้มื่ล่ต้ามื่หลก่

เกณฑ์์ของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่และสิ่ำาน่กงานกำาก่บหล่กที่ร่พัย์่

และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ผ่านชิ่องที่างที่ี�กำาหนดีแล้ว่ บริษั่ที่ย่่งมื่ีน

โย่บาย่ในการเผย่แพัรข่อ้มื่ล่ต้า่งๆ ที่ี�สิ่ำาค่์ญซีึ�งอาจสิ่ง่ผลกระที่บ

ต้อ่การต้ด่ีสิิ่นใจใช้ิสิ่ทิี่ธิิออกเสิ่ยี่งของผ่ถ่้ึอห้่น หรอ่ข้อมื่ล่ทีี่�อาจ

สิ่่งผลกระที่บต้่อราค์าหล่กที่ร่พัย์่ของบริษั่ที่  โดีย่ผ่านชิ่อง

ที่างการเผย่แพัร่ข้อมื่่ลต้่างๆ ของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์และบน

เว่บ็ไซีต้ข์องบรษิัท่ี่ รว่มื่ถึึงสิ่่�อสิ่าธิารณชินต้า่งๆ ซีึ�งผ่ถ้ึอ่ห่น้และ

สิ่าธิารณชินสิ่ามื่ารถึเข้าถึึงไดี้โดีย่ง่าย่อีกดี้ว่ย่

นอกจากนี� เพั่�อใหเ้กดิีการปฏิิบต่้ติ้ามื่การกำาก่บดีแ่ลกจิการ

ที่ี�ดีี 4 ประเดี็นดี่งนี�

(1) การป้องก่นค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์

บริษั่ที่ไดี้กำาหนดีนโย่บาย่ค์ณะกรรมื่การ ผ่้บริหาร และ

พันก่งานจะต้อ้งปฏิิบติ่้หนา้ที่ี�เพ่ั�อผลประโย่ชิน์สิ่ง่สิ่ด่ีของบริษัท่ี่

 กรณีบ่ค์ค์ลใดีมื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่หร่อมื่ีสิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้องในราย่การที่ี�

พัิจารณา บ่ค์ค์ลดี่งกล่าว่จะต้้องแจ้งให้หน่ว่ย่งานต้รว่จสิ่อบที่ี�

ด่ีแลในเร่�องดีง่กลา่ว่ที่ราบและไมื่ร่ว่่มื่พัจิารณาการที่ำาธ่ิรกรรมื่

ดี่งกล่าว่

ในปีที่ี�ผ่านมื่า บริษั่ที่ไดี้ต้รว่จสิ่อบกรณีที่ี�อาจก่อให้เกิดี

ค์ว่ามื่ขด่ีแย่ง้ที่างผลประโย่ชินโ์ดีย่พับว่่าไมื่ม่ื่รีาย่การใดีที่ี�มื่สีิ่ว่่น

เกี�ย่ว่ข้องก่บค์ณะกรรมื่การ ผ่้บริหาร และพัน่กงานของบริษั่ที่ 

และเพ่ั�อย่กระดี่บการกำาก่บดี่แลกิจการภาย่ในองค์์กร ในปีที่ี�

ผ่านมื่าบริษั่ที่ไดี้ที่บที่ว่นจริย่ธิรรมื่ธ่ิรกิจในสิ่่ว่นของค์ว่ามื่ข่ดี

แย่ง้ที่างผลประโย่ชิน ์โดีย่ไดีเ้พิั�มื่เต้มิื่ เพั่�อใหค้์รอบค์ลม่ื่ ปอ้งก่น

และลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง ซีึ�งค์ณะกรรมื่การไดีพิ้ัจารณาอน่มื่ต่้แิลว้่เมื่่�อ

ว่่นที่ี� 23 ก่มื่ภาพั่นธิ์ 2564

ในการที่บที่ว่นและปร่บปร่งการพัิจารณาต้่ดีสิ่ินใจในเร่�อง

ที่ี�จะก่อให้เกิดีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งในผลประโย่ชิน์น่�น ค์ณะกรรมื่การ

ของบรษิัท่ี่จะกำาหนดีให้กรรมื่การหรอ่ฝ่้าย่จด่ีการทีี่�เปน็ผ้่ถ่ึอห้่น

ไมื่่มีื่สิ่ิที่ธิิออกเสิ่ีย่งลงค์ะแนนในเร่�องทีี่�มื่ีสิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้อง เพั่�อ

ค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระในการต้่ดีสิ่ินใจ และจะเปิดีเผย่ข้อม่ื่ลให้

สิ่าธิารณชินร่บที่ราบโดีย่ที่่นทีี่เพั่�อค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ในการที่ำางาน

(2) การใชิ้ข้อมื่่ลภาย่ในเพั่�อแสิ่ว่งหาผลประโย่ชิน์

บริษั่ที่มีื่การด่ีแลเร่�องการใช้ิข้อม่ื่ลภาย่ในต้ามื่หล่กการ

กำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี โดีย่มื่ีนโย่บาย่ให้กรรมื่การ และผ่้บริหาร

 มื่ีหน้าราย่งานการเปลี�ย่นแปลงการถ่ึอค์รองหล่กที่ร่พัย์่ต้่อ

สิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การ ก.ล.ต้. ต้ามื่มื่าต้รา 59 แห่ง พัรบ.หล่ก

ที่ร่พัย่์และต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์ พั.ศ. 2535 ภาย่ใน 3 ว่่นน่บจาก

ว่่นที่ี�มื่ีการเปลี�ย่นแปลงการถึ่อค์รองหล่กที่ร่พัย่์ และแจ้งข้อมื่่ล

ผ่านระบบออนไลน์ต้่อสิ่ำาน่กงานค์ณะกรรมื่การ ก.ล.ต้. เพ่ั�อ

บ่นทึี่กการเปลี�ย่นแปลงและสิ่ร่ปจำานว่นหล่กที่ร่พัย่์ของ

กรรมื่การและผ่้บริหารเป็นราย่บ่ค์ค์ล 

บริษัท่ี่มื่ข้ีอกำาหนดีหา้มื่นำาขอ้มื่ล่งบการเงนิ หรอ่ขอ้มื่ล่อ่�นที่ี�

มื่ีผลกระที่บต้่อราค์าหล่กที่ร่พัย่์ของบริษั่ที่ที่ี�ที่ราบเปิดีเผย่แก่

บ่ค์ค์ลภาย่นอกหร่อผ่้ทีี่�มื่ิได้ีมื่ีสิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้อง โดีย่เลขาน่การ

บริษั่ที่จะมีื่การแจ้งเต้่อนผ่านระบบโที่รศ่พัที่์มื่่อถ่ึอให้แก่

กรรมื่การ และผ่้บริหารห้ามื่ที่ำาการซี่�อขาย่หล่กที่ร่พัย่์ในชิ่ว่ง 1 

เดี่อน ก่อนทีี่�ข้อมื่่ลงบการเงินหร่อข้อมื่่ลอ่�นที่ี�มีื่ผลกระที่บต่้อ

ราค์าหลก่ที่ร่พัย์่ของบรษิัท่ี่จะเผย่แพัร่ต้อ่สิ่าธิารณชิน และต้อ้ง

ไม่ื่ซี่�อขาย่หล่กที่ร่พัย่์ของบริษั่ที่จนกว่่าจะพั้นระย่ะเว่ลา 24 

ชิ่�ว่โมื่งนบ่แต้ไ่ด้ีมื่กีารเปดิีเผย่ข้อมื่ล่น่�นสิ่่ส่ิ่าธิารณะที่่�งหมื่ดีแลว้่

 บริษั่ที่ได้ีกำาหนดีโที่ษัที่างวิ่น่ย่สิ่ำาหร่บผ้่แสิ่ว่งหาผลประโย่ชิน์

จากการนำาข้อม่ื่ลภาย่ในบริษั่ที่ไปใชิ้หร่อนำาไปเปิดีเผย่จนอาจ

ที่ำาให้บริษั่ที่ไดี้ร่บค์ว่ามื่เสิ่ีย่หาย่ โดีย่พัิจารณาลงโที่ษัต้ามื่ค์ว่ร

แก่กรณี ได้ีแก่ การต้่กเต้่อนด้ีว่ย่ว่าจา การต้่กเต่้อนเป็นต้่ว่

หนง่สิ่อ่ การภาค์ที่ณ่ฑ์์ ต้ลอดีจนการเลิกจ้างพ้ันสิ่ภาพัการเป็น

พัน่กงานดี้ว่ย่เหต้่ไล่ออก ปลดีออกหร่อให้ออกแล้ว่แต้่กรณี 

เป็นต้้น

ที่่�งนี� แนว่ที่างดี่งกล่าว่ได้ีผ่านการให้ค์ว่ามื่เห็นชิอบจาก

ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่แล้ว่

การเปิดีเผย่ข้อมื่่ลและค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ ค์ณะกรรมื่การของ

บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ในการเปิดีเผย่ข้อมื่่ลสิ่ำาค์่ญทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บ

บริษั่ที่ ที่่�งข้อมื่่ลที่างการเงินและข้อมื่่ลที่ี�มื่ิใชิ่ข้อมื่่ลที่างการเงิน

อย่่างถ่ึกต้้อง ค์รบถ้ึว่น ท่ี่นเว่ลา และสิ่ามื่ารถึเข้าถึึงได้ีง่าย่ โดีย่

นอกจากการเปิดีเผย่ข้อม่ื่ลต้ามื่หล่กเกณฑ์์ของต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย์่

และสิ่ำานก่งานกำาก่บหลก่ที่รพ่ัย์่ และต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย์่ผา่นชิอ่ง

ที่างที่ี�กำาหนดีแล้ว่ บริษั่ที่ย่่งมื่ีนโย่บาย่ในการเผย่แพัร่ข้อมื่่ล

ต้า่งๆ ที่ี�สิ่ำาค์ญ่ซีึ�งอาจสิ่ง่ผลกระที่บต้อ่การต้ด่ีสิ่นิใจใชิส้ิ่ทิี่ธิิออก

เสีิ่ย่งของผ้่ถ่ึอห่้น หร่อข้อมื่่ลทีี่�อาจส่ิ่งผลกระที่บต่้อราค์าหล่ก
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ที่รพ่ัย่ข์องบรษิัท่ี่ โดีย่ผา่นชิอ่งที่างการเผย่แพัรข่อ้มื่ล่ต้า่งๆ ของ

ต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย์่และเว่บ็ไซีต้ข์องบรษิัท่ี่ รว่มื่ถึึงสิ่่�อสิ่าธิารณชิน

ต้่างๆ ซีึ�งผ่้ถึ่อห่้นและสิ่าธิารณชินสิ่ามื่ารถึเข้าถึึงไดี้โดีย่ง่าย่อีก

ดี้ว่ย่

(3) การต้่อต้้านที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น

บริษั่ที่ และบริษั่ที่ย่่อย่ดีำาเนินธ่ิรกิจด้ีว่ย่ค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ ย่ึดี

มื่่�นในค์ว่ามื่ถ่ึกต้้อง โดีย่จ่ดีให้มื่ีแนว่ที่างในการต้่อต้้านการ

ท่ี่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น รว่มื่ถึึงการสิ่น่บสิ่น่นกิจกรรมื่ที่ี�สิ่่งเสิ่ริมื่และ

ปล่กฝั้งให้ผ่้บริหาร และพัน่กงานปฏิิบ่ติ้ต้ามื่กฎหมื่าย่และ

ระเบีย่บข้อบ่งค์่บทีี่�เกี�ย่ว่ข้อง ไม่ื่สิ่น่บสิ่น่นให้มื่ีการสิ่ร้างค์ว่ามื่

สิ่ำาเร็จของงานดี้ว่ย่ว่ิธิีการที่่จริต้ โดีย่ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ไดี้มื่ี

มื่ต้ิร่บที่ราบ และกำาหนดี “แนว่นโย่บาย่การป้องก่นการท่ี่จริต้

ค์อร์ร่ปชิ่น” และถึ่อปฏิิบ่ต้ิอย่่างเค์ร่งค์ร่ดี

(4) การแจ้งเบาะแสิ่ (Whistleblowing)

บริษัท่ี่ไดีเ้ปดิีชิอ่งที่างใหผ้่้มื่ส่ีิ่ว่นไดีเ้สิ่ยี่สิ่ามื่ารถึแจง้เบาะแสิ่

และร้องเรีย่นผ่านชิ่องที่างที่ี�บริษั่ที่จ่ดีไว่้ ผ่าน E-mail และ

โที่รศ่พัท์ี่ โดีย่มีื่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบซีึ�งมื่ีค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระ

จากฝ่้าย่จ่ดีการเป็นผ้่พิัจารณาและมื่ีฝ่้าย่เลขาน่การบริษั่ที่ที่ำา

หน้าที่ี�กล่�นกรองเบาะแสิ่และข้อร้องเรีย่นดี่งกล่าว่

โดีย่ในปีที่ี�ผ่านมื่า “ไม่ื่มื่ี” เบาะแสิ่และข้อร้องเรีย่นทีี่�

เกี�ย่ว่ข้องก่บการท่ี่จริต้หร่อละเมื่ิดีนโย่บาย่การกำาก่บดี่แล

กิจการของบริษั่ที่

8.2 ริายงานผู้ลี่กัาริปฏิิบัติหน�าท่�ของคัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบในริอบปีท่�ผู้่านมา

8.2.1 จำำานวินคัริั�งกัาริปริะชุมแลี่ะกัาริเข�าปริะชุมริายบุคัคัลี่ คัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ/ 
กัริริมกัาริอิสริะ

ในปี 2564 มื่ีค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ/ กรรมื่การอิสิ่ระ จำานว่นที่่�งสิ่ิ�น 3 ที่่าน จ่ดีการประชิ่มื่ที่่�งหมื่ดี 4 ค์ร่�ง โดีย่มื่ีราย่ละเอีย่ดี

 การเข้าร่ว่มื่การประชิ่มื่ของกรรมื่การมื่ีดี่งนี�

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและดีแ่ลกำาก่บ

กิจการ /

กรรมื่การอิสิ่ระ

ประธิานกรรมื่การบริษั่ที่

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งและด่ีแลกำาก่บกิจการ/

กรรมื่การอิสิ่ระ

1. พัล.ต้.ที่.ดีร.ระพัีพั่ฒน์  ปาละว่งศ์

2. พัลเอกสิ่มื่ที่่ต้  อ่ต้ต้ะน่นที่น์

3. น.สิ่.สิ่่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

4

4

4

4

4

4

ริายชื�อ ตำาแหน่ง
กัาริปริะชุมคัณะกัริริมกัาริ

จำำานวินคัริั�ง
กัาริปริะชุม

จำำานวินคัริั�งท่�
เข�าริ่วิมปริะชุม
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8.2.2 กัาริปฏิิบัติหน�าท่�ของคัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ

บริษั่ที่จะจ่ดีให้มื่ีการประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การอย่่างสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่ออย่่างน้อย่ 3 เด่ีอน/ ค์ร่�ง โดีย่จะมื่ีการกำาหนดีต้ารางการประชิ่มื่

ล่ว่งหน้าต้ลอดีที่่�งปี และแจ้งให้ค์ณะกรรมื่การที่ราบต้่�งแต้่ต้้นปี เพั่�อให้กรรมื่การว่างแผนเข้าร่ว่มื่ประชิ่มื่ และมื่ีว่าระการประชิ่มื่

พัรอ้มื่เอกสิ่ารประกอบสิ่ง่ใหก้รรมื่การที่ก่ค์นลว่่งหนา้ไมื่น่อ้ย่กว่่า 7 ว่่น เพั่�อใหก้รรมื่การไดีม้ื่เีว่ลาพัจิารณาและศกึษัาขอ้มื่ล่อย่่าง

เพัีย่งพัอ รว่มื่ถึึงมื่ีการสิ่่�อสิ่ารไมื่่ให้ซี่�อขาย่หล่กที่ร่พัย่์ของบริษั่ที่ในชิ่ว่ง 1 เดี่อน ก่อนที่ี�ข้อมื่่ลงบการเงินหร่อข้อมื่่ลอ่�นที่ี�มื่ีผลกระ

ที่บต้อ่ราค์าหลก่ที่รพ่ัย์่ของบริษัท่ี่จะเผย่แพัร่ต้อ่สิ่าธิารณชิน และต้อ้งไม่ื่ซี่�อขาย่หลก่ที่รพ่ัย่ข์องบริษัท่ี่จนกว่า่จะพัน้ระย่ะเว่ลา 24 

ชิ่�ว่โมื่งน่บแต้่ไดี้มื่ีการเปิดีเผย่ข้อมื่่ลน่�นสิ่่่สิ่าธิารณะที่่�งหมื่ดีแล้ว่ เพั่�อให้ค์ณะกรรมื่การ ผ้่บริหาร หร่อผ้่ปฏิิบ่ต้ิงานที่ี�ไดี้ร่บที่ราบ

ข้อมื่่ลภาย่ในถึ่อปฏิิบ่ต้ิอย่่างเค์ร่งค์ร่ดี อีกที่่�งมื่ีเลขาน่การบริษั่ที่ที่ำาหน้าที่ี� ดี่แลกิจกรรมื่ของค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ บ่นที่ึกราย่งาน

การประชิ่มื่อย่่างค์รบถึ้ว่น และจ่ดีเก็บไว่้อย่่างถึ่กต้้อง ต้รว่จสิ่อบไดี้ สิ่ร่ปเป็นประเดี็นสิ่าระสิ่ำาค์่ญในรอบปี 2563 ไดี้ดี่งนี�

เพ่ั�อให้มื่่�นใจว่่าราย่งานที่างการเงิน ของบริษั่ที่และบริษั่ที่ย่่อย่ได้ีจ่ดีที่ำาขึ�นอย่่างถ่ึกต้้องต้ามื่มื่าต้รฐานบ่ญชีิที่ี�ประกาศใช้ิอย่่่ 

มื่กีารเปดิีเผย่ข้อมื่ล่ทีี่�ค์รบถ้ึว่น เพัยี่งพัอ เชิ่�อถ่ึอไดี ้นอกจากนี�ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดีป้ระชิม่ื่ร่ว่มื่ก่บผ่ส้ิ่อบบญ่ชิโีดีย่ไมื่ม่ื่ฝี้า่ย่

จ่ดีการเข้าร่ว่มื่ เพั่�อหาร่อถึึงประเดี็นที่ี�เป็นสิ่าระสิ่ำาค์่ญในการออกราย่งานที่างการเงิน ระบบค์ว่บค์่มื่ภาย่ใน ดี้านบ่ญชิีและการ

เงิน รว่มื่ถึึงค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระในการปฏิิบ่ต้ิงานต้รว่จสิ่อบและสิ่อบที่าน

โดีย่ในปีที่ี�ผา่นมื่าบริษัท่ี่ไดีว่้่าจา้งสิ่ำานก่งานสิ่อบบญ่ชิ ีบรษิัท่ี่ ไพัรซ้ีว่อเต้อรเ์ฮาสิ่ค์์เ่ปอรส์ิ่ เอบเีอเอสิ่ จำาก่ดี ที่ำาหนา้ที่ี�สิ่อบบญ่ชิี

เพั่�อต้รว่จสิ่อบงบการเงินของบริษั่ที่ พัร้อมื่ที่่�งย่่งไดี้ว่่าจ้างสิ่ำาน่กงานสิ่อบบ่ญชิีและบริษั่ที่ย่่อย่ให้บริการอ่�นเพิั�มื่เต้ิมื่ ซีึ�งค์ณะ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดีใ้หค้์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่ก่บการที่ำาหนา้ที่ี�ของผ่ส้ิ่อบบญ่ชิทีี่ี�จะต้อ้งมื่คี์ว่ามื่เปน็อสิิ่ระในการปฏิบิต่้งิานต้รว่จสิ่อบงบ

การเงินของกิจการ จึงไดี้สิ่อบที่านการดีำาเนินงานภาย่ในของบริษั่ที่ว่่าต้้องเป็นไปต้ามื่ข่�นต้อนที่ี�บริษั่ที่ไดี้กำาหนดีไว่้ ไดี้แก่

(1) ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบจะเป็นผ่้พัิจารณาและอน่มื่่ต้ิการว่่าจ้างงานบริการดี้านอ่�นจาก สิ่ำาน่กงานสิ่อบบ่ญชิีและบริษั่ที่

ย่่อย่ท่ี่�งหมื่ดี โดีย่ไม่ื่มื่ีการมื่อบอำานาจให้ฝ้่าย่จ่ดีการดีำาเนินการเอง ซีึ�งในปีที่ี�ผ่านมื่าไม่ื่พับการให้บริการด้ีานอ่�นของสิ่ำาน่กงาน

