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วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ ค่่านิิยมองค์์กร
จากบริิบทขององค์์กรสู่่�ความมุ่่�งมั่่�นของคณะผู้้�บริิหารที่่�ต้้องการพััฒนาบุุคลากรในทุุกด้้าน ในแนวคิิดการแก้้ไขปััญหาอย่่าง
ยั่่�งยืืนในทุุกกระบวนการ มีีความคำำ�นึึงถึึงกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นสำำ�คััญ สร้้างองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�ไม่่สิ้้�นสุุด สร้้างสรรค์์
ประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้า และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างความยั่่�งยืืนในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในการบริิหารจััดการการใช้้
ทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด

วิิสััยทััศน์์ (Vision)

ความสำำ�เร็็จของคุุณ
คืือ
ความท้้าทายของเรา
พัันธกิิจ (Mission)
1. ต้้องดีีกว่่าเก่่า ต้้องดีีไปกว่่าเมื่่�อวาน
2. มองปััญหาอย่่างรอบด้้าน เผชิิญหน้้า และแก้้ไข
3. Learn – Unlearn - Relearn
4. เติิมเต็็มสิ่่�งที่่�ขาด
5. สร้้างโลกให้้น่่าอยู่่�

กลยุุทธ์์ (strategy)
1. กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น 20% จากปีี 2563
2. รู้้�สาเหตุุของปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนการอย่่างตรงจุุด
3. สร้้างขั้้�นตอนการเรีียนรู้้�การทำำ�งาน “แบบเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน”
4. สร้้างแนวทางการกระจายข้้อมููลให้้เข้้าใจได้้ง่่ายอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
5. สร้้างโครงการ CSR นำำ�ทรััพยากรจากภายในเพื่่�อสร้้างประโยชน์์แก่่สัังคม

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

TEAMWORK
การทำำ�งานแบบร่่วมแรงร่่วมใจ

RESPONSIBILITY
มีีความรัับผิิดชอบ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกมิิติิ

INTEGRITY
ความซื่่�อสััตย์์ ความไว้้วางใจ

INNOVATION
เรีียนรู้้� และพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

PERFORMANCE
มีีคุุณภาพและประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง

SPEED
ทำำ�งานเชิิงรุุก รอบคอบ ใส่่ใจในงาน
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สารจากประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
จากการระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ระลอกที่่ส� ามแพร่่กระจายวงกว้้างอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ทุุกกิิจกรรม
ชะลอตััว บางกิิจกรรมจำำ�เป็็นต้้องหยุุดชะงััก และทำำ�ให้้หลาย
กิิจกรรมเกิิดการปรัับเปลี่่ย� นเป็็นทางเลืือกสู่่�ทางรอดมากขึ้้น� เพื่่อ�
ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืนในเชิิงรุุก
ในปีี 2564 บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (COLOR)
ได้้ปรัับเปลี่่ย� นการดำำ�เนิินธุุรกิิจมากขึ้้น� รวมถึึงการใช้้ชีวิี ติ ภายใต้้
ความเปลี่่�ยนแปลงจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ เนื่่อ� งจาก
บริิษััทได้้ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�สีีแดงเข้้มได้้เตรีียมความพร้้อมและเติิม
ความเข้้มข้น้ ของมาตรการ นโยบายและแนวปฏิิบััติขิ องบริิษััท
มากขึ้้�น ได้้แก่่ จััดหาวััคซีีนเพื่่�อเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�ให้้กัับ
พนัักงาน และลููกจ้้างภายนอกที่ติ�่ ดต่
ิ อ่ กัับบริิษััทอย่่างใกล้้ชิดค
ิ รบ

100% จััดหาอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์เพื่่�อสำำ�รองหากเกิิดเหตุุ
ฉุุกเฉิิน กำำ�หนดมาตรการเฝ้้าระวัังสููงสุุดแก่่พนัักงาน ตรวจคััด
กรองด้้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้้กัับพนัักงานในทุุกสััปดาห์์
สำำ�หรัับผู้้�มาติิดต่อ่ มีีการกำำ�หนดมาตรการในการเข้้า - ออกบริิษััท
จำำ�กััดจำ�ำ นวนคน
ในนามของประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
ผมขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้า้ ทางธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่ยวข้
� อ้ งทุุก
ส่่วนที่�สนัั
่ บสนุุนและเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทด้้วยดีี
ตลอดมา รวมถึึงขอขอบคุุณผู้้�บริิหารพนัักงานที่ร่�่ วม
่ แรงร่่วมใจใน
การทำำ�งานให้้องค์์กรก้้าวผ่่านวิิกฤตได้้อย่่างมั่่น� คง บริิษััทจะมุ่่ง�
มั่่น� ดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดจนสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและคำำ�นึงึ ถึึงความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคม รวมถึึงการบริิหารงานภายในหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่อ�
การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน

นายรััช ทองวานิิช
ประธานกรรมการบริิหาร

นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการผู้้�จััดการ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติหิ น้้าที่อ�่ ย่่างเป็็นอิิสระตามขอบเขต หน้้าที่�่ ความรัับผิิดชอบที่ไ�่ ด้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััทโดยถืือปฏิิบััติติ ามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ต�่ ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด โดยสอบทานและ
ผลัักดัันให้้บริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่เ�่ กี่่ยวข้
� อ้ ง มีีการปฏิิบััติติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่ดี�่ ี มีีระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมทั้้�ง ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้
บริิษััทมีีการปฏิิบััติติ ามแนวทางการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันของบริิษััทเพื่่อ� สร้้างความโปร่่งใสให้้กัับองค์์กรในปีีงบประมาณ 2563 คณะ
กรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมจำำ�นวน 4 ครั้้�ง โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมครบองค์์ประชุุมทุุกครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 100
ทั้้ง� นี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้เชิิญฝ่่ายบริิหาร ผู้้�เกี่่ยวข้
� อ้ ง และผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมตามวาระต่่างๆ เพื่่อ� หารืือในประเด็็น
ที่มี�่ คว
ี ามสำำ�คััญ หรืือประเด็็นที่อ�่ าจส่่งผลกระทบกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างสม่ำำ�� เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดทำ�ำ
รายงานผลการปฏิิบััติหิ น้้าที่ข�่ องคณะกรรมการบริิษััทให้้ทราบอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยสรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติหิ น้้าที่่ไ� ด้้ดัังนี้้�
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การสอบทานรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินระหว่่างกาลและงบการเงิินประจำำ�
ปีีของบริิษััทซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป โดยสอบทานประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ความถููกต้้องครบ
ถ้้วนของรายงานทางการเงิินและงบการเงิิน รายการระหว่่างกัันการปรัับปรุุงรายการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อข้้อมููล
ทางการเงิินและงบการเงิิน ความเพีียงพอ เหมาะสมของวิิธีีการบัันทึึกบััญชีี จนเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าการจััดทำำ�ข้้อมููลทางการเงิินและงบ
การเงิิน รวมทั้้�งหมายเหตุุประกอบงบการเงิินถููกต้้องตามที่คว
่� รในสาระสำำ�คััญเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน โดยผู้้�สอบบััญชีีได้้สอบทานและตรวจสอบแล้้วจึงึ รายงานความเห็็นอย่่างไม่่มีเี งื่่อ� นไข ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารของบริิษััท จำำ�นวน 4 ครั้้�ง เพื่่�อปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับขอบเขตการ
ตรวจสอบ ความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน การแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีการเปิิดเผยข้้อมููล และการนำำ�เสนอในเรื่่�อง
สำำ�คััญในการตรวจสอบที่่จ� ะปรากฏในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการนำำ�เสนอข้้อมุุลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
เชื่่�อถืือได้้และทัันเวลา รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อเป็็นประโยชน์์กัับนัักลงทุุนหรืือผู้้�ใช้้งบการเงิิน