สิ่อบบ่ญชิีและบริษั่ที่ย่่อย่ นอกเหน่อจาก ที่ี�ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้อน่มื่่ต้ิไว่้ 

(2) กำาหนดีค์่าต้รว่จสิ่อบบ่ญชิี (รว่มื่สิ่อบที่านงบการเงินราย่ไต้รมื่าสิ่) เป็นจำานว่นเงินไมื่่เกิน 2,400,000 บาที่ ที่ี�จ่าย่ให้ก่บ

สิ่ำาน่กงานสิ่อบบ่ญชิีและบริษั่ที่ย่่อย่  

พับว่่ามื่ีค์ว่ามื่เพัีย่งพัอ เหมื่าะสิ่มื่ก่บการดีำาเนินธ่ิรกิจของบริษั่ที่ในปัจจ่บ่น และสิ่อดีค์ล้องก่บค์ว่ามื่เห็นของผ้่สิ่อบบ่ญชีิที่ี�

ราย่งานว่่า จากการสิ่อบที่านไมื่่พับข้อบกพัร่องที่ี�เป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญซีึ�งมื่ีผลกระที่บต้่องบการเงินของบริษั่ที่ จากการประเมื่ินการ

ค์ว่บค์ม่ื่ภาย่ในต้ามื่แนว่ที่างค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งดีว้่ย่ต้นเอง (CSA: Control Self Assessment) ที่ำาใหบ้รษิัท่ี่ สิ่ามื่ารถึบรหิารจด่ีการค์ว่ามื่

เสิ่ี�ย่ง เพั่�อลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งให้ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งลดีลงในระดี่บที่ี�ย่อมื่ร่บไดี้รว่มื่ที่่�งแนว่ที่างการป้องก่นการที่่จริต้ของระบบงานต้่างๆ

1. การสี่อบทำานงบการเงิน คณีะกรรมการตรวจสี่อบไดั�สี่อบทำานข�อม้ลท่ำ�สี่ำาคัญของงบการเงินรายไตรมาสี่และประจำา

ปี 2564 ของบริษัทำและบริษัทำย่อย 

2. การสี่อบทำานระบบควบคุมภายในและการตรวจสี่อบภายในคณีะกรรมการไดั�สี่อบทำานผลการประเมินระบบ

ควบคุมภายในท่ำ�สี่ำานักตรวจสี่อบภายในไดั�รายงานเป็นรายไตรมาสี่ 
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ในปีที่ี�ผา่นมื่าค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบพับว่่า ย่่งมีื่บางประเด็ีนภาย่ในบริษัท่ี่ทีี่�ย่ง่ไม่ื่สิ่ามื่ารถึปฏิิบติ่้ ต้ามื่กฎหมื่าย่ที่ี�เกี�ย่ว่ข้อง

ไดีอ้ย่่างมีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพั จงึได้ีรว่่มื่หารอ่ก่บผ่ต้้รว่จสิ่อบภาย่ในและฝ่้าย่จด่ีการ ในเร่�องการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งขององค์์กร ให้มื่คี์ว่ามื่

ค์รอบค์ล่มื่มื่ากขึ�น ในดี้านการรว่บรว่มื่กฎหมื่าย่ (legal risk) และผล่กดี่นให้เกิดีการบริหารจ่ดีการอย่่างมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั โดีย่ให้

นำาระบบเที่ค์โนโลย่สีิ่ารสิ่นเที่ศมื่าใชิเ้พ่ั�อใหเ้กดิีประโย่ชินส์ิ่ง่สิ่ด่ีต้อ่องค์ก์ร โดีย่เชิ่�อมื่โย่งการที่ำางานของที่่�งหนว่่ย่งานผ่ป้ฏิิบต่้งิาน

 หน่ว่ย่งานที่ี�มื่ีหน้าที่ี�ในการกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีี และหน่ว่ย่งานต้รว่จสิ่อบ ที่่�งนี� ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบจะต้ิดีต้ามื่ผลในเร่�อง

ดี่งกล่าว่เป็นระย่ะ

ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่มื่ีการแต้่งต้่�งค์ณะกรรมื่การชิ่ดีย่่อย่ เพั่�อชิ่ว่ย่ในการกำาก่บดี่แลกิจการของบริษั่ที่ 4 ค์ณะ ไดี้แก่

1. ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ ซีึ�งประกอบดี้ว่ย่กรรมื่การอิสิ่ระที่ี�ไมื่่เป็นผ่้บริหาร จำานว่น 3 ที่่าน และมื่ีว่าระการดีำารงต้ำาแหน่ง

ต้ามื่ระเบีย่บที่ี�ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่กำาหนดี ไมื่่เกินค์ราว่ละ 3 ปี 

2. ค์ณะกรรมื่การบริหาร ซีึ�งประกอบดี้ว่ย่กรรมื่การและผ่้บริหารจำานว่น 5 ที่่าน

3. ค์ณะกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น ซีึ�งประกอบดี้ว่ย่กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ 2 ที่่าน และกรรมื่การ 1 ที่่าน

4.  ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง และกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี ซึี�งประกอบด้ีว่ย่กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ 2 ท่ี่าน และกรรมื่การ 1 ท่ี่าน

3. การปฏิิบัติหน�าท่ำ�อื�นๆ ตามขอบเขตของคณีะกรรมการตรวจสี่อบ

8.3 สริุปผู้ลี่กัาริปฏิิบัติหน�าท่�ของกัริริมกัาริชุดย่อยอื�นๆ

8.3.1 จำำานวินคัริั�งกัาริปริะชุมแลี่ะกัาริเข�าปริะชุมริายบุคัคัลี่

ในปี 2564 มื่ีค์ณะกรรมื่การสิ่รรหา และกำาหนดีค์่าต้อบแที่น จำานว่นที่่�งสิ่ิ�น 3 ที่่าน จ่ดีการประชิ่มื่ที่่�งหมื่ดี 1 ค์ร่�ง โดีย่มื่ีราย่

ละเอีย่ดี การเข้าร่ว่มื่การประชิ่มื่ของกรรมื่การมื่ีดี่งนี�

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดีแ่ล

กิจการ /กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ /

กรรมื่การอิสิ่ระ

รองประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ 

1.พัล.ต้.ที่.ดีร.ระพัีพั่ฒน์  ปาละว่งศ์

2. น.สิ่.สิ่่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

3.นาย่สิ่่ชิาต้ิ  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

1

1

1

1

1

1

ริายชื�อ ตำาแหน่ง
กัาริปริะชุมคัณะกัริริมกัาริ

จำำานวินคัริั�ง
กัาริปริะชุม

จำำานวินคัริั�งท่�
เข�าริ่วิมปริะชุม
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ในปี 2564 มื่ีค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการจำานว่นที่่�งสิ่ิ�น 3 ที่่าน จ่ดีการประชิ่มื่ที่่�งหมื่ดี 1 ค์ร่�ง โดีย่

มื่ีราย่ละเอีย่ดี การเข้าร่ว่มื่การประชิ่มื่ของกรรมื่การมื่ีดี่งนี�

ในปี 2564 มื่ีค์ณะกรรมื่การบริหาร จำานว่นที่่�งสิ่ิ�น 5 ที่่าน จ่ดีการประชิ่มื่ที่่�งหมื่ดี 4 ค์ร่�ง โดีย่มื่ีราย่ละเอีย่ดี การเข้าร่ว่มื่การ

ประชิ่มื่ของกรรมื่การมื่ีดี่งนี�

ประธิานกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

ประธิานกรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

ประธิานกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดีแ่ล

กิจการ /กรรมื่การอิสิ่ระ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ /

กรรมื่การอิสิ่ระ

รองประธิานกรรมื่การบริษั่ที่ /

กรรมื่การสิ่รรหาและกำาหนดีค์่าต้อบแที่น /

กรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการ 

ประธิานกรรมื่การบริหาร

กรรมื่การผ่้จ่ดีการ /

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่พั่ฒนาธิ่รกิจ

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานบ่ญชิีและการเงิน

รองกรรมื่การผ่้จ่ดีการสิ่าย่งานปฏิิบ่ต้ิการ

รองกรรมื่การผ้่จ่ดีการสิ่าย่งานสิ่น่บสิ่น่นการขาย่

และการต้ลาดี

1. พัล.ต้.ที่.ดีร.ระพัีพั่ฒน์  ปาละว่งศ์

2. น.สิ่.สิ่่ว่รรณี  ลิมื่ปนว่งศ์แสิ่น

3. นาย่สิ่่ชิาต้ิ  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

1. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

2. นาย่พัีรพั่นธิ์  จิว่ะพัรที่ิพัย่์

3. นาย่ราชิ่น  ค์ว่รหา

4. นาย่ฉุลว่ย่   ไพันิต้ย่์

5.นางสิ่าว่โสิ่ภิดีา  หิร่ญโชิต้ิพังศ์

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ริายชื�อ

ริายชื�อ

ตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง

กัาริปริะชุมคัณะกัริริมกัาริ

กัาริปริะชุมคัณะกัริริมกัาริ

จำำานวินคัริั�ง
กัาริปริะชุม

จำำานวินคัริั�ง
กัาริปริะชุม

จำำานวินคัริั�งท่�
เข�าริ่วิมปริะชุม

จำำานวินคัริั�งท่�
เข�าริ่วิมปริะชุม
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8.3.2 ผู้ลี่กัาริปฏิิบตัหิน�าท่�ของคัณะกัริริมกัาริชดุยอ่ย ท่�ได�ริบัมอบหมายจำากัคัณะกัริริมกัาริ
บริิษััท 

ค์ณะกรรมื่การของบริษั่ที่ประกอบดี้ว่ย่บ่ค์ลากรที่ี�มีื่ค์ว่ามื่ร้่ค์ว่ามื่ชิำานาญในการดีำาเนินธ่ิรกิจ รว่มื่ถึึงผ้่ที่รงค่์ณว่่ฒิที่ี�มื่ีค์ว่ามื่ร่้

ค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึในสิ่าขาต้่างๆ และมื่ีค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระในการสิ่อบที่านการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ ค์ณะกรรมื่การของบริษั่ที่จะที่ำา

หน้าที่ี�ในการกำาหนดีว่สิิ่่ย่ที่่ศน์ ภารกจิ กลย่ท่ี่ธิ ์เป้าหมื่าย่ที่างการเงิน ค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง แผนงาน และงบประมื่าณเป็นประจำาที่่กปี รว่มื่

ท่ี่�งกำาก่บ ค์ว่บค์่มื่ ด่ีแลให้ฝ้่าย่จ่ดีการ ดีำาเนินงานต้ามื่นโย่บาย่และแผนทีี่�กำาหนดีไว้่อย่่างมีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพัและประสิิ่ที่ธิิผล  

โดีย่มื่อบหมื่าย่ให้ผ่้ต้รว่จสิ่อบภาย่ในต้ิดีต้ามื่การดีำาเนินงาน และราย่งานให้ค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ร่บที่ราบในการประชิ่มื่

บทำบาทำ หน�าท่ำ� และความรับผิดัชีอบของคณีะกรรมการ
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9. กัาริคัวิบคัุมภายในแลี่ะริายกัาริริะหวิ่างกััน 

กัาริคัวิบคัุมภายใน

คัวิามเหน็ของคัณะกัริริมกัาริบริษัิัทเกั่�ยวิกัับคัวิามเพัยีงพัอแลี่ะคัวิามเหมาะสมของริะบบกัาริ
คัวิบคัุมภายในของบริิษััท

ค์ณะกรรมื่การของบรษิัท่ี่และบรษิัท่ี่ย่่อย่ไดีใ้หค้์ว่ามื่สิ่ำาค์ญ่

ต้่อการค์ว่บค์่มื่ภาย่ในอย่่างต้่อเน่�อง โดีย่มื่่่งเน้นให้มื่ีระบบการ

ค์ว่บค่์มื่ภาย่ในที่ี�ค์รอบค์ล่มื่ในที่่กกิจกรรมื่อย่่างเพัีย่งพัอ และ

เหมื่าะสิ่มื่ก่บการดีำาเนินธ่ิรกิจ เพ่ั�อเพิั�มื่ประสิิ่ที่ธิิภาพัและ

ประสิ่ิที่ธิิผลในการดีำาเนินงาน ต้ลอดีจนมื่ีการประเมื่ินผลการ

ค์ว่บค์่มื่ภาย่ในอย่่างน้อย่ปีละค์ร่�ง

ค์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่ ไดีก้ำาหนดีใหค้์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

ที่ำาหน้าทีี่�ในการกำาก่บดี่แลให้ระบบการค์ว่บค์่มื่ภาย่ในระบบ

การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง และระบบการกำาก่บด่ีแลกิจการของ

บริษัท่ี่ ให้มีื่ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่และมีื่ประสิิ่ที่ธิิภาพั รว่มื่ถึึงการดีแ่ล

ใหบ้รษิัท่ี่ มื่กีารปฏิิบต่้ติ้ามื่ขอ้กำาหนดี และกฎหมื่าย่ที่ี�เกี�ย่ว่ขอ้ง

 รว่มื่ถึึงดีแ่ลให้บรษิัท่ี่ มื่กีารปฏิิบติ่้ต้ามื่ขอ้กำาหนดี และกฎหมื่าย่

ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องดี่แลการที่ำาราย่การที่ี�เกี�ย่ว่โย่งก่นมื่ิให้เกิดีค์ว่ามื่ข่ดี

แย่้งที่างผลประโย่ชิน์ เพั่�อป้องก่นมื่ิให้เกิดีการที่่จริต้หร่อ

ในการประชิม่ื่ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่ค์ร่�งทีี่� 1/2564 เมื่่�อว่น่ทีี่�

 23 ก่มื่ภาพั่นธิ์ 2564 ซีึ�งมื่ีค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบที่่�ง 3 ที่่าน

เขา้ร่ว่มื่ประชิม่ื่ด้ีว่ย่ ได้ีที่ำาการประเมื่นิระบบการค์ว่บค์ม่ื่ภาย่ใน

ของบริษั่ที่และบริษั่ที่ย่่อย่ โดีย่การซี่กถึามื่ข้อมื่่ลจากฝ้่าย่

บริหารแล้ว่ สิ่ร่ปไดี้ว่่า จากการประเมื่ินระบบการค์ว่บค่์มื่

ภาย่ในของบริษั่ที่และบริษั่ที่ย่่อย่ในดี้านต้่างๆ 5 องค์์ประกอบ

 ค์่อ การค์ว่บค์่มื่ภาย่ในองค์์กร การประเมื่ินค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง การ

ค์ว่บค์ม่ื่การปฏิิบต่้งิาน ระบบสิ่ารสิ่นเที่ศ และการสิ่่�อสิ่ารขอ้มื่ล่

 และระบบการติ้ดีต้ามื่ค์ณะกรรมื่การเห็นว่า่ ระบบการค์ว่บค์ม่ื่

ภาย่ในของบรษิัท่ี่มื่คี์ว่ามื่พัอเพัยี่งและเหมื่าะสิ่มื่ โดีย่บรษิัท่ี่ไดี้

ว่่าจา้งบริษัท่ี่ เอ.เอสิ่.เค์.เอ็น.อนิเต้อร์เนชิ่�นแนล ออดิีที่ เซีอร์ว่สิิ่

 จำาก่ดี ซีึ�งเป็นบ่ค์ค์ลภาย่นอก (Outsource) และจ่ดีให้มื่ีฝ้่าย่

ประพัฤต้ิมื่ิชิอบ โดีย่มื่ีแผนกต้รว่จสิ่อบภาย่ในทีี่�มื่ีค์ว่ามื่เป็น

อิสิ่ระจากฝ่้าย่บริหาร ที่ำาหน้าทีี่�สิ่อบที่าน การปฏิิบ่ติ้งานใน

แผนกต่้างๆ ของบริษั่ที่ และบริษั่ที่ย่่อย่ เพ่ั�อราย่งานผลการ

ต้รว่จสิ่อบต้รง ต่้อค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเ พ่ั� อ เ พิั� มื่

ประสิ่ิที่ธิิภาพัของการค์ว่บค์่มื่ภาย่ใน บริษั่ที่ และบริษั่ที่ย่่อย่มื่ี

ระบบค์ว่บค่์มื่ภาย่ในและการบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง โดีย่นำากรอบ

แนว่ที่างของระบบการค์ว่บค์่มื่ภาย่ในมื่าต้รฐานสิ่ากลของ 

COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of 

The Tread way Commission) และกรอบการบริหารค์ว่ามื่

เสิ่ี�ย่งท่ี่�ว่ท่ี่�งองค์ก์ร (Enterprisse Risk Management) และหลก่

เกณฑ์์การกำาก่บดี่แลต้ามื่แนว่ที่างของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย์่แห่ง

ประเที่ศไที่ย่และสิ่มื่าค์มื่ส่ิ่งเสิ่ริมื่สิ่ถึาบ่นกรรมื่การบริษั่ที่ไที่ย่ 

(IOD) มื่าประย่่กต้์ใชิ้ให้การค์ว่บค์่มื่ที่ี�มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั และ

ประสิ่ิที่ธิิผลมื่ากที่ี�สิ่่ดี

ต้รว่จสิ่อบภาย่ในของบริษั่ที่ เพั่�อที่ี�จะดีำาเนินการต้ามื่ระบบไดี้

อย่่างมื่ปีระสิ่ทิี่ธิิภาพั และดีำาเนนิการปรบ่ปรง่ระบบการค์ว่บค์ม่ื่

ภาย่ในของบริษั่ที่และบริษั่ที่ย่่อย่ให้เป็นไปต้ามื่ข้อเสิ่นอแนะ

ของผ้่ต้รว่จสิ่อบภาย่ในอิสิ่ระ และนำาเสิ่นอต้่อทีี่�ประชิ่มื่ค์ณะ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบ รว่มื่ที่่�งมื่ีระบบค์ว่บค์่มื่ภาย่ในในเร่�องการ

ต้ิดีต้ามื่ค์ว่บค์่มื่ดี่แลการดีำาเนินงานของบริษั่ที่ย่่อย่ให้สิ่ามื่ารถึ

ปอ้งก่นที่รพ่ัย่ส์ิ่นิของบรษิัท่ี่ และบรษิัท่ี่ย่่อย่จากการที่ี�กรรมื่การ

หรอ่ผ้่บริหารนำาไปใชิโ้ดีย่มิื่ชิอบหร่อโดีย่ไม่ื่มื่อีำานาจ รว่มื่ถึึงการ

ที่ำาธ่ิรกรรมื่ก่บบค่์ค์ลที่ี�อาจมื่คี์ว่ามื่ข่ดีแย่ง้และบค่์ค์ลที่ี�เกี�ย่ว่โย่ง

ก่นอย่่างเพัีย่งพัอแล้ว่ สิ่ำาหร่บการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในในห่ว่ข้ออ่�น 

ค์ณะกรรมื่การเหน็ว่่าบรษิัท่ี่มื่กีารค์ว่บค่์มื่ภาย่ในที่ี�เพัยี่งพัอแลว้่

เชิ่นก่น
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กัาริแต่งตั�ง ถูอดถูอน แลี่ะโยกัย�ายผู้้�ดาริงตำาแหน่งหัวิหน�างานตริวิจำสอบภายในได�ริับอนุมัติ
จำากัคัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบ

กัาริตริวิจำสอบภายใน

คัวิามเห็นของคัณะกัริริมกัาริบริษัิัท ท่�ผู้า่นมาบริษัิัทม่ข�อบกัพัร่ิองเก่ั�ยวิกัับริะบบกัาริคัวิบคุัม
ภายใน เริื�องใดบ�าง

ในการประชิ่มื่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบค์ร่�งที่ี� 4/2553 เมื่่�อ

ว่่นที่ี� 24 พัฤศจิกาย่น 2553 ได้ีแต่้งต่้�งให้บริษั่ที่ A.S.K.N.  

International Audit Services ให้ปฏิิบ่ต้ิหน้าที่ี�ผ่้ต้รว่จสิ่อบ

ภาย่ในของบริษั่ที่ต้่�งแต้่ว่่นที่ี� 1 กรกฎาค์มื่ 2553 ซีึ�งบริษั่ที่ไดี้

มื่อบหมื่าย่ให้ นาย่ณ่ฎฐพัล  ศรีบ่ญเร่องฤที่ธิิ� เป็นผ่้ร่บผิดีชิอบ

หล่กในการปฏิิบ่ต้ิหน้าที่ี� ผ่้ต้รว่จสิ่อบภาย่ในของบริษั่ที่

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไดี้พัิจารณาค์่ณสิ่มื่บ่ต้ิของบริษั่ที่ 

และ นาย่ณ่ฎฐพัล  ศรีบ่ญเร่องฤที่ธิิ� แล้ว่เห็นว่่า มื่ีค์ว่ามื่เหมื่าะ

สิ่มื่พัีย่งพัอก่บการปฏิิบ่ต้ิหน้าที่ี�ดี่งกล่าว่ เน่�องจากมื่ีค์ว่ามื่เป็น

อสิิ่ระ และมื่ปีระสิ่บการณใ์นการปฏิิบต่้งิานดีา้นการต้รว่จสิ่อบ

ภาย่ในในธ่ิรกจิที่ี�มื่ลีก่ษัณะเดีีย่ว่ก่บบรษิัท่ี่มื่าเปน็ระย่ะเกนิกว่่า

 10 ปี 

หน่ว่ย่งานต้รว่จสิ่อบภาย่ในมื่ีค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระ ในการต้รว่จ

สิ่อบและประเมื่ินค์ว่ามื่เพีัย่งพัอของระบบการค์ว่บค์่มื่ภาย่ใน 

รว่มื่ที่่�งการต้ดิีต้ามื่ผลการปรบ่ปรง่แกไ้ขกระบว่นการปฏิบิต่้งิาน

ให้เหมื่าะสิ่มื่ ค์รอบค์ล่มื่กระบว่นการที่ำางานของบริษั่ที่และ

บริษั่ที่ย่่อย่ โดีย่ราย่งานต้รงต้่อค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ เพั่�อ

- ไม่ื่มื่ ี-

คัวิามเห็นของคัณะกัริริมกัาริตริวิจำสอบในกัริณ่ท่�ม่คัวิามเห็นแตกัต่างไปจำากัคัวิามเห็นของ
คัณะกัริริมกัาริบริิษััท หริือผู้้�สอบบัญช่ม่ข�อสังเกัตเกั่�ยวิกัับกัาริคัวิบคัุมภายในปริะกัาริใด

- ไม่ื่มื่ ี-

ในปี 2564 บริษั่ที่ได้ีแต่้งต้่�งผ่้ต้รว่จสิ่อบภาย่ในของบริษั่ที่

ใหมื่่ เน่�องจากที่่านเดีิมื่ไดี้ลาออกจากการเป็นพัน่กงานบริษั่ที่ 

จึงไดี้มื่ีมื่ต้ิการแต่้งต้่�งผ่้ต้รว่จสิ่อบภาย่ในของบริษั่ที่ นางสิ่าว่

ศร่ญธิินี มื่งค์ลร่ต้น์ ให้ดีำารงต้ำาแหน่ง ผ่้ต้รว่จสิ่อบภาย่ในของ

บริษั่ที่ เพั่�อที่ำาหน้าที่ี�ประสิ่านงาน ก่บผ่้ต้รว่จสิ่อบที่ี�ว่่าจ้างจาก

ภาย่นอก ในการประชิม่ื่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบค์ร่�งทีี่� 2/2564 

เมื่่�อว่่นที่ี� 14 พัฤษัภาค์มื่ 2564

ที่่�งนี� การพัิจารณาและอน่มื่่ต้ิ แต้่งต้่�ง ถึอดีถึอน โย่กย่้าย่ผ่้

ดีำารงต้ำาแหนง่ ผ่ต้้รว่จสิ่อบภาย่ในของบรษิัท่ี่ จะต้อ้งไดีร้บ่ค์ว่ามื่

เห็นชิอบจากค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ โดีย่ค์่ณสิ่มื่บ่ติ้ของผ่้

ดีำารงต้ำาแหน่งต้รว่จสิ่อบภาย่ในปรากฏิในเอกสิ่ารแนบ 3

ให้มื่่�นใจว่่าการดีำา เนินงานของบริษั่ที่ มื่ีระบบการค์ว่บค์่มื่

ภาย่ในทีี่�เพัยี่งพัอ เหมื่าะสิ่มื่ และมีื่ประสิ่ทิี่ธิิภาพั ค์ว่บค่่์ก่บการ

บรหิารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งใหอ้ย่่ใ่นระดีบ่ทีี่�บรษิัท่ี่ ย่อมื่รบ่ไดี ้เพั่�อใหบ้รรล่

ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์การดีำาเนินงานขององค์์กร โดีย่มื่ีจรรย่าบรรณผ่้

ต้รว่จสิ่อบภาย่ในเป็นแนว่ที่างในการปฏิิบ่ต้ิงานอย่่างชิ่ดีเจน
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ราย่การระหว่่างก่นของบริษั่ที่ และบริษั่ที่ย่่อย่ก่บบ่ค์ค์ลที่ี�อาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์ที่ี�เกิดีขึ�นในปี 2563 และ ปี 

2564 ดี่งนี� 

บริิษััท วิีไอวิี อินเตอริ์เคัม จำำากััด

บริษั่ที่ 

ว่ีไอว่ี 

อินเต้อร์เค์มื่

จำาก่ดี (“VIV”)

1. ขาย่สิ่ินค์้า

2. ซี่�อสิ่ินค์้า

3. ล่กหนี�การค์้า

4. เจ้าหนี�การค้์า

6.25

1.23

3.58

-

14.48

1.67

1.52

0.38

บริษั่ที่ ว่ีไอวี่ อินเต้อร์เค์มื่ 

จำา ก่ดี เป็นผ่้ ถ่ึอ ห้่นของ

บริษั่ที่ในสิ่่ดีส่ิ่ว่น 20.92% 

และมีื่กรรมื่การร่ว่มื่ก่นได้ีแก่

นาย่สิ่ช่ิาติ้ จวิ่ะพัรทิี่พัย์่ และ

นาย่ชิาญชิ่ย่ อ่ศว่กาญจน์

• บริษั่ที่ขาย่สิ่ินค์้าและว่่ต้ถ่ึดีิบให้แก่ 

VIV ต้ามื่ราย่การที่ี� 1 และต้ามื่ราย่การ

ที่ี� 3 โดีย่เง่�อนไขการค้์าและราค์าเป็น

ไปต้ามื่ล่กษัณะการดีำาเนนิการค์า้ปกต้ิ

เมื่่�อเปรีย่บเทีี่ย่บราย่การค้์าก่บบ่ค์ค์ล

ภาย่นอกอ่�นที่ี�ไมื่่เกี�ย่ว่ข้อง

• ต้้นท่ี่นบว่กกำาไรส่ิ่ว่นเพิั�มื่ในอ่ต้รา 

ร้อย่ละ 5 – 10 โดีย่เฉุลี�ย่

ค์ว่ามื่เห็นค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

• ราย่การต่้างๆ ดี่งกล่าว่ก่อให้เกิดี

ประโย่ชิน์ต่้อการดีำา เนินงานของ

บริษั่ที่

• มื่ีค์ว่ามื่สิ่มื่เหต้่สิ่มื่ผลและมีื่เง่�อนไข

ที่างการค์้าปกต้ิ

บริิษััท/บุคัคัลี่ท่�
เกั่�ยวิข�อง คัวิามสัมพัันธ์ ริายกัาริ เหตุผู้ลี่แลี่ะคัวิามจำำาเป็น

ขนาดริายกัาริ
ปี 2563 

(ลี่บ.)

ขนาดริายกัาริ
ปี 2564 

(ลี่บ.)



115บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

บริิษััท ไดเวิอริส์ เคัม่คัอลี่ส ์จำำากััด

บริษั่ที่ ไดีเว่อร์สิ่ 

เค์มื่ีค์อลสิ่์ 

จำาก่ดี (“DIV”)

1. ขาย่สิ่ินค์้า

2. ซี่�อสิ่ินค์้า

3. ล่กหนี�การค์้า

4. เจ้าหนี�การค้์า

13.38

22.74

6.29

6.12

26.78

17.62

6.92

5.87

มื่ีกรรมื่การร่ว่มื่ก่นไดี้แก่ 

นาย่ร่ชิ ที่องว่านิชิ และ

ค์รอบค์รว่่ของนาย่รช่ิ ได้ีแก่

ล่กสิ่าว่ และล่กเขย่ ถ่ึอห้่น

บริษั่ที่ในสิ่่ดีสิ่่ว่น 2.43%

• บริษั่ที่ขาย่มื่าสิ่เต้อร์แบที่ช์ิและ

ว่่ต้ถึ่ดีิบ ให้แก่ DIV  ต้ามื่ราย่การที่ี� 1 

และ 3 เป็นการขาย่สิ่ินค์้าต้ามื่ปกต้ิ 

เน่�องจาก DIV ประกอบธ่ิรกิจจ่ดี

จำาหน่าย่เค์มีื่ภ่ณฑ์์ จึงมื่ีการส่ิ่�งซี่�อ

สิ่ินค์้าจากบริษั่ที่ไปจำาหน่าย่ต้ามื่ปกต้ิ 

ท่ี่�งนี� เง่�อนไขการค์้าและราค์าเป็นไป

ต้ามื่ล่กษัณะการดีำาเนินการค้์าปกติ้

เมื่่�อเปรีย่บเทีี่ย่บราย่การค้์าก่บบ่ค์ค์ล

ภาย่นอกอ่�นที่ี�ไมื่่เกี�ย่ว่ข้อง สิ่ำาหร่บ

สิ่ินค์้าที่ี�ไมื่่สิ่ามื่ารถึเที่ีย่บเคี์ย่งได้ีก่บ

บค่์ค์ลภาย่นอกน่�น ใชิก้ารกำาหนดีราค์า

ในล่กษัณะต้้นที่่นบว่กกำาไรส่ิ่ว่นเพิั�มื่

ต้ามื่นโย่บาย่ที่ี�ไดี้กำาหนดีไว่้

• บริษั่ที่ซี่�อว่่ต้ถ่ึดิีบจาก DIV ต้ามื่

ราย่การที่ี� 2 และ 4 เพั่�อนำาไปใชิ้ในการ

ผลิต้สิ่ินค์้าต้ามื่ปกต้ิ เน่�องจาก DIV ซีึ�ง

ประกอบธ่ิรกิจจ่ดีจำาหน่าย่เค์มีื่ภ่ณฑ์์

น่�น เป็นต่้ว่แที่นจำาหน่าย่สิ่ารเค์มื่ีดี่ง

กล่าว่แต่้เพัีย่งผ่้เดีีย่ว่ในประเที่ศไที่ย่ 

ที่่�งนี� เง่�อนไขการค้์า และราค์าเป็นไป

ต้ามื่ล่กษัณะการดีำาเนินการค้์าปกติ้ 

เมื่่�อเปรีย่บเทีี่ย่บราย่การค้์าก่บบ่ค์ค์ล

ภาย่นอกอ่�นที่ี�ไมื่่เกี�ย่ว่ข้อง

ค์ว่ามื่เห็นค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

• ราย่การต่้าง ๆ ดี่งกล่าว่ก่อให้เกิดี

ประโย่ชิน์ต่้อการดีำา เนินงานของ

บริษั่ที่

• มื่ีค์ว่ามื่สิ่มื่เหต้่สิ่มื่ผลและมีื่เง่�อนไข

ที่างการค์้าปกต้ิ

บริิษััท/บุคัคัลี่ท่�
เกั่�ยวิข�อง คัวิามสัมพัันธ์ ริายกัาริ เหตุผู้ลี่แลี่ะคัวิามจำำาเป็น

ขนาดริายกัาริ
ปี 2563 

(ลี่บ.)

ขนาดริายกัาริ
ปี 2564 

(ลี่บ.)
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บริิษััท สาลี่่�อุตสาหกัริริม จำำากััด (มหาชน)

บริิษััท สาลี่่� พัริิ�นท์ติ�ง จำำากััด (มหาชน)

บริษั่ที่ สิ่าลี�

อ่ต้สิ่าหกรรมื่

จำาก่ดี (มื่หาชิน) 

(“SALEE”)

บริษั่ที่ สิ่าลี�พัริ�

นที่์ต้ิ�ง จำาก่ดี 

(มื่หาชิน) 

(“SLP”)

1. ขาย่สิ่ินค์้า

2. ซี่�อสิ่ินค์้า

3. ล่กหนี�การค์้า

4. เจ้าหนี�การค้์า

1. ขาย่สิ่ินค์้า

2. ซี่�อสิ่ินค์้า

3. ล่กหนี�การค์้า

4. เจ้าหนี�การค้์า

0.02

-

-

-

-

0.66

-

-

12.51

-

-

-

-

0.28

-

-

บริษั่ที่ สิ่าลี�อ่ต้สิ่าหกรรมื่ 

จำาก่ดี (มื่หาชิน) เป็นผ่้ถ่ึอ

ห่้นของบริษั่ที่ในสิ่่ดีสิ่่ว่น 

6.78%และมีื่กรรมื่การร่ว่มื่

ก่นไดี้แก่ 

นาย่สิ่ช่ิาติ้ จวิ่ะพัรทิี่พัย์่ และ

นาย่ชิาญชิ่ย่ อ่ศว่กาญจน์

บริษั่ที่ สิ่าลี�อ่ต้สิ่าหกรรมื่ 

จำาก่ดี (มื่หาชิน) เป็นผ่้ถ่ึอ

ห่้นของบริษั่ที่ในสิ่่ดีสิ่่ว่น 

65% และมื่ีกรรมื่การร่ว่มื่

ก่น ค์่อ 

นาย่สิ่่ชิาต้ิ จิว่ะพัรที่ิพัย่์

• บริษัท่ี่ขาย่ว่ต่้ถ่ึดิีบให้แก่ SALEE ต้ามื่

ราย่การที่ี� 1 และต้ามื่ราย่การที่ี� 3 โดีย่ 

เง่�อนไขการค้์าและราค์าเป็นไปต้ามื่

ล่กษัณะการดีำาเนินการค์้าปกต้ิเมื่่�อ

เปรีย่บเทีี่ย่บราย่การค้์าก่บบ่ค์ค์ล

ภาย่นอกอ่�นที่ี�ไมื่่เกี�ย่ว่ข้อง

• บริษั่ที่ซี่�อว่่ต้ถ่ึดิีบจาก Salee ต้ามื่

ราย่การที่ี� 2 และราค์าเป็นไปต้ามื่

ล่กษัณะการดีำาเนินการค์้าปกต้ิเมื่่�อ

เปรีย่บเทีี่ย่บราย่การค้์าก่บบ่ค์ค์ล

ภาย่นอกอ่�นที่ี�ไมื่่เกี�ย่ว่ข้อง

ค์ว่ามื่เห็นค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

• ราย่การต่้าง ๆ ดี่งกล่าว่ก่อให้เกิดี

ประโย่ชิน์ต่้อการดีำาเนินงานของบริษ่ัที่

• มื่ีค์ว่ามื่สิ่มื่เหต้่สิ่มื่ผลและมีื่เง่�อนไข

ที่างการค์้าปกต้ิ

• บริษั่ที่ซี่�อสิิ่นค้์าจาก “SLP” ใน

ราย่การที่ี� 2  โดีย่ เง่�อนไขการค์้าและ

ราค์าเป็นไปต้ามื่ล่กษัณะการดีำาเนิน

การต้ามื่ปกต้ธ่ิิรกจิ โดีย่บรษ่ิัที่ซี่�อสิ่นิค์า้

เพั่�อนำาไปใชิ้ในการผลิต้สิ่ินค์้าและ

ราค์าเป็นไปต้ามื่ล่กษัณะการดีำาเนิน

การค้์าปกติ้เมื่่�อเปรีย่บเที่ยี่บราย่การค้์า

ก่บบ่ค์ค์ลภาย่นอกอ่�นที่ี�ไมื่่เกี�ย่ว่ข้อง

บริิษััท/บุคัคัลี่ท่�
เกั่�ยวิข�อง

บริิษััท/บุคัคัลี่ท่�
เกั่�ยวิข�อง

คัวิามสัมพัันธ์

คัวิามสัมพัันธ์

ริายกัาริ

ริายกัาริ

เหตุผู้ลี่แลี่ะคัวิามจำำาเป็น

เหตุผู้ลี่แลี่ะคัวิามจำำาเป็น

ขนาดริายกัาริ
ปี 2563 

(ลี่บ.)

ขนาดริายกัาริ
ปี 2563 

(ลี่บ.)

ขนาดริายกัาริ
ปี 2564 

(ลี่บ.)

ขนาดริายกัาริ
ปี 2564 

(ลี่บ.)
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บริิษััท เพัชริสยาม จำำากััด (ปริะเทศไทย) 

บจก. เพัชิรสิ่ย่ามื่ 

(ประเที่ศไที่ย่)

1. ขาย่สิ่ินค์้า

2. ซี่�อสิ่ินค์้า

3. ล่กหนี�การค์้า

4. เจ้าหนี�การค้์า

1.95

-

0.33

-

1.52

-

0.30

-

บจก. เพัชิรสิ่ย่ามื่

(ประเที่ศไที่ย่) บริษั่ที่ สิ่าลี�

อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี 

(มื่หาชิน) เป็นผ่้ถึ่อห่้นของ

บริษั่ที่ในสิ่่ดีสิ่่ว่น 75.5%

•บรษิัท่ี่ขาย่มื่าสิ่เต้อรแ์บที่ช์ิใหก่้บ บจก

.เพัชิรสิ่ย่ามื่ ต้ามื่ราย่การที่ี� 1 และ

ราย่การทีี่� 3 โดีย่เง่�อนไขการค้์าและ

ราค์าเป็นไปต้ามื่ล่กษัณะการดีำาเนิน

การค้์าปกติ้เมื่่�อเปรีย่บเที่ยี่บราย่การค้์า

ก่บบ่ค์ค์ลภาย่นอกอ่�นที่ี�ไมื่่เกี�ย่ว่ข้อง

บริิษััท/บุคัคัลี่ท่�
เกั่�ยวิข�อง คัวิามสัมพัันธ์ ริายกัาริ เหตุผู้ลี่แลี่ะคัวิามจำำาเป็น

ขนาดริายกัาริ
ปี 2563 

(ลี่บ.)

ขนาดริายกัาริ
ปี 2564 

(ลี่บ.)