2

การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและอนุุมััติิกฎบััตรของสำำ�นัักตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี มีีการสอบ
ทานการปฏิิบััติิงานและผลการปฏิิบััติิงานตามแผนการตรวจสอบที่่�กำำ�หนด โดยให้้ข้้อแนะนำำ�และติิดตามการดำำ�เนิินงานแก้้ไข
ในประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�ง สนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยในการตรวจสอบเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้อนุุมััติิคู่่�มืือปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในเพื่่�อ
ให้้เป็็นไปตามคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายใน
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3

การรัักษาคุุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้้มีีความเหมาะสมเป็็นไปตามกฎ ระเบีียบหลััก
เกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และสอดคล้้องกัับภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีการรายงานผลการปฏิิบััติิงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบทุุกไตรมาส โดยให้้ข้้อคิิดเห็็นเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการกำำ�กัับดููแล
การบริิหารความเสี่่ย� งและการปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนด กฎระเบีียบของบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้้�งคณะ และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานรายบุุคคล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุผลตามที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยมีีผลการประเมิินโดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี
มาก อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้้กำำ�หนดแนวทางการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ผลการประเมิินการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบแล้้ว

4

การพิิจารณาการเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการเสนอให้้ บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย การเสนอค่่าธรรมเนีียมการสอบบััญชีีปีงี บประมาณ 2564 และเสนอคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อนำำ�เสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอ
เอส จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อยและอนุุมััติิค่่าธรรมเนีียมการสอบบััญชีี ปีีงบประมาณ 2564
โดยสรุุปคณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติติ ามหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบที่ไ่� ด้้ระบุุไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท โดยใช้้ความรู้้�ความสามารถ และความระมััดระวััง รอบคอบ มีีความเป็็นอิิสระอย่่าง
เพีียงพอ รวมทั้้�งได้้ให้้ความเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะ เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในปีี 2564 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ 1 ครั้้�ง โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่่วมประชุุมครบทุุกครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 100
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
บริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรและการกำำ�กัับดููแลกิิจการโดยใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือหนึ่่�งในการบริิหารจััดการหรืือรัับมืือกัับสถานการณ์์
ความไม่่ แ น่่ น อนต่่ า งๆ ที่่� เ ป็็ น ปัั จ จััยเสี่่� ย งทั้้� ง จากภายใน
องค์์กรและภายนอกองค์์กรที่่�มีีแนวโน้้มความรุุนแรงมากขึ้้�น
และอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจที่่�ตั้้�งไว้้ได้้ คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการจึึงมีีหน้้าที่่�กำำ�หนด
นโยบายและกรอบการดำำ�เนิินงานการบริิหารความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมถึึงการควบคุุมภายใน การให้้คำำ�ปรึึกษา
แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการ และฝ่่ายบริิหารพร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแล
เสนอแนะวิิธีีป้้องกััน วิิธีีลดระดัับความเสี่่�ยง และกิิจกรรมการ
ควบคุุมภายในระดัับองค์์กรให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่ย� อมรัับได้้ติดต
ิ าม
ประเมิินผล รวมทั้้�งปรัับปรุุงแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความ
เสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�องและเหมาะสมกัับสภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแล
กิิจการยัังคงมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
การควบคุุมภายในและการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
โดยมีีแนวทางการดำำ�เนิินการและให้้ความสำำ�คััญในการเตรีียม
ความพร้้อมรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ได้้แก่่ ปััญหาน้ำำ��ท่่วมภายใน

พื้้�นที่่�รอบนอกนิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู และมีีการเฝ้้าระวัังการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ซึ่่�งบริิษััทได้้กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและมาตรการการดููแล
พนัักงานรวมถึึงครอบครััวพนัักงาน จากการพิิจารณาผลกระ
ทบและแนวโน้้มความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�ง
บริิหารปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงาน ประกอบด้้วย
ปััจจััยเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิง
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมาย
รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการยััง
คงให้้ความสำำ�คััญในการแก้้ไขปััญหาช่่วงสถานการณ์์โควิิด
19 ซึ่่�งเป็็นสายพัันธุ์์�ใหม่่มีีการระบาดอย่่างรวดเร็็วและเป็็น
วงกว้้าง ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการออกมาตรการป้้องกััน
อย่่างเข้้มข้้น เพื่่�อปกป้้องดููแลพนัักงานของบริิษััทให้้ปลอดภััย
อย่่างที่่�สุุด จััดหาวััคซีีนให้้กัับพนัักงานทุุกคน รวมถึึงลููกจ้้าง
ภายนอกได้้แก่่ แม่่ครััว เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย จนถึึง
คนขัับรถรัับส่่งพนัักงาน เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจว่่าเราจะผ่่านสถานการณ์์
ที่่�เป็็นวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน นอกจากการจััดหาวััคซีีนยัังมีีการ
ควบคุุมการเดิินทางออกต่่างจัังหวััดและนอกประเทศ เพื่่อ� ช่่วย
ลดผลกระทบ และให้้สอดคล้้องกัับนโยบายที่ท่� างรััฐบาลได้้ขอ
ความร่่วมมืือ ได้้ดำำ�เนิินการติิดตามและให้้ข้อ้ เสนอแนะด้้านการ
ควบคุุมภายในและด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจให้้
สอดคล้้องและครอบคลุุม เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินงานที่บ่� ริิษััท
ถืือปฏิิบััติิ โดยมีีการสรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติิงานดัังนี้้�

1. การสอบทานการดููแลกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการตรวจสอบส่่งเสริิมให้้มีกี ารบริิหารจััดการเพื่่อ�
ให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีความโปร่่งใส น่่าเชื่่�อถืือ ซึ่่�ง
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยสอบทานการปฏิิบััติงิ านตาม
ระบบงานที่กำ่� ำ�หนดไว้้ เพื่่อ� ให้้มีกี ารปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบ และ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจน
กฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท สอบ
ทานรายงานที่่� เ กี่่� ยว โยงกัันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รายการที่่�อาจมีีการขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์และการเปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างกััน อีีก

ทั้้�งมีีการสอบทานการปฏิิบััติิตามมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอร์์รััปชัันเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่ดี่� ี ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีกี ระบวนการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและ
แจ้้งเบาะแสการทุุจริิต (Whistleblowing) เพื่่�อให้้เกิิดความ
โปร่่งใสและเป็็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุม
หารืือกัับฝ่่ายบริิหารเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบายต่่อ
ต้้านการคอร์์รััปชัันและรายงานผลการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะ
กรรมการบริิษััททราบ เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ข้้อควรปฏิิบััติิที่่�เป็็น
ประโยชน์์
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2. การสอบทานประสิิทธิิภาพ ผลของระบบการควบคุุมภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานผลการประเมิินการ
ควบคุุมภายในของบริิษััทที่ส่� อดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติที่ิ ดี่� ขี อง
ตลาดหลัักทรััพย์์ แ ละคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมีี ผ ลการประเมิิ น ที่่� เ ชื่่� อ มั่่� น ได้้ ว่่ า การ
ควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเพีียงพอ เหมาะสมกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และแนวทางที่่กำ� ำ�หนด
อย่่างไรก็็ตามยัังมีีความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทต้้องกำำ�หนดให้้มีีการ
ปรัับปรุุงการควบคุุมภายในสำำ�หรัับบางกิิจกรรม ซึ่่�งบริิษััทได้้
กำำ� หนดแนวทางการปรัับปรุุงการควบคุุมภายในไว้้ แ ล้้ ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ส อบทานประสิิ ท ธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิิผลของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง นโยบายการ
บริิหารความเสี่่ย� ง แผนงานและแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง
ที่่�อาจส่่งผลกระทบกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
มีีการประชุุมหารืือเพื่่อ� การบููรณาการทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่อ� พััฒนา
ความเชื่่�อมโยงของการควบคุุมภายใน ของกระบวนงานหลััก
เพื่่อ� ใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการกำำ�กัับติิดตาม ประเมิินผลการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทได้้อย่่างเหมาะสมเป็็นรููปธรรมยิ่่�งขึ้้�น

ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการมุ่่ง� มั่่น� ที่จ่� ะนำำ�ประสบการณ์์และแนวคิิดการบริิหารจััดการมาเพื่่อ�
กำำ�กัับดููแล ติิดตาม ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และเป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานด้้านการควบคุุมภายใน การบริิหารความ
เสี่่�ยง และการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจของบริิษััท ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร (Risk Culture) ต่่อไป

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ก่่อตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่อ�
วัันที่�่ 13 สิิงหาคม 2546 โดยเป็็นการร่่วมลงทุุนของกลุ่่�มผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของบริิษััทซึ่่�งนำำ�โดยคุุณธเนศพล มงคลรััตน์์ และ
กลุ่่�มบริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด เนื่่อ� งจากเล็็งเห็็นถึึงโอกาส
ทางธุุรกิิจจากการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องของความต้้องการใช้้
ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก จึึงได้้ก่อ่ ตั้้ง� บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด ขึ้้น�
โดยมีีทุุนจดทะเบีียนเริ่่ม� ต้้น 40,000,000 บาท เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายเม็็ดพลาสติิกผสมสีีและสารเติิมแต่่งแบบเข้้ม
ข้้น หรืือเม็็ดพลาสติิกมาสเตอร์์แบทช์์ (Masterbatch) เม็็ด
พลาสติิกผสมสีีและสารเติิมแต่่งสำำ�เร็็จรููป หรืือเม็็ดพลาสติิกคอม
พาวด์์ (Compound) และสีีผสมพลาสติิกแบบชนิิดผง (Dry
Colorant) เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้ผู้้�ประกอบการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิกประเภทต่่างๆ อาทิิ ถุุงพลาสติิก บรรจุุภััณฑ์์เครื่่�อง
อุุปโภคและเครื่่อ� งสำำ�อาง บรรจุุภััณฑ์์อาหาร การเกษตร รวมถึึง
ชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกอื่่น� ๆ เช่่น เฟอร์์นิเิ จอร์์ หรืือเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า ของใช้้
ภายในบ้้าน เป็็นต้้น ซึ่่ง� ผู้้�ประกอบการดัังกล่่าวจะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทไปใช้้เป็็นส่่วนประกอบของวััตถุุดิิบในการผลิิต เพื่่�อ
ทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกมีีสีีตามคุุณลัักษณะ และคุุณสมบััติิ
ตามที่่ต้� อ้ งการ โดยปััจจุุบััน บริิษััทและบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินการผลิิต
โดยมีี โ รงงานตั้้� ง อยู่่� ใ นนิิ คมอุุตส าหกรรมบางปูู จัังหวััด
สมุุทรปราการ มีีกำ�ลัั
ำ งการผลิิตรวมประมาณ 45,000 ตัันต่่อปีี
บริิษััทมีีการพัฒ
ั นาผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีเป้้าหมาย
สู่่�ก ารเป็็ น ผู้้�นำำ�ด้้า นวััตถุุดิิ บ สำำ� หรัับผลิิ ตภัั ณฑ์์ พลาสติิ กทุุก
ประเภท ภายใต้้แนวคิิด “Solution Provider” สำำ�หรัับผู้้�ประกอบ

การในอุุตสาหกรรมพลาสติิก ในวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2548 บริิษััทได้้
ขยายการทำำ�ธุุรกิิจ โดยการร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท เนเชอรััลเคมิิคอล
จำำ�กััด ซึ่่ง� เป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายเม็็ดพลาสติิกและสารเติิมแต่่งต่่างๆ
เพื่่อ� ก่่อตั้้ง� บริิษััท โพลีีเมอร์์ริทิ เอเชีีย จำำ�กััด ขึ้้น� ในสััดส่่วนการถืือ
หุ้้�นร้้อยละ 30 : 70 ของทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท เพื่่อ� ผลิิตมาส
เตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ (Filler Masterbatch) ในระดัับชั้้น�
ความละเอีียดพิิเศษ (Special Grade) โดยมีีกำ�ลัั
ำ งการผลิิต
ประมาณ 5,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่ง� ก่่อนการร่่วมลงทุุนดัังกล่่าว บริิษััท
ได้้มีกี ารผลิิตและจำำ�หน่่ายมาสเตอร์์แบทช์์ ประเภทฟิิลเล่่อร์์ใน
ระดัับชั้้�นความละเอีียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade)
ดัังนั้้น� การร่่วมลงทุุนในบริิษััท โพลีีเมอร์์ริทิ เอเชีีย จำำ�กััด จึึงส่่งผล
ให้้บริิษััทสามารถขยายธุุรกิิจมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์
เนื่่อ� งจากมีีความหลากหลายของระดัับชั้้น� ความละเอีียดให้้ลููกค้้า
เลืือกใช้้ได้้มากขึ้้น� และสามารถเข้้าถึึงฐานลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ได้้เพิ่่�ม
ขึ้้น�
บริิ ษััทได้้ เ ข้้ า ทำำ� การซื้้� อ ขายในตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทยเมื่่อ� วัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2554 ในราคาหุ้้�นละ 2.89
บาท จำำ�นวน 30,000,000 หุ้้�น และ เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน เป็็น
145,250,000 ล้้านบาท และเปลี่่ย� นแปลงมููลค่่าที่่ต� ราไว้้ของหุ้้�น
สามััญจากหุ้้�นละ 100.00 บาท เป็็นหุ้้�นละ 1.00 บาท ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่จ� ดทะเบีียนไว้้เพิ่่�มขึ้้น� จาก 115,250,000 หุ้้�น
เป็็น 145,250,000 หุ้้�น และดำำ�เนิินการแปรสภาพบริิษััทเป็็น
มหาชน เพื่่�อ นำำ� บริิ ษััทเข้้ า จดทะเบีี ย นในตลาดหลัักทรััพย์์
เอ็็ม เอ ไอ (mai)
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1.1.1 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในช่่วง 3 ปีีที่ผ่�่ า่ นมา บริิษััทมีีการเปลี่่ย� นแปลงและพัฒ
ั นาการที่่สำ� �คัั
ำ ญ ดัังนี้้�

ปีี 2562
เดืือน

รายละเอีียด

ระหว่่างปีี

มีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ และได้้แต่่งตั้้ง�
นายพีีรพันั ธ์์ จิิวะพรทิิพย์์ เป็็นประธานคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โดยได้้รัับการอนุุมััติิแต่่งตั้้ง� จากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2562
เมื่่อ� วัันที่�่ 25 กุุมภาพันั ธ์์ 2562

ปีี 2563
เดืือน

รายละเอีียด

กัันยายน

บริิษััทได้้ลงทุุนกัับบริิษััท เดอะ บัับเบิ้้ล� ส์์ จำำ�กััด ลัักษณะธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายทุ่่น� ลอยน้ำำ�� สำำ�หรัับ
รองรัับแผงโซล่่าร์์ ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ รัับเหมา ออกแบบ ติิดตั้้ง�
และให้้คำ�ำ ปรึึกษาการวางระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์ทุุ์ กระบบ
บริิษััทได้้ลงทุุน โครงการติิดตั้้ง� ระบบ Solar Rooftop ขนาด 999.58 เมกะวััตต์์ เพื่่อ� การใช้้พลัังงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านไฟฟ้้า