สิ่ำาหร่บในปัจจ่บ่น บริษั่ที่ไดี้มื่ีการกำาหนดีมื่าต้รการและข่�น

ต้อนการอน่มื่่ต้ิการที่ำาราย่การระหว่่างก่น โดีย่จะกำาหนดีให้ผ่้

บริหารหร่อผ่้ทีี่�มีื่สิ่่ว่นได้ีเสิ่ีย่จะไม่ื่สิ่ามื่ารถึเข้ามื่ามื่ีสิ่่ว่นร่ว่มื่ใน

บริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี: บริษั่ที่จะย่่งค์งมื่ีการที่ำา

ราย่การระหว่่างก่นก่บบริษั่ที่ย่่อย่อย่่างต้่อเน่�อง ได้ีแก่ การให้

เชิ่าช่ิว่งทีี่�ดีินและอาค์าร รว่มื่ถึึงการให้บริการต่้างๆ เช่ิน 

สิ่าธิารณ่ปโภค์ และการต้รว่จสิ่อบค์่ณภาพัสิ่ินค์้า การให้เงินก่้

ย่่มื่เงินในฐานะบริษั่ที่ย่่อย่  การซี่�อขาย่สิ่ินค์้า-ว่่ต้ถึ่ดีิบหร่อการ

ว่่าจา้งผลิต้ เปน็ต้น้ นอกจากนี� บริษัท่ี่ย่่งเปน็ผ่ค้์ำ�าประก่นว่งเงนิ

ก้่ย่่มื่จากสิ่ถึาบน่การเงนิใหบ้รษิัท่ี่ โพัลเีมื่อรร์ทิี่ เอเชิยี่ จำาก่ดี ใน

ฐานะที่ี�เป็นผ่้ถึ่อห่้นใหญ่ของบริษั่ที่ดี่งกล่าว่ 

บริษั่ที่ ว่ีไอว่ี อินเต้อร์เค์มื่ จำาก่ดี: เน่�องจากบริษั่ที่ดี่งกล่าว่

ประกอบธ่ิรกิจนำาเข้าและจำาหน่าย่เค์มื่ีภ่ณฑ์์ ดี่งน่�น จึงอาจมีื่

ราย่การค์้าระหว่่างก่นเกิดีขึ�น เช่ิน การซี่�อ-ขาย่สิ่ินค้์าและ

ว่่ต้ถ่ึดีิบ เป็นต้้น ซีึ�งการที่ำาราย่การ ดี่งกล่าว่เป็นไปต้ามื่ธ่ิรกิจ

ปกต้ิหร่อสิ่น่บสิ่น่นธิ่รกิจปกต้ิของบริษั่ที่ 

มาตรการหรือขั�นตอนการอนุมัติการทำำารายการระหว่างกัน

นโยบายและแนวโน�มการทำำารายการระหว่างกันในอนาคต

การอน่มื่่ต้ิราย่การด่ีงกล่าว่ได้ี รว่มื่ที่่�งบริษั่ที่ได้ีจ่ดีให้ค์ณะ

กรรมื่การต้รว่จสิ่อบเข้ามื่าพิัจารณาและให้ค์ว่ามื่เห็นเกี�ย่ว่ก่บ

ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของการที่ำาราย่การดี่งกล่าว่

บริษั่ที่ สิ่าลี�อ่ต้สิ่าหกรรมื่ จำาก่ดี (มื่หาชิน): เน่�องจากบริษั่ที่

ด่ีงกล่าว่ประกอบผลิต้ชิิ�นส่ิ่ว่นพัลาสิ่ติ้กและบรรจ่ภ่ณฑ์์

พัลาสิ่ต้ิก สิ่ำาหร่บอ่ต้สิ่าหกรรมื่ อิเลค์ที่รอนิค์สิ่์และเค์ร่�องใชิ้

ไฟฟ้า จึงอาจมื่ีราย่การค์้าระหว่่างก่นเกิดีขึ�น เชิ่น การซี่�อ-ขาย่

สิ่ินค์้า ว่่ต้ถ่ึดิีบหร่อการว่่าจ้างผลิต้ เป็นต้้น ซีึ�งการที่ำาราย่การ

ดี่งกล่าว่ เป็นไปต้ามื่ธิ่รกิจปกต้ิ หร่อสิ่น่บสิ่น่น ธิ่รกิจปกต้ิของ

บริษั่ที่

บรษิัท่ี่ ไดีเว่อร์สิ่ เค์มีื่ค์อลสิ่ ์จำาก่ดี: เน่�องจากบริษัท่ี่ดีง่กล่าว่

ประกอบธ่ิรกิจนำาเข้าและจำาหน่าย่เค์มื่ีภ่ณฑ์์ ด่ีงน่�น จึงอาจมีื่

ราย่การค์้าระหว่่างก่นเกิดีขึ�น เชิ่น การซี่�อ-ขาย่ว่่ต้ถ่ึดิีบหร่อ

สิ่นิค์า้ เปน็ต้น้ ซีึ�งการที่ำาราย่การดีง่กลา่ว่เปน็ไปต้ามื่ธ่ิรกจิปกต้ิ

หร่อสิ่น่บสิ่น่นธิ่รกิจปกต้ิของบริษั่ที่

1. การที่ำาราย่การระหว่่างก่นก่บบ่ค์ค์ลที่ี�อาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์ ดี่งนี�
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2. นโย่บาย่การที่ำาราย่การระหว่่างก่นในอนาค์ต้

บริษั่ที่ สิ่าลี� พัริ�นที่์ต้ิ�ง จำาก่ดี (มื่หาชิน): เน่�องจากบริษั่ที่ดี่ง

กล่าว่ประกอบธ่ิรกิจผลิต้และจำาหน่าย่ฉุลากสิ่ินค์้า ดี่งน่�น จึง

อาจมีื่ราย่การค์า้ระหว่่างก่นเกดิีขึ�น เชิน่ การซี่�อว่่ต้ถ่ึดิีบ เปน็ต้น้

 ซีึ�งการที่ำาราย่การดีง่กลา่ว่เปน็ไปต้ามื่ธ่ิรกจิปกต้หิรอ่สิ่นบ่สิ่นน่

ธิ่รกิจปกต้ิของบริษั่ที่

บริษั่ที่ เพัชิรสิ่ย่ามื่ (ประเที่ศไที่ย่) จำาก่ดี: เน่�องจากบริษั่ที่

ดี่งกล่าว่ประกอบธ่ิรกิจผลิต้พัลาสิ่ติ้กแปรร่ป ดี่งน่�น จึงอาจมีื่

ราย่การค์้าระหว่่างก่นเกิดีขึ�น เชิ่น การขาย่ว่่ต้ถึ่ดีิบ เป็นต้้น ซีึ�ง

การที่ำาราย่การดี่งกล่าว่เป็นไปต้ามื่ธ่ิรกิจปกต้ิหร่อสิ่น่บสิ่น่น

ธิ่รกิจปกต้ิของบริษั่ที่

บริษั่ที่ เดีอะ บ่บเบิ�ลสิ่์ จำาก่ดี : เน่�องจากบริษั่ที่ดี่งกล่าว่

ประกอบธ่ิรกิจ ผลิต้และจำาหนา่ย่ท่่ี่นลอย่นำ�า สิ่ำาหรบ่รองรบ่แผง

โซีลาร์ ผลิต้และจำาหน่าย่ไฟฟ้าจากพัล่งงานแสิ่งอาที่ิต้ย่์ ร่บ

เหมื่า ออกแบบ ต้ดิีต้่�ง และให้ค์ำาปรกึษัาการว่างระบบพัลง่งาน

แสิ่งอาทิี่ต้ย่ท์ี่ก่ระบบ ดีง่น่�น จงึอาจมื่รีาย่การค้์าระหว่า่งก่นเกิดี

ขึ�น เชิ่น การซี่�อว่่ต้ถึ่ดีิบ เป็นต้้น ซีึ�งการที่ำาราย่การดี่งกล่าว่เป็น

ไปต้ามื่ธิ่รกิจปกต้ิหร่อสิ่น่บสิ่น่นธิ่รกิจปกต้ิของบริษั่ที่

หากบรษิัท่ี่มื่คี์ว่ามื่จำาเปน็ต้อ้งที่ำาราย่การระหว่่างก่นก่บก่บ

บ่ค์ค์ลที่ี�อาจมื่ีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์ บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่

ที่ี�จะให้ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเป็นผ่้ให้ค์ว่ามื่เห็นเกี�ย่ว่ก่บ

ค์ว่ามื่จำาเป็นและค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของราย่การน่�น ในกรณีที่ี�

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบไมื่่มื่ีค์ว่ามื่ชิำานาญในการพัิจารณา

ราย่การระหว่่างก่นที่ี�อาจเกิดีขึ�น บริษั่ที่จะได้ีให้ผ่้เชิี�ย่ว่ชิาญ

อสิิ่ระ หรอ่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเปน็ผ่ใ้หค้์ว่ามื่เหน็เกี�ย่ว่ก่บ

ราย่การระหว่่างก่นด่ีงกลา่ว่ เพั่�อนำาไปใชิป้ระกอบการต้ด่ีสิ่นิใจ

ของค์ณะกรรมื่การหร่อผ่้ถึ่อห่้นแล้ว่แต้่กรณี

นโย่บาย่ของบริษั่ที่ในการที่ำาราย่การระหว่่างก่นจำาแนก

ต้ามื่ประเภที่ราย่การมื่ีดี่งนี�

ราย่การธ่ิรกจิปกต้แิละราย่การสิ่นบ่สิ่นน่ธ่ิรกจิปกต้ ิอาที่ิ

 การซี่�อและขาย่สิ่นิค์า้ การว่่าจา้งผลติ้ เปน็ต้้น บรษิัท่ี่มื่นีโย่บาย่

ให้ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเป็นผ่้พัิจารณา และให้ค์ว่ามื่เห็น

เกี�ย่ว่ก่บ เหต้่ผล และค์ว่ามื่จำาเป็นต้่อการที่ำาราย่การดี่งกล่าว่ 

และการมีื่เง่�อนไขการค้์าทีี่�มื่ีราค์าและเง่�อนไขทีี่�เป็นธิรรมื่ และ

ไมื่่ก่อให้เกิดีการถึ่าย่เที่ผลประโย่ชิน์ เมื่่�อเที่ีย่บเค์ีย่งก่บการที่ำา

ราย่การระหว่่างบริษั่ที่และบ่ค์ค์ลท่ี่�ว่ไป หร่อการที่ำาราย่การ

ระหว่่างบค่์ค์ลทีี่�อาจมีื่ค์ว่ามื่ขด่ีแย้่งที่างผลประโย่ชิน์ก่บบค่์ค์ล

ที่่�ว่ไป หร่อการที่ำาราย่การในล่กษัณะเดีีย่ว่ก่บของผ่้ประกอบ

การอ่�นในธ่ิรกิจ บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ให้ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

เป็นผ่้พัิจารณาและให้ค์ว่ามื่เห็นเกี�ย่ว่ก่บเหต้่ผลและค์ว่ามื่

จำาเป็นต้่อการที่ำาราย่การดี่งกล่าว่เป็นราย่ไต้รมื่าสิ่ และจะ

ปฏิิบ่ต้ิ ให้ เป็นไปต้ามื่กฎหมื่าย่ว่่าดี้ว่ย่หล่กที่ร่พัย่์และ

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์และข้อบ่งค์่บ ประกาศ ค์ำาสิ่่�งหร่อข้อกำาหนดี

ของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่  รว่มื่ถึึงการปฏิิบ่ต้ิต้ามื่

ขอ้กำาหนดี เกี�ย่ว่ก่บการเปดิีเผย่ข้อมื่ล่การที่ำาราย่การทีี่�เกี�ย่ว่โย่ง

ก่น

ราย่การธ่ิรกจิปกต้แิละราย่การสิ่น่บสิ่นน่ธ่ิรกจิปกต้ ิอาที่ิ

การซี่�อและขาย่สิ่นิค์า้ การว่่าจา้งผลติ้  เปน็ต้น้ บรษิัท่ี่มื่นีโย่บาย่

ให้ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเป็นผ่้พิัจารณาและให้ค์ว่ามื่เห็น

เกี�ย่ว่ก่บเหต้่ผลและค์ว่ามื่จำาเป็นต้่อการที่ำาราย่การดี่งกล่าว่ 

และการมีื่เง่�อนไขการค้์าที่ี�มีื่ราค์าและเง่�อนไขทีี่�เป็นธิรรมื่และ

ไมื่่ก่อให้เกิดีการถึ่าย่เที่ผลประโย่ชิน์ เมื่่�อเที่ีย่บเค์ีย่งก่บการที่ำา

ราย่การระหว่่างบริษั่ที่และบ่ค์ค์ลท่ี่�ว่ไป หร่อการที่ำาราย่การ

ระหว่่างบค่์ค์ลทีี่�อาจมีื่ค์ว่ามื่ขด่ีแย้่งที่างผลประโย่ชิน์ก่บบค่์ค์ล

ที่่�ว่ไป หร่อการที่ำาราย่การในล่กษัณะเดีีย่ว่ก่บของผ่้ประกอบ

การอ่�นในธ่ิรกิจ บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ให้ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

เป็นผ้่พัิจารณาและให้ค์ว่ามื่เห็นเกี�ย่ว่ก่บเหต้่ผล และค์ว่ามื่

จำาเป็นต่้อการที่ำาราย่การดี่งกล่าว่เป็นราย่ไต้รมื่าสิ่ และจะ

ปฏิิบ่ต้ิ ให้ เป็นไปต้ามื่กฎหมื่าย่ว่่าดี้ว่ย่หล่กที่ร่พัย่์และ

ต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์และข้อบ่งค์่บ ประกาศ ค์ำาสิ่่�งหร่อข้อกำาหนดี

ของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่  รว่มื่ถึึงการปฏิิบ่ต้ิต้ามื่

ขอ้กำาหนดีเกี�ย่ว่ก่บการเปดิีเผย่ข้อมื่ล่การที่ำาราย่การทีี่�เกี�ย่ว่โย่ง

ก่น โดีย่มื่ีราย่ละเอีย่ดีประเภที่สิ่ินค์้าดี่งนี�
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1. กล่่มื่สิ่ินค์้าพั่�นฐานที่่�ว่ไป (Commodity) เชิ่น ผลิต้ภ่ณฑ์์

สิ่ีขาว่, สิ่ีดีำา และ Filler ซีึ�งจะผลิต้ค์ร่�งละจำานว่นมื่าก และ

จำาหน่าย่ให้ก่บล่กค์้าหลาย่ราย่ การกำาหนดีราค์าจะใช้ิว่ิธีิการ

เที่ีย่บเค์ีย่งราค์าก่บล่กค์้าราย่อ่�น

2. กล่่มื่สิ่ินค์้าเฉุพัาะเจาะจง (Made to order) ค์่อ สิ่ินค์้าที่ี�

ผลิต้ต้ามื่ค์ว่ามื่ต้้องการของล่กค์้าเฉุพัาะราย่ และไมื่่สิ่ามื่ารถึ

ที่ำาการเที่ีย่บเค์ีย่งก่บการจำาหน่าย่ให้แก่บ่ค์ค์ลที่่�ว่ไปไดี้ ซีึ�งอาจ

เป็นช่ิองที่างในการถึ่าย่เที่ผลประโย่ชิน์ออกจากบริษั่ที่หร่อ

ที่่�งนี� การกำาหนดีราค์าจากกำาไรข่�นต้้นน่�น เป็นการกำาหนดี

จากต้้นที่่นทีี่�ที่ำาการผลิต้จริง (Actual Cost) ทีี่�จ่ดีที่ำาโดีย่ฝ่้าย่

บ่ญชีิและการเงินของบริษั่ที่ โดีย่ในกรณีที่ี�เมื่่�อเทีี่ย่บเค์ีย่งก่บ

ต้น้ที่น่ทีี่�ที่ำาการผลิต้จริง (Actual Cost) แล้ว่พับว่่าไม่ื่สิ่อดีค์ล้อง

ก่บนโย่บาย่การกำาหนดีราค์าจากกำาไรข่�นต้้นต้ามื่ที่ี�ระบ่ไว้่ข้าง

ต้้นน่�น และมีื่ม่ื่ลค์่าการซี่�อหร่อขาย่ต่้อราย่การสิิ่นค์้าเกินกว่่า 

20,000 บาที่ต้อ่ไต้รมื่าสิ่ ใหช้ิี�แจงราย่ละเอยี่ดีราย่การดีง่กลา่ว่

 โดีย่แจกแจงถึึงสิ่าเหต้ใ่หแ้กค่์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบร่บที่ราบ

และพัิจารณาค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของการที่ำาราย่การต้่อไป

• ราย่การอ่�น ๆ นอกเหน่อจากราย่การธ่ิรกิจปกต้ิและ

ราย่การสิ่น่บสิ่น่นธ่ิรกิจปกต้ิข้างต้้น เชิ่น ราย่การเกี�ย่ว่ก่บ

ที่รพ่ัย์่สิ่นิหรอ่บริการอ่�น หรอ่ ราย่การรบ่หรอ่ให้ค์ว่ามื่ช่ิว่ย่เหลอ่

ที่างการเงิน  บริษั่ที่มื่ีนโย่บาย่ให้ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเป็น

ผ่้พัิจารณา และให้ค์ว่ามื่เห็นเกี�ย่ว่ก่บเหต้่ผล และค์ว่ามื่จำาเป็น

ต้่อการที่ำาราย่การด่ีงกล่าว่ และจะปฏิิบ่ติ้ให้เป็นไปต้ามื่

กฎหมื่าย่ว่า่ด้ีว่ย่หลก่ที่รพ่ัย์่และต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย์่และข้อบง่ค์บ่

 ประกาศ ค์ำาสิ่่�งหร่อข้อกำาหนดีของต้ลาดีหล่กที่ร่พัย่์แห่ง

บริษั่ที่ย่่อย่  หร่อเป็นการบิดีเบ่อนข้อมื่่ลที่างบ่ญชิีและการเงิน 

อน่อาจที่ำาให้บริษัท่ี่และผ่ถ่้ึอห่น้ท่ี่�ว่ไปได้ีรบ่ค์ว่ามื่เสีิ่ย่หาย่ไดี ้ดีง่

น่�น เพั่�อค์ว่ามื่ชิ่ดีเจน และค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ในการดีำาเนินงานของ

บริษัท่ี่และบรษิัท่ี่ย่่อย่ จงึใค์รข่อกำาหนดีนโย่บาย่ในการกำาหนดี

ราค์าจำาหน่าย่แก่บ่ค์ค์ลที่ี�มีื่ค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์ ใน

ลก่ษัณะการกำาหนดีราค์าสิ่ว่่นเพิั�มื่จากต้น้ท่ี่น (Cost Plus)  โดีย่

แย่กเป็นกล่่มื่สิ่ินค์้าดี่งนี�

• กรณีเป็นสิ่ินค์้าซี่�อมื่าและขาย่ไปไมื่่ผ่านกระบว่นการผลิต้

• กรณีเป็นสิ่ินค์้าที่ี�เฉุพัาะเจาะจง โดีย่ผลิต้ปริมื่าณมื่าก (ต้่�งแต้่ 500 กิโลกร่มื่)

• กรณีเป็นสิ่ินค์้าที่ี�เฉุพัาะเจาะจง โดีย่ผลิต้ปริมื่าณน้อย่ (ต้ำ�ากว่่า 500 กิโลกร่มื่)
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≥

ประเที่ศไที่ย่  รว่มื่ถึึงการปฏิบิต่้ติ้ามื่ขอ้กำาหนดีเกี�ย่ว่ก่บการเปดิี

เผย่ข้อมื่่ลการที่ำาราย่การทีี่�เกี�ย่ว่โย่งก่น และการไดี้มื่าหร่อ

จำาหนา่ย่ไปซีึ�งที่รพ่ัย่ส์ิ่นิที่ี�สิ่ำาค์ญ่ของบรษิัท่ี่หรอ่บรษิัท่ี่ย่่อย่ ที่่�งนี�

 บรษิัท่ี่ไมื่ม่ื่นีโย่บาย่การใหก้่้ย่ม่ื่เงนิ เพั่�อใหบ้ค่์ค์ลที่ี�อาจมื่คี์ว่ามื่

ข่ดีแย้่งที่างผลประโย่ชิน์นำาไปประกอบธ่ิรกิจหร่อดีำาเนินงาน

แที่นบริษั่ที่

ที่่�งนี� ค์ณะกรรมื่การบริษัท่ี่จะปฏิิบติ่้ให้เป็นไปต้ามื่กฎหมื่าย่

ว่่าดีว้่ย่หลก่ที่รพ่ัย่ ์และต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย่แ์ละขอ้บง่ค์บ่ ประกาศ

ค์ำาส่ิ่�งหรอ่ขอ้กำาหนดีของต้ลาดีหลก่ที่รพ่ัย่แ์หง่ประเที่ศไที่ย่ รว่มื่

ถึึงการปฏิิบต่้ติ้ามื่ข้อกำาหนดีเกี�ย่ว่ก่บการที่ำาราย่การที่ี�เกี�ย่ว่โย่ง

ก่นและการได้ีมื่าหร่อจำาหน่าย่ไปซีึ�งที่ร่พัย์่สิ่ินที่ี�สิ่ำาค่์ญของ

บริษั่ที่หร่อบริษั่ที่ย่่อย่ เพั่�อให้การต้่ดีสิิ่นใจเข้าที่ำาราย่การดี่ง

กล่าว่ไมื่่ก่อให้เกิดีค์ว่ามื่ข่ดีแย่้งที่างผลประโย่ชิน์และเป็น

ประโย่ชิน์ส่ิ่งส่ิ่ดีแกผ้่่ถ่ึอห้่นที่ก่ราย่ โดีย่บริษัท่ี่จะเปดิีเผย่ราย่การ

ระหว่่างก่นดี่งกล่าว่ไว่้ในแบบราย่การข้อมื่่ลประจำาปี (56-1 

One report) และหมื่าย่เหต้่ประกอบงบการเงินที่ี�ไดี้ร่บการ

ต้รว่จสิ่อบจากผ่้สิ่อบบ่ญชิีของบริษั่ที่ 
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ริายงานคัวิามริับผู้ิดชอบของคัณะกัริริมกัาริ ต่อริายงานทางกัาริเงิน

ค์ณะกรรมื่การเป็นผ่้ร่บผิดีชิอบต่้องบการเงินของ บริษั่ที่ 

สิ่าลี� ค์ล่เลอ่ร ์จำาก่ดี (มื่หาชิน) และบรษิัท่ี่ย่่อย่ ซีึ�งจด่ีที่ำาขึ�นต้ามื่

หล่กการบ่ญชีิที่ี�ร่บรองท่ี่�ว่ไป โดีย่ได้ีมื่ีการพิัจารณาเล่อกใช้ิ

นโย่บาย่บญ่ชิทีี่ี�เหมื่าะสิ่มื่และถ่ึอปฏิิบต่้อิย่่างสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อรว่มื่ที่่�ง

ใชิ้ดี่ลย่พิันิจอย่่างระมื่่ดีระว่่งและหล่กการประมื่าณการทีี่�สิ่มื่

เหต้่สิ่มื่ผลในการจ่ดีที่ำางบการเงิน ต้ลอดีจนให้มื่ีการเปิดีเผย่

ขอ้มื่ล่ที่ี�สิ่ำาค์ญ่อย่่างเพัยี่งพัอและโปรง่ใสิ่ในหมื่าย่เหต้ป่ระกอบ

งบการเงิน เพั่�อประโย่ชิน์ต้่อผ่้ถึ่อห่้นและน่กลงที่่นที่่�ว่ไป

ค์ณะกรรมื่การได้ีจ่ดีให้มื่ีการกำาก่บดี่แลกิจการทีี่�ดีีรว่มื่ที่่�ง

ดีำารงร่กษัาไว้่ซีึ�งระบบบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและการค์ว่บค์่มื่

ภาย่ในเพั่�อให้มื่่�นใจว่่ามื่ีการบ่นที่ึกข้อมื่่ลที่างบ่ญชิีอย่่างถ่ึก

ต้้องค์รบถ้ึว่น ที่่นเว่ลา และเพีัย่งพัอทีี่�จะดีำารงไว้่ซีึ�งที่ร่พัย์่สิ่ิน

ต้ลอดีจนป้องก่นไมื่่ให้เกิดีการที่่จริต้หร่อการดีำาเนินการทีี่�ผิดี

ปกต้ิอย่่างมื่ีน่ย่สิ่ำาค์่ญ

ค์ณะกรรมื่การไดี้แต้่งต้่�งค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบซีึ�ง

ประกอบดีว้่ย่กรรมื่การอสิิ่ระ เพั่�อที่ำาหนา้ที่ี�กำาก่บดีแ่ลสิ่อบที่าน

ค์ว่ามื่นา่เชิ่�อถ่ึอและค์ว่ามื่ถ่ึกต้อ้งของราย่งานที่างการเงนิ รว่มื่

ท่ี่�งประเมื่ินระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในให้มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั โดีย่

ค์ว่ามื่เห็นของค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบปรากฏิในราย่งานของ

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ ซีึ�งแสิ่ดีงไว้่ในราย่งานประจำาปนีี�แลว้่

ค์ณะกรรมื่การมื่คี์ว่ามื่เหน็ว่า่ระบบค์ว่บค์ม่ื่ภาย่ในและการ

ต้รว่จสิ่อบภาย่ในของบริษั่ที่ สิ่ามื่ารถึให้ค์ว่ามื่เชิ่�อมื่่�นได้ีว่่างบ

การเงินรว่มื่ของ บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) และ

บริษัท่ี่ย่่อย่ สิ่ำาหร่บปสิีิ่�นส่ิ่ดี ว่่นที่ี� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 แสิ่ดีงฐานะ

การเงนิ ผลการดีำาเนนิงาน และกระแสิ่เงนิสิ่ดีถ่ึกต้อ้งต้ามื่ที่ี�ค์ว่ร

ในสิ่าระสิ่ำาค์ญ่ ต้ามื่มื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงนิ ซีึ�งผ่ส้ิ่อบ

บญ่ชิไีดีต้้รว่จสิ่อบและแสิ่ดีงค์ว่ามื่เหน็ไว่ใ้นราย่งานของผ่ส้ิ่อบ

บ่ญชิี ซีึ�งแสิ่ดีงไว่้ในราย่งานประจำาปีนี�แล้ว่

3 ริายงานทางกัาริเงินแลี่ะงบกัาริเงิน
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ริายงานของผู้้�สอบบัญช่

ริายงานของผู้้�สอบบัญช่รัิบอนุญาต
เสนอ ผู้้�ถืูอหุ�นแลี่ะคัณะกัริริมกัาริ ของบริิษััท สาล่ี่� คััลี่เล่ี่อร์ิ จำำากััด (มหาชน)

ความเห็น

งบการเงินท่ำ�ตรวจสี่อบ

เกณีฑ์์ในการแสี่ดังความเห็น

เรื�องสี่ำาคัญในการตรวจสี่อบ

ข้าพัเจ้าเห็นว่่า งบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการแสิ่ดีงฐานะการเงินรว่มื่ของบริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) 

(บริษั่ที่) และบริษั่ที่ย่่อย่ (กล่่มื่กิจการ) และฐานะการเงินเฉุพัาะกิจการของบริษั่ที่ ณ ว่่นที่ี� 31 ธิ่นว่าค์มื่ 

พั.ศ. 2564 และผลการดีำาเนินงานรว่มื่และผลการดีำาเนินงานเฉุพัาะกิจการ รว่มื่ถึึงกระแสิ่เงินสิ่ดีรว่มื่และกระแสิ่เงินสิ่ดีเฉุพัาะ

กิจการสิ่ำาหร่บปีสิ่ิ�นสิ่่ดีว่่นเดีีย่ว่ก่น โดีย่ถึ่กต้้องต้ามื่ที่ี�ค์ว่รในสิ่าระสิ่ำาค์่ญต้ามื่มื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงิน 

งบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการประกอบด้ีว่ย่

• งบแสิ่ดีงฐานะการเงินรว่มื่และงบแสิ่ดีงฐานะการเงินเฉุพัาะกิจการ ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ พั.ศ. 2564

• งบกำาไรขาดีท่ี่นเบ็ดีเสิ่ร็จรว่มื่และงบกำาไรขาดีท่ี่นเบ็ดีเสิ่ร็จเฉุพัาะกิจการสิ่ำาหร่บปีสิิ่�นส่ิ่ดีว่่นเดีีย่ว่ก่น

• งบแสิ่ดีงการเปลี�ย่นแปลงส่ิ่ว่นของเจ้าของรว่มื่และงบแสิ่ดีงการเปลี�ย่นแปลงส่ิ่ว่นของเจ้าของเฉุพัาะกิจการสิ่ำาหร่บปีสิิ่�นส่ิ่ดีว่่น 

   เดีีย่ว่ก่น

• งบกระแสิ่เงินสิ่ดีรว่มื่และงบกระแสิ่เงินสิ่ดีเฉุพัาะกิจการสิ่ำาหร่บปีสิิ่�นส่ิ่ดีว่่นเดีีย่ว่ก่น และ

• หมื่าย่เหต่้ประกอบงบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการซึี�งประกอบด้ีว่ย่นโย่บาย่การบ่ญชีิทีี่�สิ่ำาค่์ญและหมื่าย่เหต่้เร่�องอ่�น ๆ

ข้าพัเจ้าได้ีปฏิิบ่ติ้งานต้รว่จสิ่อบต้ามื่มื่าต้รฐานการสิ่อบบ่ญชีิ ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของข้าพัเจ้าได้ีกล่าว่ไว้่ในส่ิ่ว่นของ

ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของผ้่สิ่อบบ่ญชีิต่้อการต้รว่จสิ่อบงบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการในราย่งานของข้าพัเจ้า ข้าพัเจ้ามีื่ค์ว่ามื่

เป็นอิสิ่ระจากกล่่มื่กิจการและบริษ่ัที่ต้ามื่ข้อกำาหนดีจรรย่าบรรณของผ้่ประกอบวิ่ชิาชีิพับ่ญชีิทีี่�กำาหนดีโดีย่สิ่ภาวิ่ชิาชีิพับ่ญชีิในส่ิ่ว่น

ทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บการต้รว่จสิ่อบงบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการ และข้าพัเจ้าได้ีปฏิิบ่ติ้ต้ามื่ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบด้ีานจรรย่าบรรณ

อ่�น ๆ  ซึี�งเป็นไปต้ามื่ข้อกำาหนดีเหล่านี� ข้าพัเจ้าเช่ิ�อว่่าหล่กฐานการสิ่อบบ่ญชีิทีี่�ข้าพัเจ้าได้ีร่บเพีัย่งพัอและเหมื่าะสิ่มื่เพ่ั�อใช้ิเป็นเกณฑ์์

ในการแสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นของข้าพัเจ้า

เร่�องสิ่ำาค่์ญในการต้รว่จสิ่อบค่์อเร่�องต่้าง ๆ ทีี่�มีื่น่ย่สิ่ำาค่์ญทีี่�ส่ิ่ดีต้ามื่ด่ีลย่พิันิจเยี่�ย่งผ้่ประกอบวิ่ชิาชีิพัของข้าพัเจ้าในการต้รว่จสิ่อบ งบ

การเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการสิ่ำาหร่บงว่ดีปัจจ่บ่น ข้าพัเจ้าได้ีระบ่เร่�องการว่่ดีม่ื่ลค่์าสิิ่นค้์าค์งเหล่อเป็นเร่�องสิ่ำาค่์ญในการ

ต้รว่จสิ่อบและได้ีนำาเร่�องมื่าพิัจารณาในบริบที่ของการต้รว่จสิ่อบ งบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการโดีย่รว่มื่และในการ

แสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นของข้าพัเจ้า ท่ี่�งนี� ข้าพัเจ้าไม่ื่ได้ีแสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นแย่กต่้างหากสิ่ำาหร่บเร่�องนี�



122 Salee Colour Public Company Limited

อ้างอิงหมื่าย่เหต่้ประกอบงบการเงินข้อ 7 ก) เร่�องประมื่าณ

การที่างบ่ญชีิทีี่�สิ่ำาค่์ญ และการใช้ิด่ีลย่พิันิจทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บการต่้�ง

ค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์าให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะได้ีร่บ และ

หมื่าย่เหต่้ประกอบงบการเงินข้อ 11 เร่�องสิิ่นค้์าค์งเหล่อ – ส่ิ่ที่ธิิ

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ พั.ศ. 2564 งบการเงินรว่มื่และ

งบการเงินเฉุพัาะกิจการแสิ่ดีงย่อดีค์งเหล่อสิิ่นค้์าค์งเหล่อ

ก่อนร่บร้่ค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์าให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะ

ได้ีร่บ จำานว่น 330 ล้านบาที่และ 211 ล้านบาที่ ต้ามื่ลำาด่ีบ และ

มีื่ค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์าให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะได้ีร่บ 

จำานว่น 2.2 ล้านบาที่ และ 1.5 ล้านบาที่ ซึี�งสิิ่นค้์าค์งเหล่อ - ส่ิ่ที่ธิิ

คิ์ดีเป็นร้อย่ละ 24 และ 15 ของสิิ่นที่ร่พัย์่รว่มื่ต้ามื่ลำาด่ีบ

หล่กเกณฑ์์ในการประเมิื่นค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์า

ให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะได้ีร่บพิัจารณาจาก 1) สิิ่นค้์าเค์ล่�อนไหว่ช้ิา

 2) สิิ่นค้์าล้าสิ่ม่ื่ย่ และ 3) สิิ่นค้์าทีี่�ราค์าขาย่ต้ำ�ากว่่าราค์าท่ี่น ซึี�ง

• ที่ำาค์ว่ามื่เข้าใจนโย่บาย่การบ่ญชีิและประเมิื่นวิ่ธีิการทีี่�ฝ่้าย่

บริหารใช้ิในการประมื่าณการค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์า

ให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะได้ีร่บซึี�งพับว่่านโย่บาย่การบ่ญชีิมีื่ค์ว่ามื่

สิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อจากปีทีี่�ผ่านมื่า

• ประเมิื่นค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่และสิ่อบถึามื่ผ้่บริหารในเชิิง

ที่ดีสิ่อบเกี�ย่ว่ก่บหล่กเกณฑ์์และข้อม่ื่ลประกอบการต่้ดีสิิ่นใจของ

ฝ่้าย่บริหาร ซึี�งใช้ิในการประมื่าณการค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของ

สิิ่นค้์าให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะได้ีร่บโดีย่พิัจารณาจากข้อม่ื่ลทีี่�เกิดี

ขึ�นในอดีีต้รว่มื่ถึึงการวิ่เค์ราะห์อาย่่ของสิิ่นค้์าค์งเหล่อ

• ที่ดีสิ่อบค์ว่ามื่น่าเช่ิ�อถ่ึอของราย่งานวิ่เค์ราะห์อาย่่ของสิิ่นค้์า

ค์งเหล่อ โดีย่ต้รว่จสิ่อบค์ว่ามื่ถ่ึกต้้องของการแย่กอาย่่สิิ่นค้์าจาก

ราย่การเค์ล่�อนไหว่ว่่นส่ิ่ดีท้ี่าย่ของสิิ่นค้์าค์งเหล่อก่บเอกสิ่าร

ประกอบราย่การ

เรื�องสี่ำาคัญในการตรวจสี่อบ 

ค่าเผื�อการลดัราคาทุำนของสิี่นค�าให�เป็นม้ลค่าสุี่ทำธิท่ำ�จะไดั�รับ

วิธ่การตรวจสี่อบของข�าพิ่เจ�ารวมถุ้งขั�นตอนดัังต่อไปน่�

ฝ่้าย่บริหารบ่นทึี่กประมื่าณการจากด่ีลย่พิันิจและประสิ่บการณ์

รว่มื่ถึึงข้อม่ื่ลต่้าง ๆ ทีี่�เกี�ย่ว่ข้อง โดีย่กำาหนดีให้ 1) สิิ่นค้์าค์งเหล่อ

ทีี่�ไม่ื่เค์ล่�อนไหว่นานจะถ่ึกนำามื่าพิัจารณาในการประมื่าณค่์าเผ่�อ

สิิ่นค้์าเค์ล่�อนไหว่ช้ิา 2) สิิ่นค้์าล้าสิ่ม่ื่ย่จะถ่ึกต่้�งค่์าเผ่�อเต็้มื่จำานว่น

 และ 3) จำานว่นค่์าเผ่�อค์ำานว่ณจากส่ิ่ว่นต่้างของราค์าขาย่ (ส่ิ่ที่ธิิ

จากค่์าใช้ิจ่าย่ในการขาย่) ก่บราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์าค์งเหล่อ ณ ว่่น

สิิ่�นปี เพ่ั�อพิัจารณาต่้�งค่์าเผ่�อสิ่ำาหร่บสิิ่นค้์าทีี่�มีื่ราค์าขาย่ต้ำ�ากว่่า

ราค์าท่ี่น

ค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์าให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะได้ีร่บ

เป็นเร่�องทีี่�ข้าพัเจ้าให้ค์ว่ามื่ใส่ิ่ใจ เน่�องจากสิิ่นค้์าค์งเหล่อเป็น

ราย่การทีี่�มีื่สิ่าระสิ่ำาค่์ญต่้อสิิ่นที่ร่พัย์่รว่มื่ของกล่่มื่กิจการและ

บริษ่ัที่และค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์าให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�

จะได้ีร่บเป็นราย่การประมื่าณการทีี่�อาศ่ย่ด่ีลย่พิันิจและ

ประสิ่บการณ์ของฝ่้าย่บริหาร ด่ีงน่�น ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของม่ื่ลค่์า

สิิ่นค้์าค์งเหล่อจึงขึ�นอย่่่ก่บด่ีลย่พิันิจและข้อม่ื่ลต่้าง ๆ  ทีี่�เกี�ย่ว่ข้อง

• ที่ดีสิ่อบค์ว่ามื่ถ่ึกต้้องของจำานว่นเงินส่ิ่ที่ธิิทีี่�ค์าดีว่่าจะได้ีร่บ

จากราค์าขาย่ (ราค์าขาย่ส่ิ่ที่ธิิจากค่์าใช้ิจ่าย่ในการขาย่) ของ

สิิ่นค้์าค์งเหล่อ ณ ว่่นสิิ่�นปีก่บใบเสิ่นอราค์าขาย่สิิ่นค้์าล่าส่ิ่ดี และ

ค์ำานว่ณค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์าให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะ

ได้ีร่บต้ามื่ประมื่าณการจากหล่กเกณฑ์์ของฝ่้าย่บริหาร และ

• ประเมิื่นค์ว่ามื่ค์รบถ้ึว่นของการพิัจารณาสิิ่นค้์าเค์ล่�อนไหว่

ช้ิาและล้าสิ่ม่ื่ย่โดีย่ที่ดีสิ่อบค์ว่ามื่ค์รบถ้ึว่นก่บราย่การสิิ่นค้์าทีี่�ค์ง

ค้์างนานในราย่งานวิ่เค์ราะห์อาย่่สิิ่นค้์าค์งเหล่อ รว่มื่ถึึงข้อม่ื่ลทีี่�

ได้ีจากการเข้าส่ิ่งเกต้การณ์ต้รว่จน่บสิิ่นค้์าค์งเหล่อช่ิว่งสิิ่�นปี

จากวิ่ธีิการที่ดีสิ่อบของข้าพัเจ้าข้างต้้น ข้าพัเจ้าพับว่่าหล่ก

เกณฑ์์ทีี่�ใช้ิในการประมื่าณการค่์าเผ่�อการลดีราค์าท่ี่นของสิิ่นค้์า

ให้เป็นม่ื่ลค่์าส่ิ่ที่ธิิทีี่�จะได้ีร่บ มีื่ค์ว่ามื่สิ่มื่เหต่้สิ่มื่ผลต้ามื่หล่กฐาน

ประกอบราย่การ
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ข�อม้ลอื�น

ความรับผิดัชีอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

ความรับผิดัชีอบของผ้�สี่อบบัญช่ีต่อการตรวจสี่อบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพิ่าะกิจการ

กรรมื่การเป็นผ้่ร่บผิดีชิอบต่้อข้อม่ื่ลอ่�น ข้อม่ื่ลอ่�นประกอบด้ีว่ย่

 ข้อม่ื่ลซึี�งรว่มื่อย่่่ในราย่งานประจำาปี แต่้ไม่ื่รว่มื่ถึึงงบการเงินรว่มื่

และงบการเงินเฉุพัาะกิจการ และราย่งานของผ้่สิ่อบบ่ญชีิทีี่�อย่่่

ในราย่งานน่�น ข้าพัเจ้าค์าดีว่่าข้าพัเจ้าจะได้ีร่บราย่งานประจำาปี

ภาย่หล่งว่่นทีี่�ในราย่งานของผ้่สิ่อบบ่ญชีินี� 

ค์ว่ามื่เห็นของข้าพัเจ้าต่้องบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะ

กิจการไม่ื่ค์รอบค์ล่มื่ถึึงข้อม่ื่ลอ่�น และข้าพัเจ้าไม่ื่ได้ีให้ค์ว่ามื่เช่ิ�อ

ม่ื่�นต่้อข้อม่ื่ลอ่�น

ค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบของข้าพัเจ้าทีี่�เกี�ย่ว่เน่�องก่บการต้รว่จสิ่อบงบ

การเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการค่์อ การอ่านและ

พิัจารณาว่่าข้อม่ื่ลอ่�นมีื่ค์ว่ามื่ข่ดีแย้่งทีี่�มีื่สิ่าระสิ่ำาค่์ญก่บงบการเงิน

รว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการ หร่อก่บค์ว่ามื่ร้่ทีี่�ได้ีร่บจากการ

ต้รว่จสิ่อบของข้าพัเจ้า หร่อปรากฏิว่่าข้อม่ื่ลอ่�นมีื่การแสิ่ดีงข้อม่ื่ล

ทีี่�ข่ดีต่้อข้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญหร่อไม่ื่ 

เม่ื่�อข้าพัเจ้าได้ีอ่านราย่งานประจำาปี หากข้าพัเจ้าสิ่ร่ปได้ีว่่ามีื่

การแสิ่ดีงข้อม่ื่ลทีี่�ข่ดีต่้อข้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญ ข้าพัเจ้า

ต้้องส่ิ่�อสิ่ารเร่�องด่ีงกล่าว่ก่บค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ

กรรมื่การมีื่หน้าทีี่�ร่บผิดีชิอบในการจ่ดีที่ำาและนำาเสิ่นองบการ

เงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการเหล่านี� โดีย่ถ่ึกต้้องต้ามื่ทีี่�ค์ว่ร

ต้ามื่มื่าต้รฐานการราย่งานที่างการเงิน และร่บผิดีชิอบเกี�ย่ว่ก่บ

การค์ว่บค่์มื่ภาย่ในทีี่�กรรมื่การพิัจารณาว่่าจำาเป็น เพ่ั�อให้สิ่ามื่ารถึ

จ่ดีที่ำางบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการทีี่�ปราศจากการ

แสิ่ดีงข้อม่ื่ลทีี่�ข่ดีต่้อข้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญไม่ื่ว่่าจะ 

เกิดีจากการท่ี่จริต้หร่อข้อผิดีพัลาดี 

ในการจ่ดีที่ำางบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการ 

กรรมื่การร่บผิดีชิอบในการประเมิื่นค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึของกล่่มื่กิจการ

การต้รว่จสิ่อบของข้าพัเจ้ามีื่ว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์เพ่ั�อให้ได้ีค์ว่ามื่เช่ิ�อ

ม่ื่�นอย่่างสิ่มื่เหต่้สิ่มื่ผลว่่างบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะ

กิจการโดีย่รว่มื่ปราศจากการแสิ่ดีงข้อม่ื่ลทีี่�ข่ดีต่้อข้อเท็ี่จจริงอ่น

เป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญหร่อไม่ื่ ไม่ื่ว่่าจะเกิดีจากการท่ี่จริต้หร่อข้อผิดี