ตุุลาคม

ปีี 2564
เดืือน

รายละเอีียด

กุุมภาพันั ธ์์

บริิษััทได้้จััดตั้้ง� โครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (Employee Joint Investment
Program-EJIP) โดยมีีมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�ง
ที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้มีีการอนุุมััติิและกำำ�หนดระยะเวลาโครงการร่่วม
ลงทุุนตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2567 ซึ่่�งเป็็นโครงการลงทุุนซื้้�อหุ้้�น
สะสมของบริิษััทเป็็นรายงวด เพื่่�อเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการให้้ผลตอบแทนกัับพนัักงานของ
บริิษััท
จััดตั้้�งบริิษััทย่่อย บริิษััท ซัับเทอร่่า จำำ�กััด ลัักษณะธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ท่อ่ ระบาย
น้ำำ��ใต้้ดิิน สายไฟและสายสื่่�อสารใต้้ดิิน

เมษายน

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััทได้้ถููกก่่อตั้้�งขึ้้น� เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่เ่� ป็็น “Solution Provider”
ให้้แก่่ผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก (Molder/ Converter) ในการ
วิิเคราะห์์สููตรผสม และจััดเตรีียมวััตถุุดิบิ ในรููปแบบของมาสเต
อร์์แบทช์์และคอมพาวด์์ และจััดเตรีียมสีีผสมพลาสติิกชนิิดผง
เพื่่�อให้้ลููกค้้านำำ�ไปใช้้ในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก รวมถึึง
การให้้บริิการในการวิิเคราะห์์และแนะนำำ�กระบวนการแก้้ไข
ปััญหา และอุุปสรรคในการใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิกทุุกประเภท
ปััจจุุบััน บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีกำำ�ลัังการผลิิตรวมประมาณ
45,000 ตัันต่่อปีี โดยเน้้น การผลิิตในรููปแบบของมาสเตอร์์แบ
ทช์์ประเภทต่่างๆ ซึ่่ง� แบ่่งออกได้้เป็็น มาสเตอร์์แบทช์์ประเภทสีี
ขาวและสีี ดำำ� มาสเตอร์์ แ บทช์์ ป ระเภทสีี มาสเตอร์์ แ บทช์์
ประเภทสารเติิมแต่่ง และมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ โดย
ผู้้�ผลิิ ต ผลิิ ตภัั ณฑ์์ พลาสติิกสามารถนำำ�มาสเตอร์์แบทช์์ของ
บริิ ษััท ซึ่่� ง เป็็ น เสมืือนวััตถุุดิิ บ แบบเข้้ มข้้ น ไปผสมกัับเม็็ ด
พลาสติิกตามสััดส่่วนที่่�กำำ�หนดเพื่่�อใช้้ในการผลิิตสิินค้้าที่่�มีี
คุุณลัักษณะ และคุุณสมบััติิต่่างๆ ตรงตามที่่�ลููกค้้าของตน
ต้้องการภายใต้้ต้้นทุุนที่่�ยอมรัับได้้
ซึ่่�งนอกจากจะเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกเนื่่�องจากช่่วย
ลดขั้้�นตอนจากการเตรีียมวััตถุุดิิบหลายประเภทแล้้วยัังช่่วย
ประหยััดต้้นทุุนจากการวิิจััย และพััฒนาอีีกด้้วย เนื่่�องจาก
วััตถุุดิิ บ แต่่ ล ะกลุ่่�มนั้้�นสามารถแบ่่ง เป็็นประเภทย่่อยๆ ที่่�มีี
คุุณสมบััติิแตกต่่างกัันเป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นในการคำำ�นวณ
ชนิิดและปริิมาณของวััตถุุดิิบแต่่ละประเภทที่่�จะใช้้ในการผลิิต
จึึงต้้องอาศััยความรู้้�ความชำำ�นาญอย่่างสููง เพื่่�อที่่�จะสร้้างสููตร
ผสมให้้ได้้สิินค้้าที่่�มีีคุุณลัักษณะ และคุุณสมบััติิต่่างๆ ตามที่่�
ต้้องการ

บริิษััทมีีสายการผลิิตสำำ�หรัับผลิิตคอมพาวด์์ และมาสเตอร์์
แบทช์์ประเภทต่่างๆ คืือ มาสเตอร์์แบทช์์ประเภทสีีขาวและสีีดำำ�
มาสเตอร์์แบทช์์ประเภทสีี มาสเตอร์์แบทช์์ประเภทสารเติิมแต่่ง
และมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ โดยเป็็นฟิิลเล่่อร์์ในระดัับ
ชั้้�นความละเอีียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึ่่�งมัักใช้้
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ไม่่ต้้องการความเรีียบหรืือความ
บางของผิิวสััมผััสมากนััก เช่่น ถุุงสรรพสิินค้้าที่่�มีีความหนา
มากกว่่า 0.015 มิิลลิิเมตร หรืือชิ้้�นส่่วนพลาสติิกต่่างๆ ซึ่่�ง
ฟิิลเล่่อร์์ในระดัับชั้้�นความละเอีียดแบบมาตรฐานนี้้� หากนำำ�ไป
รีีดเป็็นแผ่่นบางจะให้้ผิิวสััมผััสที่่�ขรุุขระ
บริิษััทได้้ลงทุุนในบริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด เพื่่�อ
ดำำ� เนิิ น การผลิิ ตฟิิ ล เล่่ อ ร์์ ใ นระดัับชั้้� น ความละเอีี ยดพิิ เ ศษ
(Special Grade) ซึ่่�งสามารถใช้้งานได้้ในปริิมาณสููงมากกว่่า
ปกติิ (High Loading) จึึงเป็็นการช่่วยลดต้้นทุุนได้้มากขึ้้น� โดย
เน้้นการเจาะกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ยัังไม่่เคยใช้้มาสเตอร์์แบทช์์ประเภท
ฟิิลเล่่อร์์มาก่่อน และกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�
ต้้องการความเรีียบ หรืือความบางของผิิวสััมผััสมากกว่่าการ
ใช้้ฟิิลเล่่อร์์ในชั้้�นความละเอีียดแบบมาตรฐาน เช่่น ถุุงสรรพ
สิินค้้าที่่�มีีความหนาต่ำำ��กว่่า 0.015 มิิลลิิเมตร ถุุงใส่่ผััก และผล
ไม้้ในห้้างสรรพสิินค้้า หรืือแผ่่นฟิิล์มสำ
์ ำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์ประเภท
ซอง เป็็นต้้น ต่่อมาภายหลัังจากที่่�บริิษััทได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััท
โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด เพิ่่�มจากสััดส่่วนร้้อยละ 30 เป็็นร้้อย
ละ 99.99 ของทุุนจดทะเบีียน ในปีี 2554 บริิษััทได้้มีีการปรัับ
เปลี่่�ยนนโยบายการผลิิต โดยให้้บริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�ทำำ�การผลิิต
มาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ และมาสเตอร์์แบทช์์ประเภท
สีีดำำ� อีีกทั้้�งดำำ�เนิินการขออนุุมััติิการส่่งเสริิมจาก BOI และได้้รัับ
บััตรส่่งเสริิมในปีี 2555
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บริิษััทได้้ลงทุุนในบริิษััทคอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด เพื่่�อดำำ�เนิินการผลิิตสิินค้้ามาสเตอร์์แบทช์์ประเภท ฟิิลเล่่อร์์สีีขาว และสาร
เติิมแต่่ง เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้ผู้้�ประกอบการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทไปใช้้เป็็นส่่วนประกอบของวััตถุุดิิบ
ในการผลิิต เพื่่�อแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ และจำำ�หน่่ายให้้แก่่เจ้้าของตราสิินค้้าหรืือผู้้�ที่่�นำำ�ไปใช้้งานขั้้�นต่่อไป อีีกทั้้�งบริิษััทได้้ดำำ�เนิิน
การขออนุุมััติิการส่่งเสริิมจาก BOI พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีเป็็นเวลา 8 ปีี