พัลาดี และเสิ่นอราย่งานของผ้่สิ่อบบ่ญชีิซึี�งรว่มื่ค์ว่ามื่เห็นของ

ข้าพัเจ้าอย่่่ด้ีว่ย่ ค์ว่ามื่เช่ิ�อม่ื่�นอย่่างสิ่มื่เหต่้สิ่มื่ผลค่์อค์ว่ามื่เช่ิ�อม่ื่�น

ในระด่ีบส่ิ่ง แต่้ไม่ื่ได้ีเป็นการร่บประก่นว่่าการปฏิิบ่ติ้งานต้รว่จ

สิ่อบต้ามื่มื่าต้รฐานการสิ่อบบ่ญชีิจะสิ่ามื่ารถึต้รว่จพับข้อม่ื่ลทีี่�ข่ดี

ต่้อข้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญทีี่�มีื่อย่่่ได้ีเสิ่มื่อไป ข้อม่ื่ลทีี่�ข่ดีต่้อ

และบริษ่ัที่ในการดีำาเนินงานต่้อเน่�อง เปิดีเผย่เร่�องทีี่�เกี�ย่ว่ก่บการ

ดีำาเนินงานต่้อเน่�อง (ต้ามื่ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่) และการใช้ิเกณฑ์์การ

บ่ญชีิสิ่ำาหร่บการดีำาเนินงานต่้อเน่�อง เว้่นแต่้กรรมื่การมีื่ค์ว่ามื่

ต่้�งใจทีี่�จะเลิกกล่่มื่กิจการและบริษ่ัที่ หร่อหย่่ดีดีำาเนินงาน หร่อไม่ื่

สิ่ามื่ารถึดีำาเนินงานต่้อเน่�องต่้อไปได้ี 

ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบมีื่หน้าทีี่�ช่ิว่ย่กรรมื่การในการกำาก่บ

ด่ีแลกระบว่นการในการจ่ดีที่ำาราย่งานที่างการเงินของกล่่มื่

กิจการและบริษ่ัที่

ข้อเท็ี่จจริงอาจเกิดีจากการท่ี่จริต้หร่อข้อผิดีพัลาดี และถ่ึอว่่ามีื่

สิ่าระสิ่ำาค่์ญเม่ื่�อค์าดีการณ์อย่่างสิ่มื่เหต่้สิ่มื่ผลได้ีว่่าราย่การทีี่�ข่ดี

ต่้อข้อเท็ี่จจริงแต่้ละราย่การ หร่อท่ี่กราย่การรว่มื่ก่นจะมีื่ผลต่้อ

การต่้ดีสิิ่นใจที่างเศรษัฐกิจของผ้่ใช้ิงบการเงินรว่มื่และงบการเงิน

เฉุพัาะกิจการเหล่านี�

ในการต้รว่จสิ่อบของข้าพัเจ้าต้ามื่มื่าต้รฐานการสิ่อบบ่ญชีิ 

ข้าพัเจ้าได้ีใช้ิด่ีลย่พิันิจเยี่�ย่งผ้่ประกอบวิ่ชิาชีิพัและการส่ิ่งเกต้ และ

สิ่งส่ิ่ย่เยี่�ย่งผ้่ประกอบวิ่ชิาชีิพัต้ลอดีการต้รว่จสิ่อบ การปฏิิบ่ติ้งาน

ของข้าพัเจ้ารว่มื่ถึึง
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• ระบ่และประเมิื่นค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งจากการแสิ่ดีงข้อม่ื่ลทีี่�ข่ดีต่้อข้อ

เท็ี่จจริงอ่นเป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญในงบการเงินรว่มื่และงบการเงิน

เฉุพัาะกิจการ ไม่ื่ว่่าจะเกิดีจากการท่ี่จริต้หร่อข้อผิดีพัลาดี 

ออกแบบและปฏิิบ่ติ้งานต้ามื่วิ่ธีิการต้รว่จสิ่อบเพ่ั�อต้อบสิ่นองต่้อ

ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งเหล่าน่�น และได้ีหล่กฐานการสิ่อบบ่ญชีิทีี่�เพีัย่งพัอและ

เหมื่าะสิ่มื่เพ่ั�อเป็นเกณฑ์์ในการแสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นของข้าพัเจ้า 

ค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งทีี่�ไม่ื่พับข้อม่ื่ลทีี่�ข่ดีต่้อข้อเท็ี่จจริงอ่นเป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญซึี�ง

เป็นผลมื่าจากการท่ี่จริต้จะส่ิ่งกว่่าค์ว่ามื่เสีิ่�ย่งทีี่�เกิดีจากข้อผิดี

พัลาดี เน่�องจากการท่ี่จริต้อาจเกี�ย่ว่ก่บการสิ่มื่ร้่ร่ว่มื่คิ์ดี การปลอมื่

แปลงเอกสิ่ารหล่กฐาน การต่้�งใจละเว้่นการแสิ่ดีงข้อม่ื่ล การแสิ่ดีง

ข้อม่ื่ลทีี่�ไม่ื่ต้รงต้ามื่ข้อเท็ี่จจริงหร่อการแที่รกแซีงการค์ว่บค่์มื่

ภาย่ใน

• ที่ำาค์ว่ามื่เข้าใจในระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บ

การต้รว่จสิ่อบ เพ่ั�อออกแบบวิ่ธีิการต้รว่จสิ่อบทีี่�เหมื่าะสิ่มื่ก่บ

สิ่ถึานการณ์ แต่้ไม่ื่ใช่ิเพ่ั�อว่่ต้ถ่ึประสิ่งค์์ในการแสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นต่้อ

ค์ว่ามื่มีื่ประสิิ่ที่ธิิผลของการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในของกล่่มื่กิจการและ

บริษ่ัที่

• ประเมิื่นค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของนโย่บาย่การบ่ญชีิทีี่�กรรมื่การ

ใช้ิและค์ว่ามื่สิ่มื่เหต่้สิ่มื่ผลของประมื่าณการที่างบ่ญชีิ และการ

เปิดีเผย่ข้อม่ื่ลทีี่�เกี�ย่ว่ข้องซึี�งจ่ดีที่ำาขึ�นโดีย่กรรมื่การ

• สิ่ร่ปเกี�ย่ว่ก่บค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของการใช้ิเกณฑ์์การบ่ญชีิ

สิ่ำาหร่บการดีำาเนินงานต่้อเน่�องของกรรมื่การจากหล่กฐานการ

สิ่อบบ่ญชีิทีี่�ได้ีร่บ และประเมิื่นว่่ามีื่ค์ว่ามื่ไม่ื่แน่นอนทีี่�มีื่สิ่าระ

สิ่ำาค่์ญทีี่�เกี�ย่ว่ก่บเหต่้การณ์หร่อสิ่ถึานการณ์ทีี่�อาจเป็นเหต่้ให้เกิดี

ข้อสิ่งส่ิ่ย่อย่่างมีื่น่ย่สิ่ำาค่์ญต่้อค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึของกล่่มื่กิจการและ

บริษ่ัที่ในการดีำาเนินงานต่้อเน่�องหร่อไม่ื่ ถ้ึาข้าพัเจ้าได้ีข้อสิ่ร่ปว่่า

มีื่ค์ว่ามื่ไม่ื่แน่นอนทีี่�มีื่สิ่าระสิ่ำาค่์ญ ข้าพัเจ้าต้้องกล่าว่ไว้่ในราย่งาน

ของผ้่สิ่อบบ่ญชีิของข้าพัเจ้าโดีย่ให้ข้อส่ิ่งเกต้ถึึงการเปิดีเผย่ข้อม่ื่ล

ในงบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการทีี่�เกี�ย่ว่ข้อง หร่อถ้ึา

การเปิดีเผย่ด่ีงกล่าว่ไม่ื่เพีัย่งพัอ ค์ว่ามื่เห็นของข้าพัเจ้าจะ

เปลี�ย่นแปลงไป ข้อสิ่ร่ปของข้าพัเจ้าขึ�นอย่่่ก่บหล่กฐานการสิ่อบ

บ่ญชีิทีี่�ได้ีร่บจนถึึงว่่นทีี่�ในราย่งานของผ้่สิ่อบบ่ญชีิของข้าพัเจ้า 

อย่่างไรก็ต้ามื่ เหต่้การณ์หร่อสิ่ถึานการณ์ในอนาค์ต้อาจเป็นเหต่้

ให้กล่่มื่กิจการและบริษ่ัที่ต้้องหย่่ดีการดีำาเนินงานต่้อเน่�อง

• ประเมิื่นการนำาเสิ่นอ โค์รงสิ่ร้างและเน่�อหาของงบการ

เงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการโดีย่รว่มื่ รว่มื่ถึึงการเปิดีเผย่

ข้อม่ื่ลว่่างบการเงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการแสิ่ดีง

ราย่การ และเหต่้การณ์ในร่ปแบบทีี่�ที่ำาให้มีื่การนำาเสิ่นอข้อม่ื่ลโดีย่

ถ่ึกต้้องต้ามื่ทีี่�ค์ว่รหร่อไม่ื่

•  ได้ีร่บหล่กฐานการสิ่อบบ่ญชีิทีี่�เหมื่าะสิ่มื่อย่่างเพีัย่งพัอ

เกี�ย่ว่ก่บข้อม่ื่ลที่างการเงินของกิจการภาย่ในกล่่มื่หร่อกิจกรรมื่

ที่างธ่ิรกิจภาย่ในกล่่มื่กิจการเพ่ั�อแสิ่ดีงค์ว่ามื่เห็นต่้องบการเงิน

รว่มื่ ข้าพัเจ้าร่บผิดีชิอบต่้อการกำาหนดีแนว่ที่าง การค์ว่บค่์มื่ด่ีแล

และการปฏิิบ่ติ้งานต้รว่จสิ่อบกล่่มื่กิจการ ข้าพัเจ้าเป็นผ้่ร่บผิดี

ชิอบแต่้เพีัย่งผ้่เดีีย่ว่ต่้อค์ว่ามื่เห็นของข้าพัเจ้า

ข้าพัเจ้าได้ีส่ิ่�อสิ่ารก่บค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบในเร่�องต่้างๆ 

ทีี่สิ่ำาค่์ญซึี�งรว่มื่ถึึงขอบเขต้และช่ิว่งเว่ลาของการต้รว่จสิ่อบต้ามื่ทีี่�

ได้ีว่างแผนไว้่ ประเด็ีนทีี่�มีื่น่ย่สิ่ำาค่์ญทีี่�พับจากการต้รว่จสิ่อบ และ

ข้อบกพัร่องทีี่�มีื่น่ย่สิ่ำาค่์ญในระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในหากข้าพัเจ้า

ได้ีพับในระหว่่างการต้รว่จสิ่อบของข้าพัเจ้า

ข้าพัเจ้าได้ีให้ค์ำาร่บรองแก่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบว่่า 

ข้าพัเจ้าได้ีปฏิิบ่ติ้ต้ามื่ข้อกำาหนดีจรรย่าบรรณทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บค์ว่ามื่

เป็นอิสิ่ระและได้ีส่ิ่�อสิ่ารก่บค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบเกี�ย่ว่ก่บ

ค์ว่ามื่ส่ิ่มื่พ่ันธ์ิท่ี่�งหมื่ดี ต้ลอดีจนเร่�องอ่�นซึี�งข้าพัเจ้าเช่ิ�อว่่ามีื่เหต่้ผล

ทีี่บ่ค์ค์ลภาย่นอกอาจพิัจารณาว่่ากระที่บต่้อค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระของ

ข้าพัเจ้าและมื่าต้รการทีี่�ข้าพัเจ้าใช้ิเพ่ั�อป้องก่นไม่ื่ให้ข้าพัเจ้าขาดี

ค์ว่ามื่เป็นอิสิ่ระ

จากเร่�องทีี่�ส่ิ่�อสิ่ารก่บค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ ข้าพัเจ้าได้ี

พิัจารณาเร่�องต่้างๆ ทีี่�มีื่น่ย่สิ่ำาค่์ญทีี่�ส่ิ่ดีในการต้รว่จสิ่อบงบการ

เงินรว่มื่และงบการเงินเฉุพัาะกิจการในงว่ดีปัจจ่บ่นและกำาหนดี

เป็นเร่�องสิ่ำาค่์ญในการต้รว่จสิ่อบ ข้าพัเจ้าได้ีอธิิบาย่เร่�องเหล่านี�

ในราย่งานของผ้่สิ่อบบ่ญชีิ เว้่นแต่้กฎหมื่าย่หร่อข้อบ่งค่์บไม่ื่ให้

เปิดีเผย่ต่้อสิ่าธิารณะเกี�ย่ว่ก่บเร่�องด่ีงกล่าว่ หร่อในสิ่ถึานการณ์

ทีี่�ย่ากทีี่�จะเกิดีขึ�นข้าพัเจ้าพิัจารณาว่่าไม่ื่ค์ว่รส่ิ่�อสิ่ารเร่�องด่ีงกล่าว่

ในราย่งานของข้าพัเจ้าเพัราะการกระที่ำาด่ีงกล่าว่สิ่ามื่ารถึค์าดี

การณ์ได้ีอย่่างสิ่มื่เหต่้ผลว่่าจะมีื่ผลกระที่บในที่างลบมื่ากกว่่าผล

ประโย่ชิน์ต่้อส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่สิ่าธิารณะจากการส่ิ่�อสิ่ารด่ีงกล่าว่

บริษ่ัที่ ไพัร้ซีว่อเต้อร์เฮาส์ิ่ค่์เปอร์สิ่ เอบีเอเอสิ่ จำาก่ดี

สี่ง่า โชีคนิติสี่วัสี่ดิั�

ผ้่สิ่อบบ่ญชีิร่บอน่ญาต้เลขทีี่� 11251

กร่งเที่พัมื่หานค์ร

23 ก่มื่ภาพ่ันธ์ิ พั.ศ. 2565
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งบกัาริเงิน (ปริะจำำาปีสิ�นสุดวัินท่� 31 ธันวิาคัม 2564) 
ตาริางสรุิปงบกัาริเงินริวิม 

ฐานะการเงิน และ ผลการดีำาเนินงานทีี่�เสิ่นอประกอบด้ีว่ย่ ผลการดีำาเนินงานจากงบการเงิน สิ่ำาหร่บปี สิิ่�นส่ิ่ดี ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่

 2564 ทีี่�ได้ีผ่านการต้รว่จสิ่อบจากผ้่สิ่อบบ่ญชีิร่บอน่ญาต้แล้ว่

บริษ่ัที่ สิ่าลี� ค่์ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน) 

สิี่นทำรัพิ่ย์

สิี่นทำรัพิ่ย์หมุนเว่ยน

เงินสิ่ดีและราย่การเทีี่ย่บเท่ี่าเงินสิ่ดี

ล่กหนี�การค้์าและล่กหนี�อ่�น - ส่ิ่ที่ธิิ

สิิ่นค้์าค์งเหล่อ - ส่ิ่ที่ธิิ

ภาษีัม่ื่ลค่์าเพิั�มื่รอเรีย่กค่์น

สิิ่นที่ร่พัย์่หม่ื่นเวี่ย่นอ่�น

รวมสิี่นทำรัพิ่ย์หมุนเว่ยน

สิี่นทำรัพิ่ย์ไม่หมุนเว่ยน

ทีี่�ดิีน อาค์ารและอ่ปกรณ์ - ส่ิ่ที่ธิิ

สิิ่นที่ร่พัย์่ไม่ื่มีื่ต่้ว่ต้น - ส่ิ่ที่ธิิ

สิิ่นที่ร่พัย์่ภาษีัเงินได้ีรอต่้ดีบ่ญชีิ

ภาษีัม่ื่ลค่์าเพิั�มื่รอเรีย่กค่์น

สิิ่นที่ร่พัย์่ไม่ื่หม่ื่นเวี่ย่นอ่�น

รวมสิี่นทำรัพิ่ย์ไม่หมุนเว่ยน

รวมสิี่นทำรัพิ่ย์

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

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

12.22

257.92

328.05

0.00

6.54

604.73

723.29

14.51

9.57

8.91

16.82

773.10

1,377.83

2563 25622564งบแสดงฐานะกัาริเงิน

งบแสิ่ดีงฐานะการเงิน

ณ ว่่นทีี่� 31 ธ่ินว่าค์มื่ 2564 2563 และ 2562
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หน่�สิี่นและส่ี่วนของผ้�ถืุอหุ�น

หน่�สิี่นหมุนเว่ยน

เงินเบิกเกินบ่ญชีิและเงินก้่ย่่มื่ระย่ะส่ิ่�นจากธินาค์าร

เจ้าหนี�การค้์าและเจ้าหนี�อ่�น

เงินก้่ย่่มื่ระย่ะย่าว่จากธินาค์ารทีี่�ค์รบกำาหนดีชิำาระภาย่ใน 1 ปี

หนี�สิิ่นต้ามื่ส่ิ่ญญาเช่ิาการเงินทีี่�ค์รบกำาหนดีชิำาระภาย่ใน 1 ปี

หนี�สิิ่นหม่ื่นเวี่ย่นอ่�น

รวมหน่�สิี่นหมุนเว่ยน

หน่�สิี่นไม่หมุนเว่ยน

เงินก้่ย่่มื่ระย่ะย่าว่จากธินาค์าร

หนี�สิิ่นภาย่ใต้้ส่ิ่ญญาเช่ิาที่างการเงิน

สิ่ำารองผลประโย่ชิน์ระย่ะย่าว่ของพัน่กงาน

รวมหน่�สิี่นไม่หมุนเว่ยน

รวมหน่�สิี่น

ส่ี่วนของผ้�ถืุอหุ�น

ท่ี่นทีี่�ออกและเรีย่กชิำาระแล้ว่

ห้่นสิ่าม่ื่ญ 588,964,618 ห้่น ม่ื่ลค่์าห้่นละ 1 บาที่

ส่ิ่ว่นเกินม่ื่ลค่์าห้่นสิ่าม่ื่ญ

สิ่ำารองส่ิ่ว่นท่ี่นจากการจ่าย่โดีย่ใช้ิห้่นเป็นเกณฑ์์

กำาไรสิ่ะสิ่มื่

     จ่ดีสิ่รรแล้ว่ สิ่ำารองต้ามื่กฎหมื่าย่

     ย่่งไม่ื่ได้ีจ่ดีสิ่รร

รวมส่ี่วนของผ้�ถืุอหุ�น

ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่ทีี่�ไม่ื่มีื่อำานาจค์ว่บค่์มื่

รวมส่ี่วนของผ้�ถืุอหุ�น

รวมหน่�สิี่นและส่ี่วนของผ้�ถืุอหุ�น

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

-

741.82

1,260.30

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

772.67

0.98

773.67

1,169.63

266.32

210.64

21.56

4.95

5.40

508.87

37.13

5.98

24.11

67.22

576.09

588.96

110.33

4.87

14.40

82.07

800.63

1.11

801.74

1,377.83

2563 25622564งบแสดงฐานะกัาริเงิน
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รายไดั�

ราย่ได้ีจากการขาย่และบริการ

ราย่ได้ีอ่�น

รวมรายไดั�

ค่าใชี�จ่าย

ต้้นท่ี่นขาย่และบริการ

ค่์าใช้ิจ่าย่ในการขาย่และบริการ

ค่์าใช้ิจ่าย่ในการบริหาร

รวมค่าใชี�จ่าย

กำาไร (ขาดีท่ี่น) ก่อนค่์าใช้ิจ่าย่ที่างการเงินและภาษีัเงินได้ี

ค่์าใช้ิจ่าย่ที่างการเงิน

กำาไร (ขาดีท่ี่น) ก่อนภาษีัเงินได้ี

ภาษีัเงินได้ีนิติ้บ่ค์ค์ล

กำาไร (ขาดัทุำน) สี่ำาหรับปี

กำาไรขาดัทุำนเบ็ดัเสี่ร็จอื�นสี่ำาหรับปี

กำาไรขาดัทุำนเบ็ดัเสี่ร็จรวม

กำาไร (ขาดัทุำน) ต่อหุ�น

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

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

0.0945

1,180.27

8.65

1,188.92

936.57

89.21

94.53

1,120.31

68.61

(5.47)

63.15

(5.63)

57.51

-

57.51

0.0974

2563 25622564งบกัำาไริขาดทุนเบ็ดเสริ็จำ

กำาไร (ขาดัทุำน) สุี่ทำธิก่อนภาษ่

เงินสิ่ดีส่ิ่ที่ธิิได้ีมื่า (ใช้ิไป) ในกิจกรรมื่ดีำาเนินงาน

เงินสิ่ดีส่ิ่ที่ธิิได้ีมื่า (ใช้ิไป) ในกิจกรรมื่ลงท่ี่น

เงินสิ่ดีส่ิ่ที่ธิิได้ีมื่า (ใช้ิไป) ในกิจกรรมื่จ่ดีหาเงิน

เงินสี่ดัและรายการเท่ำยบเท่ำาเงินสี่ดัเพิิ่�มข้�น (ลดัลง) สุี่ทำธิ

เงินสิ่ดีและราย่การเทีี่ย่บเท่ี่าเงินสิ่ดีต้้นปี

เงินสี่ดัและรายการเท่ำยบเท่ำาเงินสี่ดัปลายปี

25.73

94.26

(43.35)