1.2.1 โครงสร้้างรายได้้
ผลิิตภััณฑ์์

ดำำ�เนิินการโดย

หน่่วย: พัันบาท

%
ปีี 2562
การถืือหุ้้�น รายได้้

มาสเตอร์์แบทช์์ สาลี่่� คััลเล่่อร์์ และ
ประเภทสีีขาว
คอมโพสิิท เอเชีีย
สีีต่่างๆ สารเติิมแต่่ง
และคอมพาวด์์

%
รายได้้

ปีี 2563
รายได้้

%
รายได้้

ปีี 2564
รายได้้

%
รายได้้

100

574.20

54.70

516.26

52.19

665.84

56.41

มาสเตอร์์แบทช์์
ประเภทฟิิลเล่่อร์์
และสีีดำำ�

โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย
และคอมโพสิิท
เอเชีีย

100

475.35

45.30

472.98

47.81

488.04

41.35

พลัังงานทดแทน

เดอะบัับเบิ้้�ลส์์

80

-

-

-

-

26.39

2.24

1,049.55

100

989.24

100

1,180.27

100

รวม

1.2.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการและการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
เม็็ดพลาสติิกผสมสีีและสาร
เติิมแต่่งแบบเข้้มข้้นหรืือเม็็ด
พลาสติิ ก มาสเตอร์์ แ บทช์์
(Masterbatch)

เม็็ดพลาสติิกมาสเตอร์์แบทช์์เกิิดจากการกระบวนการนำำ�เม็็ดพลาสติิกมาผสม
กัับสีี (Colorant) หรืือสารเติิมแต่่ง (Additive) หรืือฟิิลเล่่อร์์ (Filler) ซึ่่�งผ่่านการ
วิิเคราะห์์และคำำ�นวณสััดส่่วนที่่�เหมาะสม นำำ�มาผ่่านกระบวนการหลอมและรีีดเป็็น
เส้้นพลาสติิก จากนั้้�นจึึงตััดเป็็นชิ้้�นเล็็กๆ ทำำ�เป็็นเม็็ดมาสเตอร์์แบทช์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ต่่างๆ ตามที่่�ลููกค้้าต้้องการทั้้�งในเรื่่�องของสีี คุุณลัักษณะ และคุุณสมบััติิ ซึ่่�งในการใช้้
งานลููกค้้าจะต้้องนำำ�มาสเตอร์์แบทช์์ไปผสมกัับเม็็ดพลาสติิกตามสััดส่่วนที่่�กำำ�หนด
ก่่อนแล้้วจึงึ นำำ�ไปใช้้ในกระบวนการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกด้้วยกรรมวิิธีต่ี า่ งๆ เช่่น
การอััดเป่่าฟิิล์์ม (Extrusion Blow Film) การรีีดเข้้าแม่่แบบ (Extrusion) การเป่่าเข้้า
แม่่พิิมพ์์ (Blow Molding) และการฉีีดเข้้าแม่่พิิมพ์์ (Injection Molding) เป็็นต้้นเม็็ด
พลาสติิ ก ผสมสีี ห รืือสารเติิ ม แต่่ ง แบบสำำ� เร็็ จ รููปหรืือเม็็ ดพ ลาสติิ ก คอมพาวด์์
(Compound)

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

เม็็ดพลาสติิกคอมพาวด์์เกิิดจากกระบวนการผลิิตเช่่นเดีียวกัับเม็็ดพลาสติิกแบบ
มาสเตอร์์แบทช์์ แต่่มีีความเข้้มข้้นในระดัับที่่�พร้้อมนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิกได้้ทัันทีี โดยมิิต้้องนำำ�ไปผสมกัับเม็็ดพลาสติิกอีีกในการขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิก
การใช้้วััตถุุดิิบในรููปแบบของคอมพาวด์์ในการผลิิต จะให้้คุุณภาพสีีที่่�ดีีที่่�สุุดเมื่่�อ
เทีียบกัับการใช้้วััตถุุดิบิ ในรููปแบบของมาสเตอร์์แบทช์์ หรืือการใช้้วััตถุุดิบิ ตั้้�งต้้นแต่่ละ
ประเภทมาผสมกััน เนื่่�องจากเม็็ดพลาสติิกคอมพาวด์์นั้้�นเป็็นการหลอมสีีให้้เข้้าเป็็น
เนื้้�อเดีียวกัันกัับเม็็ดพลาสติิกแล้้ว เมื่่�อลููกค้้านำำ�ไปขึ้้�นรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก จึึง
ช่่วยป้้องกัันปััญหาความไม่่สม่ำำ��เสมอของการกระจายของสีีในเนื้้�อพลาสติิกเหมืือน
กรณีีที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการใช้้วััตถุุดิิบในรููปของมาสเตอร์์แบทช์์ หรืือการใช้้ผงสีี ซึ่่�ง
อาจเกิิดปััญหาจากการเลืือกใช้้เม็็ดพลาสติิก (Base Resin) ที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือเกิิด
จากการฟุ้้�งกระจาย เมื่่�อใช้้ผงสีีเป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นในการผลิิต ดัังนั้้�น การผลิิตสิินค้้า
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อความสม่ำำ��เสมอของสีี เช่่น ส่่วนประกอบยานยนต์์ หรืือชิ้้�นส่่วน
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า ซึ่่�งมีีการแยกว่่าจ้้างผลิิตชิ้้�นส่่วนของแต่่ละส่่วนประกอบในผู้้�ผลิิต
หลายๆ ราย แล้้วจึงึ นำำ�มาประกอบรวมกััน จึึงมัักใช้้คอมพาวด์์เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต
เพื่่�อให้้ส่่วนประกอบต่่างๆ เมื่่�อนำำ�มาประกอบรวมกัันแล้้วให้้สีีที่่�สม่ำำ��เสมอกัันนั่่�นเอง

สีีผสมพลาสติิกชนิิดผง
(Dry Colorant)

นอกจากการผลิิตวััตถุุดิบิ สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกในรููปแบบของเม็็ดพลาสติิก
มาสเตอร์์แบทช์์ และเม็็ดพลาสติิกคอมพาวด์์แล้้ว บริิษััทยัังมีีการผลิิต และจำำ�หน่่าย
สีีผสมพลาสติิกชนิิดผง (Dry Colorant) สำำ�หรัับให้้ลููกค้้าของบริิษััทนำำ�ผงสีีดัังกล่่าว
ไปใช้้ในกระบวนการผลิิตสิินค้้าของตน โดยลููกค้้าของบริิษััทจะนำำ�ผงสีีไปเทผสมกัับ
วััตถุุดิิบตั้้�งต้้นประเภทอื่่�นๆ เช่่น เม็็ดพลาสติิก สารเติิมแต่่ง และฟิิลเล่่อร์์ตามสััดส่่วน
เพื่่�อใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในกระบวนการขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก ผลิิตภััณฑ์์สีีผสม
พลาสติิกที่่�บริิษััทผลิิต และจำำ�หน่่ายสามารถแบ่่งเป็็นกลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ สีีย้้อม (Dye
stuff) และผงสีี (Pigment)
ในการผลิิตสีีพลาสติิกชนิิดผง (Dry Colorant) นั้้�นสามารถใช้้สีีแต่่ละกลุ่่�มผสม
กัันภายในกลุ่่�ม เช่่น สีีย้้อมผสมสีีย้้อม หรืือผสมกัันข้้ามกลุ่่�ม เช่่น สีีย้้อมผสมผงสีีเพื่่�อ
ให้้ได้้สีีพลาสติิกชนิิดผงตามต้้องการก็็ได้้ อย่่างไรก็็ดีีในการเลืือกใช้้สีีผสมพลาสติิก
นั้้�น จะต้้องพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของประเภทของเม็็ดพลาสติิกที่่จ� ะใช้้เป็็นเนื้้�อ
พลาสติิกด้้วย เนื่่�องจากสารสีีแต่่ละประเภทมีีคุุณสมบััติิในการใช้้แตกต่่างกััน
การเลืือกใช้้สีีของผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกนัับเป็็นปััจจััยสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งด้้านการ
ตลาดของสิินค้้าที่่�จะชัักจููงให้้ผู้้�บริิโภคให้้ความสนใจต่่อผลิิตภััณฑ์์นั้้�นๆ บริิษััทจึึงให้้
ความสำำ�คััญต่่อการพัฒ
ั นาสีีสัันใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� งรวมถึึงการให้้บริิการเทีียบสีีตาม
ตััวอย่่าง (Colour matching) ทั้้�งเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้แก่่ลููกค้้าในรููปแบบของสีีผสม
พลาสติิกซึ่่ง� นำำ�ไปใช้้ในกระบวนการผลิิตโดยตรง และการพัฒ
ั นาสีีสำำ�หรัับนำำ�ไปใช้้ใน
การผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์ของบริิษััท
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(2) การตลาดและการแข่่งขััน
(ก) คุุณลัักษณะการตลาด
โดยเริ่่�มจากเลืือกใช้้วััตถุุดิิบหลััก ได้้แก่่เม็็ดพลาสติิกชนิิดต่่างๆ ตามความต้้องการพื้้�นฐานและเสริิม
คุุณสมบััติิอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิมเพื่่�อสร้้างอุุตสาหกรรมผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกเป็็นอุุตสาหกรรมปลายน้ำำ��ของ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีที่่�ทำำ�ผ่่านการผลิิต/ ขึ้้�นรููปตามกระบวนการต่่างๆ เช่่น การฉีีด (Injection) การรีีด
หรืือดึึง (Extrusion) การเป่่า (Injection Blowing/ Extrusion Blowing) การหมุุนเหวี่่�ยงหรืือการกลิ้้�ง
(Rotomolding) เป็็นต้้น เพื่่�อขึ้้�นเป็็นชิ้้�นงานตามลัักษณะการใช้้งาน ตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม และกลุ่่�มผู้้�
บริิโภคโดยตรงให้้สินิ ค้้าผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกนั้้�นมีีมููลค่่ามากขึ้้น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นความสวยงาม ความแข็็งเรง
คงทน อายุุการใช้้งานที่่�นานขึ้้�น ต้้นทุุนที่่�ดีีขึ้้�น ด้้วยสิินค้้าหลัักของทางบริิษััท ได้้แก่่ เม็็ดพลาสติิกแม่่สีี
ต่่างๆ แบบความเข้้มข้น้ และคุุณภาพสููง (Colour Masterbatch) รวมถึึงกลุ่่�มแม่่สีขี าว และแม่่สีดำี ำ� (White
Masterbatch and Black Masterbatch) เม็็ดพลาสติิกชนิิดสารเสริิมคุุณสมบััติิพิเิ ศษ ของพลาสติิกและ
ช่่วยในการผลิิตแบบความเข้้มข้น้ สููง (Additive Masterbatch) เม็็ดพลาสติิกชนิิดเติิมเสริิมเนื้้�อ และเสริิม
แรงแบบความเข้้มข้้นสููง (Filler and Reinforcement Masterbatch) และผงสีีแต่่งเข้้มข้้นผสม
พร้้อมใช้้งาน เป็็นต้้น
จากปีี 2563 พบว่่าอุุตสาหกรรมกรรมพลาสติิกและปิิโตรเคมีีภายในประเทศมีีภาวการณ์์ผัันผวน
อัันเนื่่�องมาจากสภาวะของการระบาดของไวรััสโควิิด-19 (Covid-19) ทำำ�ให้้ตลาดพลาสติิกในบางกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรม มีีภาวะชะลอตััว ภาวการณ์์ประกาศหยุุดกิิจกรรม (Shut Down) ในหลายภาคส่่วน
อุุตสาหกรรมส่่งผลต่่อความไม่่สมดุุลของห่่วงโซ่่อุุปสงค์์ อุุปทานในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิกและ
ปิิโตรเคมีี แต่่เมื่่�อเข้้าสููปีี 2564 พบว่่าในหลายประเทศเริ่่�มมีีการปรัับกิิจกรรมภายในประเทศทั้้�งภาค
อุุตสาหกรรมและครััวเรืือน ทำำ�ให้้เกิิดการผ่่อนคลายสภาวะหยุุดกิิจกรรม (Lock Down) ของภาคการ
ผลิิต ความต้้องการสิินค้้าในการผลิิตจึงึ เพิ่่�มขึ้้น� พร้้อมๆ กัันทั่่ว� โลก ส่่งผลให้้เกิิดภาวะความต้้องการสิินค้้า
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�ผู้้�ผลิิตไม่่สามารถเพิ่่�มการผลิิตได้้ทััน เกิิดสภาวะขาดแคลนกลุ่่�มวััตถุุดิิบ ราคา
เคมีีภััณฑ์์มีีการปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จากกลไกของอุุปสงค์์และอุุปทานที่่�ไม่่สมดุุล ทำำ�ให้้ในภาพ
รวมของปีีที่ผ่่� า่ นมามููลค่่าทางการตลาดของอุุตสาหกรรมพลาสติิกและปิิโตรเคมีีมีกี ารเติิบโตเพิ่่�มขึ้้น� กว่่า
ปีีก่่อน
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลาสติิกจำำ�พวกบรรจุุภััณฑ์์ทั้้�งประเภทพลาสติิกแข็็ง (Rigid Packaging) และ
ประเภทฟิิล์์มนิ่่�มยืืดหยุ่่�น (Flexible Packaging) ยัังมีีการเติิบโตที่่�สููงขึ้้�นจากความต้้องการใช้้ที่่�มากขึ้้�น
อัันเนื่่�องมาจากภาวะโรคระบาดของไวรััสโควิิด-19 ที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องการใช้้แล้้วทิ้้�ง เพราะต้้องให้้ความ
สำำ�คัั ญ ที่่� จ ะลดการปนเปื้้� อ นของเชื้้� อ ไวรััสที่่� อ าจจะคงค้้ า งที่่� ผิิ วสััมผััส ของบรรจุุภััณฑ์์ ที่่� ต้้ อ งใช้้ ใ น
ชีีวิิตประจำำ�วััน
กระแสการใช้้งานของพลาสติิกที่่�เกิิดขึ้้�นในลัักษณะนี้้� เป็็นโอกาสของบริิษััทได้้นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
ที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ งโดยตรงกัับการใช้้งาน เช่่น มาสเตอร์์แบทช์์สีดำี ำ� สีีขาว กลุ่่�มของสารเติิมแต่่ง ที่่ส่� ง่ เสริิมให้้การ
ผลิิตมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น และทั้้�งในกระบวนการผลิิต และการเสริิมคุุณสมบััติิพิิเศษ ให้้กัับงาน
บรรจุุภััณฑ์์นั้้�นๆ อย่่างเช่่น การเพิ่่�มความสามารถในการทนความร้้อนของพลาสติิกเมื่่�อต้้องบรรจุุ
ของร้้อน รวมถึึงสารเติิมแต่่งในกลุ่่�มที่่�ต่่อต้้านเชื้้�อไวรััส-แบคทีีเรีีย (Antimicrobial)