(48.38)

2.54

7.22

9.76

50.86

211.44

(34.19)

(170.93)

6.32

9.76

17.70

63.15

20.84

(96.14)

70.81

(4.49)

17.70

12.23

2563 25622564งบกัริะแสเงินสด
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อัตราส่ี่วนสี่ภาพิ่คล่อง

อ่ต้ราส่ิ่ว่นสิ่ภาพัค์ล่อง(เท่ี่า)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นสิ่ภาพัค์ล่องหม่ื่นเร็ว่(เท่ี่า)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นสิ่ภาพัค์ล่องกระแสิ่เงินสิ่ดี(เท่ี่า)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นหม่ื่นเวี่ย่นล่กหนี�การค้์า(เท่ี่า)

ระย่ะเว่ลาเก็บหนี�เฉุลี�ย่(ว่่น)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นหม่ื่นเวี่ย่นสิิ่นค้์าค์งเหล่อ(เท่ี่า)

ระย่ะเว่ลาขาย่สิิ่นค้์าเฉุลี�ย่(ว่่น)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นหม่ื่นเวี่ย่นเจ้าหนี�(เท่ี่า)

ระย่ะเว่ลาชิำาระหนี�(ว่่น)

ว่งจรเงินสิ่ดี(ว่่น)

อัตราส่ี่วนแสี่ดังความสี่ามารถุในการหากำาไร

อ่ต้ราส่ิ่ว่นกำาไรข่�นต้้น(%)

อ่ต้รากำาไรจากการดีำาเนินงาน(%)

อ่ต้รากำาไรอ่�น(%)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นเงินสิ่ดีต่้อการที่ำากำาไร(%)

อ่ต้รากำาไรส่ิ่ที่ธิิ(%)

ผลต้อบแที่นต่้อส่ิ่ว่นผ้่ถ่ึอห้่น(%) ROE

อัตราส่ี่วนแสี่ดังประสิี่ทำธิภาพิ่ในการดัำาเนินงาน

อ่ต้ราผลต้อบแที่นจากสิิ่นที่ร่พัย์่  ROA (%)

อ่ต้ราผลต้อบแที่นจากสิิ่นที่ร่พัย์่ถึาว่ร(%)

อ่ต้ราการหม่ื่นของสิิ่นที่ร่พัย์่(เท่ี่า)

อัตราส่ี่วนวิเคราะห์นโยบายทำางการเงิน

อ่ต้ราส่ิ่ว่นหนี�สิิ่นต่้อส่ิ่ว่นของผ้่ถ่ึอห้่น(เท่ี่า)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึชิำาระดีอกเบี�ย่(เท่ี่า)

อ่ต้ราส่ิ่ว่นค์ว่ามื่สิ่ามื่ารถึชิำาระภาระผ่กพ่ัน(เท่ี่า)

อ่ต้ราการจ่าย่เงินปันผล(%)

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

1.25

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

1.19

0.53

0.05

4.99

72.21

11.06

32.54

6.82

52.80

51.94

20.65

5.08

0.73

34.75

4.83

7.29

4.51

17.03

0.93

0.72

5.84

0.15

51.31

2563 25622564อัตริาส่วินทางกัาริเงิน

อัตริาส่วินทางกัาริเงินท่�สำาคััญ(งบกัาริเงินริวิม) ในริอบปี 2564 – 2562



บริษ่ัที่ได้ีสิ่อบที่านข้อม่ื่ลในแบบแสิ่ดีงราย่การข้อม่ื่ลประจำา

ปี/ ราย่งานประจำาปีฉุบ่บนี�แล้ว่ด้ีว่ย่ค์ว่ามื่ระม่ื่ดีระว่่ง บริษ่ัที่ขอร่บ

รองว่่า ข้อม่ื่ลด่ีงกล่าว่ถ่ึกต้้องค์รบถ้ึว่น ไม่ื่เป็นเท็ี่จ ไม่ื่ที่ำาให้ผ้่อ่�น

สิ่ำาค่์ญผิดี หร่อไม่ื่ขาดีข้อม่ื่ลทีี่�ค์ว่รต้้องแจ้งในสิ่าระสิ่ำาค่์ญ 

นอกจากนี� บริษ่ัที่ขอร่บรองว่่า 

1) งบการเงินและข้อม่ื่ลที่างการเงินทีี่�สิ่ร่ปมื่าในแบบแสิ่ดีง

ราย่การข้อม่ื่ลประจำาปี/ ราย่งานประจำาปีได้ีแสิ่ดีงข้อม่ื่ล อย่่างถ่ึก

ต้้องค์รบถ้ึว่นในสิ่าระสิ่ำาค่์ญเกี�ย่ว่ก่บฐานะที่างการเงิน ผลการ

ดีำาเนินงาน และกระแสิ่เงินสิ่ดีของธินาค์ารและบริษ่ัที่ย่่อย่แล้ว่

2) บริษ่ัที่ได้ีจ่ดีให้มีื่การเปิดีเผย่ข้อม่ื่ลทีี่�ดีี เพ่ั�อให้แน่ใจว่่า

บริษ่ัที่ได้ีเปิดีเผย่ข้อม่ื่ลในส่ิ่ว่นทีี่�เป็นสิ่าระสิ่ำาค่์ญท่ี่�งของบริษ่ัที่

และบริษ่ัที่ย่่อย่อย่่างถ่ึกต้้องค์รบถ้ึว่นแล้ว่ รว่มื่ท่ี่�งค์ว่บค่์มื่ด่ีแลให้

มีื่การปฏิิบ่ติ้ต้ามื่ระบบด่ีงกล่าว่

ช่ิ�อ ต้ำาแหน่ง ลาย่ม่ื่อช่ิ�อ

1. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

2. นาย่พีัรพ่ันธ์ิ     จิว่ะพัรทิี่พัย์่

นางม่ื่ที่นา       หอระดีาน

ประธิานกรรมื่การบริหาร

กรรมื่การผ้่จ่ดีการ

ผ้่ร่บมื่อบอำานาจ

เลขาน่การบริษ่ัที่

3) บริษ่ัที่ได้ีจ่ดีให้มีื่ระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ในทีี่�ดีี และค์ว่บค่์มื่

ด่ีแลให้มีื่การปฏิิบ่ติ้ต้ามื่ระบบด่ีงกล่าว่ และบริษ่ัที่ได้ีแจ้งข้อม่ื่ล

การประเมิื่นระบบการค์ว่บค่์มื่ภาย่ใน ณ ว่่นทีี่�ล่าส่ิ่ดีทีี่�มีื่ ต่้อผ้่สิ่อบ

บ่ญชีิ และกรรมื่การต้รว่จสิ่อบของบริษ่ัที่แล้ว่ ซึี�งค์รอบค์ล่มื่ถึึงข้อ

บกพัร่อง และการเปลี�ย่นแปลงทีี่�สิ่ำาค่์ญของระบบการค์ว่บค่์มื่

ภาย่ใน รว่มื่ท่ี่�งการกระที่ำาทีี่�มิื่ชิอบทีี่�อาจมีื่ผลกระที่บต่้อการจ่ดีที่ำา

ราย่งานที่างการเงินของบริษ่ัที่และบริษ่ัที่ย่่อย่

ในการนี� เพ่ั�อเป็นหล่กฐานว่่าเอกสิ่ารท่ี่�งหมื่ดีเป็นเอกสิ่ารช่ิดี

เดีีย่ว่ก่นก่บทีี่�บริษ่ัที่ ได้ีร่บรองค์ว่ามื่ถ่ึกต้้องแล้ว่ บริษ่ัที่ได้ีมื่อบ

หมื่าย่ให้ นางม่ื่ที่นา  หอระดีาน เป็นผ้่ลงนามื่กำาก่บไว้่ท่ี่กหน้าด้ีว่ย่

 หากเอกสิ่ารใดีไม่ื่มีื่ลาย่ม่ื่อช่ิ�อของ นางม่ื่ที่นา  หอระดีาน กำาก่บ

ไว้่ บริษ่ัที่ถ่ึอว่่าไม่ื่ใช่ิข้อม่ื่ลทีี่�บริษ่ัที่ได้ีร่บรองค์ว่ามื่ถ่ึกต้้องแล้ว่ด่ีง

กล่าว่ข้างต้้น

4 กัาริริับริองคัวิามถู้กัต�องของข�อม้ลี่
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ภาคัผู้นวิกั 



131บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)เอกัสาริแนบ 1

ปริะวิัติแลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งผู้้�จำัดกัาริฝ่่ายบัญช่-กัาริเงิน 
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง  
ผู้้�จำัดกัาริ
ฝ่่ายบัญช่-กัาริเงิน

นางสาวิ
กัริริณิกัา 
บุญริอด

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่งผ้�
ควบคุมการด้ัแลการทำำาบัญช่ี

29 พัฤศจิกาย่น พั.ศ. 2523 
41 ปี
ไที่ย่
เลขทีี่� 1700 ถึ.ล่ดีต้ะนง ต้.ต้ลาดี 
อ.พัระประแดีง จ.สิ่ม่ื่ที่รปราการ
1 มื่กราค์มื่ 2554
10 ปี

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

 เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / บุตรท่ำ�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผ้�บริหาร ใน

กิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�งทำางผล

ประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

ประสี่บการณ์ีการทำำางานดั�านบัญช่ี 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

การอบรมหลักส้ี่ตรดั�านบัญช่ี

ร้อย่ละ 0.00 (  3,290 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.01 (36,637 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.01 (39,927 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ปริญญาโที่ ค์ณะบริหารธิ่รกิจ สิ่าขาบริหารการบ่ญชิี มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่รามื่ค์ำาแหง

- ปริญญาต้รี ค์ณะบ่ญชิี สิ่าขาต้้นที่่น มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่หอการค์้าไที่ย่

- เจ้าหน้าที่ี�จ่ดีที่ำาบ่ญชิี บริษั่ที่ในเค์ร่อสิ่หว่ิริย่า

- เจ้าหน้าที่ี�จ่ดีที่ำาบ่ญชิีบริษั่ที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชิีย่ จำาก่ดี

- ผ่้ค์ว่บค์่มื่ดี่แลต้้นที่่นและงบประมื่าณ บมื่จ.สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์

- ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ต้้นที่่นและงบประมื่าณ บมื่จ. สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จนถึึงปัจจ่บ่น

- ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ญชิี-การเงิน บมื่จ.สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จนถึึงปัจจ่บ่น

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- Corporate Venture Capital (CVC) ปี 2561

- ผลกระที่บของมื่าต้รฐานราย่งานที่างการเงินใหมื่่เกี�ย่ว่ก่บราย่ไดี้จากสิ่่ญญาที่ี�

ที่ำาก่บล่กค์้า (TFRS15) และส่ิ่ญญาเชิ่า (TFRS16) ที่ี�มีื่ต้่อการจ่ดีที่ำาราย่งาน

ที่างการเงินของบริษั่ที่จดีที่ะเบีย่น ปี 2561

- เจาะลึกมื่าต้รฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 ปี 2562
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ปริะวิัติแลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งเลี่ขานุกัาริบริิษััท 
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง    
เลี่ขานุกัาริบริิษััท

นางมัทนา  
หอริะดาน

วัน/เดืัอน/ปีเกิดั
อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

วันท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง
จำานวนปีท่ำ�ดัำารงตำาแหน่ง
เลขานุการบริษัทำ

5 กรกฎาค์มื่ พั.ศ. 2511 
53 ปี
ไที่ย่
100/20 หม่่ื่6 หม่่ื่บ้านไอริสิ่ออคิ์ดีพัาร์ค์ 
ถึ.เที่พัาร่กษ์ั ต้.บางเม่ื่องใหม่ื่ อ.เม่ื่อง 
จ.สิ่ม่ื่ที่รปราการ
11 สิิ่งหาค์มื่ พั.ศ. 2560
3 ปี

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�น

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

 เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

สัี่ดัส่ี่วนการถืุอหุ�นโดัยค่้สี่มรสี่ / บุตรท่ำ�ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

ณี วันท่ำ� 18 พิ่ฤศจิกายน 2563

เปล่�ยนแปลงระหว่างปี

ณี วันท่ำ� 3 พิ่ฤศจิกายน 2564

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผ้�บริหาร ใน

กิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�งทำางผล

ประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

ประสี่บการณ์ีการทำำางานดั�านบัญช่ี 

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

การอบรมหลักส้ี่ตรกรรมการ

ร้อย่ละ 0.05 (303,591 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.00 (   4,095 ห่้น)

ร้อย่ละ 0.05 (299,496 ห่้น)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- ปริญญาต้รี สิ่าขาบริหารที่่�ว่ไป มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่รามื่ค์ำาแหง

- ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ค์ค์ล                       บริษั่ที่ ไที่ย่ฮามื่ิลต้่น จำาก่ดี

- ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ค์ค์ล                       บริษั่ที่ สิ่ต้าร์ ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี

- ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่บ่ค์ค์ลและบริหารกลาง   บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- ไมื่่มื่ี

- ไมื่่มื่ี

- หล่กสิ่่ต้ร ผ่้ปฏิิบ่ต้ิงานเลขาน่การบริษั่ที่ Advances of Corporate Secretaries

  ร่่นที่ี� 1/2561 

- หล่กสิ่่ต้ร Company Secretary Program ประจำาปี 2558



133บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)

1. บริษ่ัที่ โพัลีเมื่อร์ริที่ เอเชีิย่ จำาก่ดี

ท่ี่นจดีที่ะเบีย่น 50 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 5,000,000 ห้่น  ม่ื่ลค่์าห้่นละ 10 บาที่

2. บริษ่ัที่ ค์อมื่โพัสิิ่ที่ เอเชีิย่ จำาก่ดี

ท่ี่นจดีที่ะเบีย่น 15 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 150,000 ห้่น  ม่ื่ลค่์าห้่นละ 100 บาที่

3. บริษ่ัที่ เดีอะ บ่บเบิ�ลส์ิ่ จำาก่ดี

ท่ี่นจดีที่ะเบีย่น 10 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 100,000 ห้่น ม่ื่ลค่์าห้่นละ 100 บาที่

4. บริษ่ัที่ ซ่ีบเที่อร่า จำาก่ดี

ท่ี่นจดีที่ะเบีย่น 5 ล้านบาที่

แบ่งเป็น 50,000 ห้่น ม่ื่ลค่์าห้่นละ 100 บาที่

1. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

2. นาย่ขว่่ญช่ิย่  ณ่ฏิฐ์เศรษัฐ์

3. นาย่ราช่ิน  ค์ว่รหา

4. นาย่พีัรพ่ันธ์ิ  จิว่ะพัรทิี่พัย์่

1. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

2. นาย่ขว่่ญช่ิย่  ณ่ฏิฐ์เศรษัฐ์

3. นาย่ราช่ิน  ค์ว่รหา

4. นาย่พีัรพ่ันธ์ิ  จิว่ะพัรทิี่พัย์่

1. นางสิ่าว่โสิ่ภิดีา  หิร่ญโชิติ้พังศ์

2. นาย่ฉุลว่ย่  ไพันิต้ย์่

3. นาย่นิพันธ์ิ  เถ่ึ�อนเพ็ัง

4. นาย่ธินวี่ร์  ว่ราภ่กต์้

5. นางสิ่าว่ฐปนีย์่  ส่ิ่ว่รรณระกานนท์ี่

1. นาย่ร่ชิ  ที่องว่านิชิ

2. นางสิ่าว่โสิ่ภิดีา  หิร่ญโชิติ้พังศ์

3. นาย่นิพันธ์ิ  เถ่ึ�อนเพ็ัง

ริายชื�อกัริริมกัาริบริิษััทย่อย

ริายลี่ะเอ่ยดเก่ั�ยวิกัับกัริริมกัาริของบริิษััทย่อย

เอกัสาริแนบ 2
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เอกัสาริแนบ 3

ปริะวิัติแลี่ะกัาริดำาริงตำาแหน่งของผู้้�ตริวิจำสอบภายใน
ข�อม้ลี่ ณ วิันท่� 31 ธันวิาคัม 2564

ตำาแหน่ง    
ผู้้�ตริวิจำสอบภายใน

ดริ. ศริัญธิน่  
มงคัลี่ริัตน์ วัน/เดืัอน/ปีเกิดั

อายุ
สัี่ญชีาติ
ท่ำ�อย่้

21 เมื่ษัาย่น 2527
37
ไที่ย่
8/215 หม่่ื่บ้านเศรษัฐสิิ่ริ ศรีนค์รินที่ร์ – พัระรามื่9 
บางกะปิ กที่มื่. 10240

การดัำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ/ผ้�บริหาร ใน

กิจการอื�นท่ำ�อาจทำำาให�เกิดัความขัดัแย�งทำางผล

ประโยชีน์ต่อบริษัทำ

คุณีวุฒิทำางการศ้กษา

อาช่ีพิ่/สี่ถุานท่ำ�ทำำางานปัจจุบัน

ประสี่บการณ์ีทำำางาน

ตำาแหน่งในกิจการอื�นท่ำ�เป็นบริษัทำจดัทำะเบ่ยน

ตำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่ำ�ไม่ใช่ีบริษัทำจดั

ทำะเบ่ยนในตลาดัหลักทำรัพิ่ย์)

การอบรมหลักส้ี่ตรดั�านตรวจสี่อบภายใน

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ปริญญาเอก สิ่าขาแพัที่ย่์แผนไที่ย่และแพัที่ย่์ที่างเล่อก จ่ฬาลงกรณ์

   มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่

- ปริญญาโที่ สิ่าขาพั่ฒนาระบบสิ่่ขภาพั จ่ฬาลงกรณ์มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่

- ปริญญาต้รี สิ่าขาเที่ค์นิค์การแพัที่ย่์ จ่ฬาลงกรณ์มื่หาว่ิที่ย่าล่ย่

-  ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่นว่่ต้กรรมื่และค์ว่ามื่ย่่�งย่่น  บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ 

   จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- เจ้าหน้าที่ี�ฝ้่าย่ขาย่   บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- ผ่้จ่ดีการฝ้่าย่ห้องปฏิิบ่ต้ิการ  บริษั่ที่ สิ่าลี� ค์่ลเล่อร์ จำาก่ดี (มื่หาชิน)

- เจ้าหน้าที่ี�ฝ้่าย่ประสิ่านงาน  โรงพัย่าบาลบีเอ็นเอชิ

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

- ไมื่่มื่ีการดีำารงต้ำาแหน่ง

หล่กสิ่่ต้ร การปฏิิบ่ต้ิงานต้รว่จสิ่อบสิ่ำาหร่บผ่้ต้รว่จสิ่อบภาย่ใน  2560
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เอกัสาริแนบ 4

นโยบายกัาริป้องกัันกัาริทุจำริิตคัอร์ิรัิปชัน
ทบทวินเมื�อวัินท่� 26 กุัมภาพัันธ์ 2564

บริิษััท สาลี่่� คััลี่เลี่่อริ์ จำำากััด (มหาชน)
( Salee Colour Public Company Limited )
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หมื่าย่ถึึง การปฏิิบต่้ ิหรอ่ละเว่น้การปฏิบิต่้ใินต้ำาแหนง่หนา้ที่ี� หรอ่ใช้ิอำานาจหนา้ที่ี�

โดีย่มิื่ชิอบเพ่ั�อแสิ่ว่งหาประโย่ชิน์อ่นมิื่ค์ว่รในร่ปแบบต่้างๆ ไม่ื่ว่่าจะเป็นการให้ หร่อ

ร่บสิ่ินบน การนำาเสิ่นอ การให้ค์ำามื่่�นว่่าจะให้ การขอ หร่อเรีย่กร้องซีึ�งเงิน ที่ร่พัย่์สิ่ิน 

หร่อผลประโย่ชิน์อ่�นใดี ซีึ�งไมื่่เหมื่าะสิ่มื่ก่บเจ้าหน้าที่ี�ของร่ฐ หน่ว่ย่งานของร่ฐ หน่ว่ย่

งานเอกชิน หร่อบ่ค์ค์ลอ่�นใดีทีี่�ดีำาเนินธ่ิรกิจก่บบริษั่ที่ เพั่�อให้บ่ค์ค์ลดี่งกล่าว่กระที่ำา 

หรอ่ละเว่น้การปฏิบิต่้หินา้ทีี่�อน่เปน็การให้ไดีม้ื่าซีึ�งธ่ิรกิจ หร่อเพั่�อเอ่�อประโย่ชิน์อ่�นใดี