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อส่่งเสริิมงานทางภาคการเกษตรของประเทศไทยนั้้�น ทางบริิษััทยััง
คงมีีการทำำ�งานวิิจััยและพััฒนาสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางของประเทศในการ
ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรเข้้มแข็็ง และมีีการพััฒนาเข้้าสู่่�การปลููกพืืช แบบปลอดสารเคมีีการปลููกพืืชแบบ
ระบบอิินทรีีย์์เพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสนอง ต่่อการบริิโภคภายในประเทศ และการส่่งออกไปต่่างประเทศ
จากแนวโน้้มการรัักสุุขภาพ และอาหารปลอดภััย การใช้้เทคโนโลยีีพลาสติิกเพื่่อ� การเกษตร (Plasticultural)
ควบคู่่�องค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีทางการเกษตร เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกษตรกรได้้ผลิิตผลที่่�ดีี มีีคุุณภาพ มีี
ต้้นทุุนที่่เ� หมาะสม และมีีความปลอดภััยจากยาฆ่่าแมลงเป็็นที่่ย� อมรัับและมีีการใช้้เพิ่่�มขึ้้น� บริิษััทเองมุ่่ง�
พััฒนาสิินค้้าเม็็ดพลาสติิกชนิิดสารเสริิมคุุณสมบััติิพิิเศษของพลาสติิกและช่่วยในการผลิิตแบบความ
เข้้มข้้นสููง (Additive Masterbatch) และกลุ่่�มสีีดำำ� และสีีขาว (Black and White Masterbatch)
เพื่่อ� ตอบสนองต่่อความต้้องการพื้้�นฐานของเกษตรกร เช่่น การยืืดอายุุการใช้้งานของฟิิล์ม์ เกษตรทั้้�งแบบ
การคลุุมโรงเรืือน การคลุุมดิิน และถุุงเพาะปลููก และการส่่งเสริิมให้้เกษตรกรมีีผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น อย่่าง
สิินค้้ากลุ่่�มเคมีีพิิเศษที่่�สามารถทำำ�ให้้ฟิิล์์มโรงเรืือนเกษตรนั้้�น สามารถคััดเลืือกช่่วงคลื่่�นแสงที่่�เหมาะสม
กัับการเติิบโตของพืืช นอกจากนี้้�ทางบริิษััทได้้ร่วมต่
่ อ่ ยอดงานวิิจััยและพัฒ
ั นาที่ทำ่� ำ�อยู่่ใ� นภาคการเกษตร
นี้้� ด้้วยการเข้้ารัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี Magik Growth จาก สวทช (NSTDA) ในเรื่่�องของการผลิิตผ้้า
นัันวููเว่่น (Non-Woven) สำำ�หรัับงานเกษตรที่่�ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ ถุุงปลููก ถุุงห่่อผลไม้้ และผ้้าคลุุมดิิน ซึ่่�งมีี
คุุณสมบััติิพิิเศษในการส่่งเสริิมให้้ได้้ผลผลิิตที่่�ดีี ปััจจุุบัันสิินค้้าในกลุ่่�ม Magik Growth นี้้�ได้้รัับการตอบ
รัับที่่�ดีีในกลุ่่�มถุุงห่่อไม้้ผลอย่่าง ทุุเรีียน มะม่่วง และชมพู่่� เป็็นต้้น งานถุุงปลููกนอกเหนืือจากกลุ่่�มผลิิต
เมล็็ดพัันธุ์์�อย่่าง มะเขืือเทศ พริิกหวาน ทางบริิษััทได้้เข้้าร่่วมพััฒนาในกลุ่่�มของพืืชเศรษฐกิิจทางการ
แพทย์์อย่่าง กััญชา และ กััญชง อยู่่�เช่่นกััน
สำำ�หรัับสิินค้้ากลุ่่�มพลาสติิกที่่ต้� อ้ งการอายุุการใช้้งานที่่ย� าวนาน (Durable Articles) ในภาคของงาน
ก่่อสร้้าง (Construction) หรืือระบบสายไฟ (Wire and Cable) อุุปสงค์์ภายในประเทศไทยคงตััว
ส่่วนที่ข�่ ยายจะเป็็นโครงการเรื่อ�่ งของระบบพลัังงานสะอาด-ยั่่ง� ยืืน ที่่ภ� าครััฐให้้การสนัับสนุุนอย่่างการสร้้าง
ระบบแผงโซล่่าร์์เซลล์์ลอยน้ำำ�� เริ่่�มดำ�ำ เนิินการเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงปลายปีี ส่่งผลให้้อุุปสงค์์ของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิกที่ต้�่ อ้ งขึ้้น� รููปแบบการเป่่า (Extrusion Blowing) เพื่่อ� สร้้างเป็็นทุ่่น� ลอยน้ำำ�� รองรัับแผงโซล่่าร์์เซลล์์
เพิ่่�มตาม ซึ่่ง� เม็็ดพลาสติิกชนิิดสารเสริิมคุุณสมบััติิ (Additive Masterbatch) ของบริิษััทชนิิดที่เ�่ หมาะกัับ
สภาพการใช้้งานกลางแจ้้งที่ต้�่ อ้ งสััมผััสน้ำำ�� เป็็นเวลานานและเม็็ดพลาสติิกแม่่สีี สีีเทาเกรดพิิเศษที่่พั� ฒ
ั นา
จากองค์์ความรู้้�ของบริิษััทในเรื่�่องของการเลืือกวััตถุุดิิบและการผสมสีีที่�่ต้้องใช้้ความชำำ�นาญเฉพาะ
ได้้รัับการยอมรัับและถููกใช้้เป็็นหนึ่่ง� ในโครงการนี้้เ� ช่่นกััน
บริิษััท มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าในประเทศเป็็นหลััก คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 90 ของรายได้้ จาก
การขายของบริิษััทในปีี 2564 ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นในการร่่วมพััฒนาตลาดภายในประเทศให้้มีีสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ
สามารถแข่่งขัันกัับต่่างประเทศ และลดการนำำ�เข้้าของสิินค้้าพลาสติิกคุุณภาพสููงเพื่่อ� ส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจ
ของไทย บริิษััทใช้้ช่่องทางการจำำ�หน่่ายโดยตรงให้้แก่่ลููกค้้า ซึ่่�งได้้แก่่ผู้้�ประกอบการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิกต่่างๆ และปััจจุุบัันบริิษััทยัังขยายการตลาดไปยัังต่่างประเทศ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการจััด
จำำ�หน่่ายเป็็นการลดความเสี่่�ยง ภาวะชะลอตััวในประเทศอีีกประการหนึ่่�งด้้วย
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(ข) สภาพการแข่่งขััน
ทางบริิษััทประเมิินภาวะการณ์์แข่่งขัันในอุุตสาหกรรมพลาสติิกสููงขึ้้�น ทั้้�งการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนผู้้�
ผลิิตใน ประเทศ การเข้้ามาของสิินค้้าจากต่่างประเทศที่่ม� ากกว่่าปกติิจากภาวะสงครามการค้้าระหว่่าง
ประเทศจีีนและ สหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งมีีต้้นทุุนการนำำ�เข้้าที่่�ถููกกว่่าจากการแข็็งค่่าของค่่าเงิินบาท ภาวะ
เศรษฐกิิจที่ช่� ะลอตััวและภาวะ ความกดดัันของราคาวััตถุุดิิบของสิินค้้าในกลุ่่�มปิโิ ตรเคมีีที่มี่� คว
ี ามผัันผวน
ส่่งผลโดยตรงต่่อกลุ่่�มสินิ ค้้าพื้้�นฐานแบบ ทั่่ว� ไปที่บ่� ริิษััทมีีส่ว่ นแบ่่งทางการตลาดอยู่่� ทางบริิษััทจึึงมุ่่ง� เน้้น
การพััฒนาการผลิิตเพื่่อ� ทำำ�โครงสร้้างต้้นทุุนให้้ สามารถแข่่งขัันได้้ในสิินค้้ากลุ่่�มนี้้� และมุ่่ง� ไปที่ก่� ารพััฒนา
ตลาดการขยายสิินค้้าไปในกลุ่่�มพลาสติิกที่มี่� คว
ี ามต้้องการพิิเศษเพิ่่�มมากขึ้้น� ชนิิดเติิมเสริิมเนื้้�อ และเสริิม
แรงแบบความเข้้มข้้นสููง (Filler & Reinforcement Masterbatches) และผงสีีแต่่งเข้้มข้้นผสมพร้้อม
ใช้้งาน เป็็นต้้น
ในปีี 2564 พบว่่าอุุตสาหกรรมกรรมพลาสติิกภายในประเทศโดยรวมมีีการเติิบโตที่สูู่� งขึ้้น� สอดคล้้อง
กัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี อัันเนื่่�องมาจากภาวะความต้้องการของตลาดที่่�กลัับมาจากการคลาย
การ Lock Down ของหลายๆ ประเทศทั่่�วโลก ความกดดัันของตลาดน้ำำ��มัันที่่�ทยอยปรัับตััวขึ้้�น พร้้อมกัับ
ค่่าระวางเรืือที่ผัั่� นผวนและมีีการปรัับราคาที่ม่� ากขึ้้น� ส่่งผลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อต้้นทุุนของวััตถุุดิิบ
ของสิินค้้าอุุตสาหกรรมพลาสติิกและปิิโตรเคมีี
ในกระแสการเปลี่่�ยนแปลงเรื่่อ� งของสิินค้้าพลาสติิกกัับสิ่่ง� แวดล้้อมนี้้�เป็็นโอกาสของบริิษััทได้้นำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการนำำ�พลาสติิกกลัับมาผลิิตซ้ำำ�� (recycle/ reprocess) เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการรณรงค์์ในเรื่่อ� งของสิ่่ง� แวดล้้อม การรัักษาคุุณลัักษณะและความสวยงามของพลาสติิกให้้คงอยู่่�
หลัังจากการผ่่านการขึ้้�นรููปซ้ำำ�� รวมถึึงการใช้้สารเติิมแต่่งที่่�เป็็นสารอิินทรีีย์์ที่่�ช่่วยในการย่่อยสลาย
พลาสติิกชนิิดการฝัังกลบตามมาตรฐาน ASTM D5511 ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับและใช้้กัันในกลุ่่�มทวีีปอเมริิกา
และยุุโรป
การรณรงค์์เพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อมที่เ่� กิิดขึ้้น� นี้้�ยัังรวมไปถึึงการรณรงค์์การลดการใช้้เม็็ดพลาสติิกจากฟอสซิิล
เพื่่�อเป็็นการลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สู่่�ชั้้�นบรรยากาศซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของปััญหา
โลกร้้อน (Global Warming) โดยปััจจุุบัันมีีทั้้�งแบบการใช้้เม็็ดหลอมจากกระบวนการผลิิตเอง และการ
ใช้้สิินค้้าของบริิษััทในกลุ่่�ม เม็็ดพลาสติิกชนิิดเติิมเสริิมเนื้้�อและเสริิมแรงแบบความเข้้มข้้นสููง (Filler &
Reinforcement Masterbatches) ผสมเพื่่�อทดแทนเม็็ดพลาสติิกจากฟอสซิิลซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับ
อุุตสาหกรรมพลาสติิกทั้้�งภายในประเทศ และต่่างประเทศ
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อยนั้้�น มีีเป้้าหมายสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิต
วััตถุุดิิบที่่�เสริิมมููลค่่าสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์พลาสติิก ภายใต้้แนวคิิด “Compound Values” ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการ
ส่่งมอบคุุณค่่าของสิินค้้า ผ่่านการทำำ�งานเชิิงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการทำำ�งานของลููกค้้าและคู่่�ค้้าด้้วย
การบริิการเชิิงเทคนิิคและการจำำ�หน่่าย สิินค้้าที่่ห� ลากหลาย ครอบคลุุม เพื่่อ� ตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของตลาดและลููกค้้าให้้ได้้มากที่สุุด
่� ทั้้�งลููกค้้าที่มี่� คว
ี ามต้้องการสิินค้้าแบบทั่่ว� ไป (Commodity) เช่่น กลุ่่�ม
เม็็ ดพ ลาสติิ ก สีี ข าวชนิิ ด เข้้ มข้้ น (White Masterbatch) เม็็ ดพ ลาสติิ ก สีี ดำำ�ชนิิ ด เข้้ มข้้ น (Black
Masterbatch) และเม็็ดพลาสติิกชนิิดสารเสริิมเนื้้�อและเสริิมแรง ชนิิดเข้้มข้น้ (Filler and Reinforcement
Masterbatch) หรืือลููกค้้าที่่�มีีความต้้องการสิินค้้าที่่�มีีลัักษณะเฉพาะอย่่าง เม็็ดพลาสติิกสีีต่่างๆ แบบ
ความเข้้มข้้นและคุุณภาพสููง (Colour Masterbatch) หรืือเม็็ดพลาสติิกสารเสริิมคุุณสมบััติิพิิเศษของ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