ที่ี�ไมื่่เหมื่าะสิ่มื่ที่างธ่ิรกิจ เว้่นแต้่กรณีที่ี�กฏิหมื่าย่ ระเบีย่บ ประกาศข้อบ่งค์่บ 

ขนบธิรรมื่เนีย่มื่ประเพัณีที่้องถึิ�น หร่อจารีต้ที่างการค์้าให้กระที่ำาไดี้

“บริษั่ที่มีื่นโย่บาย่ต่้อต้้านการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น โดีย่ม่่ื่งดีำาเนินธ่ิรกิจดี้ว่ย่ค์่ณธิรรมื่ 

จริย่ธิรรมื่ ภาย่ใต้้ระบบบริหารงานที่ี�มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั โปร่งใสิ่ และสิ่ามื่ารถึต้รว่จสิ่อบ

ไดี ้ค์ว่บค่่์ก่บการค์ำานงึถึึงค์ว่ามื่รบ่ผิดีชิอบต่้อผ่มี้ื่สิ่ว่่นได้ีเสิ่ยี่ที่ก่กล่่มื่ต้ามื่หลก่บรรษ่ัที่

ภิบาลที่ี�ดีี ซีึ�งบริษั่ที่มื่่่งที่ี�จะสิ่่งเสิ่ริมื่ให้ผ่้บริหาร และพัน่กงานที่่กระดี่บมื่ีจิต้สิ่ำานึกที่ี�ดีี 

และย่ดึีมื่่�นที่ี�จะปฏิบิติ่้งานดีว้่ย่ค์ว่ามื่ซี่�อสิ่ต่้ย่ส์ิ่จ่รติ้ รว่มื่ที่่�งต้ระหนก่ถึึงผลกระที่บของ

การที่จ่รติ้ค์อร์ร่ปชิน่ทีี่�อาจจะเกิดีขึ�น เพ่ั�อใหท่้ี่กฝ้า่ย่มื่ส่ีิ่ว่นรว่่มื่ในการดีแ่ล และป้องก่น

มื่ิให้เกิดีการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นในการดีำาเนินธิ่รกิจ และที่่กกิจกรรมื่ของกล่่มื่บริษั่ที่โดีย่

สิ่มื่่ค์รใจ”

บรษิัท่ี่ม่่ื่งม่ื่�นในการดีำาเนนิธ่ิรกจิอย่่างมื่ค่ี์ณธิรรมื่ภาย่ใต้ก้รอบการกำากบ่ดีแ่ลกจิการที่ี�ดี ีโดีย่ย่ดึีหลก่ธิรรมื่าภบิาลจรรย่าบรรณ

 และจริย่ธิรรมื่ในการดีำาเนินธิ่รกิจ มื่ีค์ว่ามื่ร่บผิดีชิอบต้่อสิ่่งค์มื่ สิ่ิ�งแว่ดีล้อมื่ และผ่้มื่ีสิ่่ว่นไดี้เสิ่ีย่ที่่กฝ้่าย่ ดีำาเนินธิ่รกิจดี้ว่ย่ค์ว่ามื่

โปร่งใสิ่ เป็นธิรรมื่ และสิ่ามื่ารถึต้รว่จสิ่อบไดี้

กรรมื่การ ผ่้บริหาร และพัน่กงานบริษั่ที่ต้้องปฏิิบ่ต้ิต้ามื่ค์่่มื่่อจริย่ธิรรมื่นี�ขณะที่ี�กำาล่งต้ิดีต่้อธ่ิรกิจก่บล่กค์้า ผ้่ขาย่สิิ่นค์้า ห่้น

สิ่ว่่น หรอ่บค่์ค์ลภาย่นอกที่ี�มื่คี์ว่ามื่เกี�ย่ว่ขอ้งที่างธ่ิรกจิ บรษิัท่ี่จงึไดีก้ำาหนดีนโย่บาย่การต้อ่ต้า้นที่จ่รติ้ค์อรร์ป่ชิน่ และแนว่ที่างการ

ปฏิิบ่ต้ิในการดีำาเนินธิ่รกิจ ดี่งนี�

คัำานิยามกัาริทุจำริิตคัอริ์ริัปชัน (Corruption) 

นโยบายเกั่�ยวิกัับกัาริต่อต�านกัาริทุจำริิตคัอริ์ริัปชัน

นโยบายกัาริต่อต�านกัาริทุจำริิตคัอริ์ริัปชัน (Anti – corruption Policy)
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1. ค์ณะกรรมื่การบรษิัท่ี่มื่หีนา้ที่ี�ในการกำาหนดีนโย่บาย่และกำาก่บดีแ่ลใหม้ื่รีะบบ

การสิ่น่บสิ่น่นการต้่อต้้านการค์อร์ร่ปชิ่นที่ี�มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพั และเหมื่าะสิ่มื่ก่บร่ปแบบ

ธิ่รกิจ สิ่ภาพัแว่ดีล้อมื่ของบริษั่ที่ ว่่ฒนธิรรมื่องค์์กร เพั่�อให้พัน่กงานที่่กค์นในบริษั่ที่ 

ไดี้เข้าใจและต้ระหน่กถึึงค์ว่ามื่สิ่ำาค์่ญของการต้่อต้้านค์อร์ร่ปชิ่น และปล่กฝ้ังจนเป็น

ว่่ฒนธิรรมื่องค์์กร รว่มื่ที่่�งพิัจารณาที่บที่ว่นค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของการเปลี�ย่นเเปลง

นโย่บาย่การต่้อต้้านที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นให้มื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัเหมื่าะสิ่มื่ก่บสิ่ถึานการณ์

แว่ดีล้อมื่ในแต้่ละชิ่ว่งเว่ลา

ที่่�งนี� ในกรณีที่ี�ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการที่ี�ดีีไดี้

ราย่งานการกระที่ำาการที่จ่รติ้ และค์อรร่์ปชิน่ที่ี�สิ่ง่ผลกระที่บต้อ่บรษิัท่ี่ ค์ณะกรรมื่การ

บรษิัท่ี่มีื่หน้าทีี่�ให้ค์ำาปรึกษัา หร่อข้อแนะนำาในการพิัจารณาบที่ลงโที่ษั และร่ว่มื่ก่นหา

ว่ิธิีการแก้ไขปัญหาให้ก่บประธิานเจ้าหน้าที่ี�บริหารและค์ณะกรรมื่การบริหาร

2. ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบมีื่หน้าทีี่�สิ่อบที่านการราย่งานที่างการเงินและบ่ญชีิ 

ระบบการค์ว่บค์ม่ื่ภาย่ในระบบการต้รว่จสิ่อบภาย่ใน และระบบการบรหิารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง

ที่ี�เหมื่าะสิ่มื่และมีื่ประสิ่ทิี่ธิิภาพั ต้ลอดีจนรบ่เร่�องการแจง้เบาะแสิ่การที่จ่รติ้ค์อรร์ป่ชิน่

อ่นเกิดีจากค์นในองค์์กรมื่ีสิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้อง พัิจารณาต้รว่จสิ่อบข้อเที่็จจริง และเสิ่นอ

เร่�องต้่อค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่ร่ว่มื่พัิจารณาลงโที่ษั หร่อแก้ไขปัญหาดี่งกล่าว่

3. ค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการทีี่�ดีี/หร่อค์ณะที่ำางาน

บริหารค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งและกำาก่บดี่แลกิจการทีี่�ดีีมื่ีหน้าที่ี�ในการจ่ดีที่ำาการประเมิื่นค์ว่ามื่

เสิ่ี�ย่งทีี่�เกี�ย่ว่ข้องก่บการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น ต้ลอดีจนจ่ดีที่ำามื่าต้รการ และแนว่ที่าง

ป้องก่นค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งจากการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น เพั่�อนำาเสิ่นอต้่อค์ณะกรรมื่การบริษั่ที่

4. ประธิานเจ้าหน้าที่ี�บริหารและค์ณะกรรมื่การบริหาร มื่ีหน้าที่ี�ดี่งนี�

• กำาหนดีใหม้ื่รีะบบและนโย่บาย่การต้อ่ต้า้นท่ี่จรติ้ค์อรร์ป่ชิน่รว่มื่ถึึงใหก้ารสิ่ง่เสิ่รมิื่

        และสิ่น่บสิ่น่น นโย่บาย่ดี่งกล่าว่

• สิ่่�อสิ่ารก่บบ่ค์ลากรในองค์์กร และผ่้ที่ี�เกี�ย่ว่ข้องให้ไดี้ที่ราบถึึงนโย่บาย่การ 

        ต้่อต้้านการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น

• ที่บที่ว่นค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ของระบบ และมื่าต้รการต่้างๆ รว่มื่ถึึงนโย่บาย่การ 

      ต้่อต้้านท่ี่จริต้ค์อร์ร่ปช่ินให้มีื่ค์ว่ามื่เหมื่าะสิ่มื่ และสิ่อดีค์ล้องก่บการเปลี�ย่นแปลง 

         ของธิ่รกิจข้อบ่งค์่บและข้อกำาหนดีของกฏิหมื่าย่

•

หน�าท่�แลี่ะคัวิามริับผู้ิดชอบ

ชิ่ว่ย่เหล่อค์ณะกรรมื่การบริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง และกำาก่บด่ีแลกิจการที่ี�ดีีในการ 

ส่ิ่บหาข้อเท็ี่จจริงต้ามื่ทีี่�ได้ีร่บแจ้งหร่องานทีี่�ได้ีร่บมื่อบหมื่าย่จากค์ณะกรรมื่การ

บริหารค์ว่ามื่เสีิ่�ย่ง และกำาก่บด่ีแลกิจการทีี่�ดีี หร่อค์ณะกรรมื่การบริษ่ัที่เกี�ย่ว่ก่บ

การสิ่อบสิ่ว่นเร่�องการท่ี่จริต้ค์อร์ร่ปช่ิน โดีย่สิ่ามื่ารถึมื่อบหมื่าย่งานให้ก่บค์ณะผ้่

บริหารทีี่�เห็นว่่าสิ่ามื่ารถึช่ิว่ย่ส่ิ่บหาข้อเท็ี่จจริงได้ี
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ค์ณะกรรมื่การ ผ่้บริหาร และพัน่กงานของกล่่มื่บริษั่ที่ ต้้องปฏิิบ่ติ้ต้ามื่นโย่บาย่

การต่้อต้า้นที่จ่ริต้ค์อร์ร่ปชิน่อย่่างเค์ร่งค์ร่ดี หา้มื่เข้าไปเกี�ย่ว่ข้องก่บเร่�องค์อร์รป่ชิน่ท่ี่ก

ร่ปแบบที่่�งที่างต้รง และที่างอ้อมื่ โดีย่มื่ีแนว่ที่างปฏิิบ่ต้ิดี่งนี�

1. กำาหนดีใหก้รรมื่การ ผ่บ้รหิาร และพัน่กงานที่ก่ระดีบ่ของกล่ม่ื่บรษิัท่ี่ ต้อ้งปฏิบิต่้ิ

หน้าที่ี�ของต้นภาย่ใต้้นโย่บาย่ต้่อต้้านการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นอย่่างเค์ร่งค์ร่ดี

2. บริษัท่ี่จะมีื่การส่ิ่�อสิ่ารนโย่บาย่การต่้อต้้านการท่ี่จริต้ค์อร์ร่ปชิน่ไปย่่งหน่ว่ย่งาน

ที่่กระดี่บผ่านช่ิองที่างต้่างๆ เชิ่น การอบรมื่พัน่กงาน ระบบการสิ่่�อสิ่ารภาย่ในของ

บริษั่ที่ เพั่�อให้ผ่้เกี�ย่ว่ข้องที่ราบและนำานโย่บาย่ไปปฏิิบ่ต้ิ

3. กำาหนดีระเบีย่บจ่ดีซ่ี�อจ่ดีจ้าง การเบิกจ่าย่เงิน การว่่าจ้าง และ/หร่อการที่ำา

สิ่ญ่ญาต้า่งๆ ที่างธ่ิรกจิ โดีย่กำาหนดีใหใ้นแต้ล่ะข่�นต้อน ต้อ้งมีื่หลก่ฐานประกอบอย่่าง

ชิ่ดีเจน และมื่ีการกำาหนดีอำานาจอน่มื่่ต้ิในแต้่ละระดี่บอย่่างเหมื่าะสิ่มื่

4. กำาหนดีห้ามื่มื่ิให้กรรมื่การ ผ่้บริหาร และพัน่กงานที่่กระดี่บของกล่่มื่บริษั่ที่ 

ปฏิิบ่ติ้ หร่อละเว้่นการปฏิิบ่ติ้งานในต้ำาแหน่งหน้าที่ี� หร่อใช้ิอำานาจหน้าที่ี�โดีย่มื่ิชิอบ 

ฝ้่าฝ้้นหล่กกฏิหมื่าย่ หล่กจริย่ธิรรมื่ เพั่�อแสิ่ว่งหาผลประโย่ชิน์อ่นมื่ิค์ว่รไดี้ในร่ปแบบ

ต้่างๆ เชิ่น การเรีย่ก ร่บ เสิ่นอ หร่อให้ที่ร่พัย่์สิ่ิน รว่มื่ถึึงประโย่ชิน์อ่�นใดีก่บเจ้าหน้าที่ี�

ของร่ฐหร่อบ่ค์ค์ลกล่่มื่ต้่างๆ ทีี่�ที่ำาธ่ิรกิจก่บบริษั่ที่ เป็นต้้น นอกจากนี� การให้ค์ว่ามื่

สิ่น่บสิ่น่นท่ี่�งในร่ปแบบต้่ว่เงิน และสิ่ิ�งของกล่่มื่บริษั่ที่ ต้่อการดีำาเนินโค์รงการหร่อ

กิจกรรมื่ของหน่ว่ย่งงานต้่างๆ ต้้องมื่ีค์ว่ามื่โปร่งใสิ่ และมื่ิไดี้เป็นไปเพั่�อว่่ต้ถึ่ประสิ่งค์์

ใหเ้จ้าหน้าทีี่�ภาค์ร่ฐ เอกชิน หร่อผ่ที้ี่�ได้ีร่บการสิ่น่บสิ่นน่น่�น ประพัฤติ้ปฏิิบติ่้หรอ่ดีำาเนิน

การต้่างๆ ทีี่�ข่ดีต้่อระเบีย่บข้อบ่งค์่บ และข้อกำาหนดีของกฏิหมื่าย่ หร่อค์่ณธิรรมื่

จริย่ธิรรมื่อ่นดีีของสิ่่งค์มื่

5. ผ้่บริหาร และพัน่กงานท่ี่กระดี่บของกล่่มื่บริษั่ที่ไม่ื่ละเลย่ หร่อเพิักเฉุย่เมื่่�อ

พับเห็นการกระที่ำาที่ี�เข้าข่าย่ที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นซีึ�งเกี�ย่ว่ข้องก่บการดีำาเนินธ่ิรกิจ และ/

หรอ่การบรหิารงานของกล่ม่ื่บริษัท่ี่ โดีย่ต้อ้งแจง้ให้ผ่บ้ง่ค์บ่บญ่ชิา หรอ่บค่์ค์ลที่ี�รบ่ผิดี

ชิอบที่ราบ และให้ค์ว่ามื่ร่ว่มื่มื่่อในการต้รว่จสิ่อบข้อเที่็จจริงต้่างๆ ที่่�งนี�บริษั่ที่จะให้

ค์ว่ามื่เป็นธิรรมื่ และค์่้มื่ค์รองผ่้บริหาร และพัน่กงานของกล่่มื่บริษั่ที่ รว่มื่ถึึงบ่ค์ค์ล

ภาย่นอกทีี่�แจ้งข้อมื่่ลเกี�ย่ว่ก่บการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่น ซีึ�งเกี�ย่ว่ข้องก่บการดีำาเนินธ่ิรกิจ 

และ/หร่อการบริหารของกล่่มื่บริษั่ที่

6. กำาหนดีให้กรรมื่การ ผ้่บริหาร พัน่กงานของกล่่มื่บริษั่ที่ ทีี่�กระที่ำาการท่ี่จริต้

ค์อร์ร่ปชิ่นจะต้้องไดี้ร่บการพัิจารณา ที่างว่ิน่ย่ต้ามื่ระเบีย่บที่ี�บริษั่ที่กำาหนดี และอาจ

ไดี้ร่บโที่ษัต้ามื่กฏิหมื่าย่ หากการกระที่ำาน่�นผิดีกฏิหมื่าย่

7. บริษั่ที่จ่ดีให้มีื่การค์ว่บค่์มื่ภาย่ในทีี่�เหมื่าะสิ่มื่ และมีื่การต้รว่จสิ่อบอย่่างสิ่มื่ำ�า

สิ่มื่อ เพั่�อป้องก่นมื่ิให้ผ่้บริหาร และ/หร่อพัน่กงานมื่ีการปฏิิบ่ต้ิงานที่ี�ไมื่่เหมื่าะสิ่มื่

แนวิทางปฏิิบติเกั่�ยวิกัับกัาริป้องกัันกัาริม่ส่วินเกั่�ยวิข�องกัับ
กัาริทุจำริิตคัอริ์ริัปชัน
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8. บริษั่ที่จะให้การสิ่น่บสิ่น่นแก่ค์ณะกรรมื่การต้รว่จสิ่อบ หร่อย่ินย่อมื่ให้หน่ว่ย่

งานภาย่นอกสิ่อบที่านระบบ และ/หร่อกลไกลการราย่งานสิ่ถึานะที่างการเงิน และ

การบรหิารจด่ีการธ่ิรกจิ เพั่�อใหม้ื่่�นใจว่่าขอ้มื่ล่ดีง่กลา่ว่ หรอ่การดีำาเนนิธ่ิรกจิของกล่ม่ื่

บริษั่ที่มื่ีค์ว่ามื่ถึ่กต้้อง โปร่งใสิ่ และมื่ีประสิ่ิที่ธิิภาพัที่ี�ดีี

9. กำาหนดีใหค้์ณะกรรมื่การ และผ้่บรหิารของบรษิัท่ี่มีื่การประเมื่นิค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่ง และ

ที่บที่ว่นแนว่ที่างปฏิิบ่ติ้เกี�ย่ว่ก่บการป้องก่นการมีื่สิ่่ว่นเกี�ย่ว่ข้องก่บการที่่จริต้

ค์อร์ร่ปชิ่นให้สิ่อดีค์ล้องก่บการเปลี�ย่นแปลงของธ่ิรกิจ ระเบีย่บข้อบ่งค์่บ และข้อ

กำาหนดีของกฏิหมื่าย่ทีี่�เกี�ย่ว่ข้องอย่่่เสิ่มื่อ เพ่ั�อลดีค์ว่ามื่เสิ่ี�ย่งของการที่จ่ริต้ค์อร์รป่ชิน่

ที่ี�อาจจะเกิดีขึ�นในการดีำาเนินธิ่รกิจหร่อกิจกรรมื่ต้่างๆ ของกล่่มื่บริษั่ที่

เพ่ั�อให้กรรมื่การบริษั่ที่ ผ้่บริหาร พัน่กงาน และผ้่มีื่ส่ิ่ว่นได้ีเสีิ่ย่ที่่กฝ้่าย่ของกล่่มื่

บริษ่ัที่ได้ีร่บที่ราบนโย่บาย่ต่้อต้้านการท่ี่จริต้ค์อร์ร่ปช่ิน บริษ่ัที่จะดีำาเนินการด่ีงต่้อไปนี�

1. กล่่มื่บริษั่ที่ต้ิดีประกาศนโย่บาย่ต้่อต้้านการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นในสิ่ถึานที่ี�เดี่นชิ่ดี 

เพั่�อให้ที่่กค์นในองค์์กร สิ่ามื่ารถึอ่านไดี้

2. บริษั่ที่เผย่แพัร่นโย่บาย่ต้่อต้้านการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นผ่านชิ่องที่างการสิ่่�อสิ่าร

ของบริษั่ที่ เชิ่น เว่็บไซีต้์, One Report (แบบแสิ่ดีงราย่การข้อมื่่ลประจำาปี)

3. กล่่มื่บริษั่ที่จะจ่ดีให้มื่ีการอบรมื่นโย่บาย่ต้่อต้้านการที่่จริต้ค์อร์ร่ปชิ่นก่บ

พัน่กงานใหมื่่ที่่กค์น

4. บริษ่ัที่จะมีื่การที่บที่ว่นนโย่บาย่ต่้อต้้านการท่ี่จริต้ค์อร์ร่ปช่ินอย่่างสิ่มื่ำ�าเสิ่มื่อท่ี่กปี

กัาริเผู้ยแพัริ่นโยบายต่อต�านกัาริทุจำริิตคัอริ์ริัปชัน
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