พลาสติิกและช่่วยในการผลิิตแบบความเข้้มข้น้ สููง (Additive Masterbatch) นอกจากนี้้�บริิษััทยัังสามารถ
รองรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อเฉพาะเจาะจงของลููกค้้า (Made to Order) ซึ่่�งต้้องการสิินค้้าที่่�หลากหลายประเภท
ภายใต้้คำำ�สั่่�งซื้้�อเดีียวกัันได้้อีีกด้้วย

(ค) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััทมีีการจััดหาวััตถุุดิิบทั้้�งจากในประเทศและต่่างประเทศ โดยจะพิิจารณาถึึงคุุณภาพ ต้้นทุุน และ
ระยะเวลาส่่งมอบเป็็นสำำ�คััญ บริิษััทมีีการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบประเภทที่่�ไม่่สามารถจััดหาได้้ในประเทศ หรืือ
จััดหาได้้ในราคาที่่ต่ำ� ำ��กว่่าในประเทศ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีนโยบายการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบเพื่่อ� ใช้้เป็็นเครื่่อ� ง
มืือในการลดความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนอีีกด้้วย (Natural Hedge)
สำำ�หรัับวััตถุุดิิบหลัักที่ใ�่ ช้้ในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท มีีดัังต่่อไปนี้้�

• เม็็ดพลาสติิก (Resin)

นัับเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์และคอมพาวด์์ โดยเฉลี่่�ยคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณ
ร้้อยละ 40-60 ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบรวมของผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท เม็็ดพลาสติิกนั้้�นสามารถแบ่่งออกเป็็น
ประเภทและชนิิดต่่าง ๆ ที่่�หลากหลายซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิแตกต่่างกัันไป การเลืือกใช้้เม็็ดพลาสติิกจะต้้อง
เลืือกให้้เหมาะสมกัับกระบวนการผลิิตและวััตถุุประสงค์์การใช้้งานของแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ ตััวอย่่างประเภท
ของเม็็ดพลาสติิกที่่�บริิษััทนำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบหลัักได้้แก่่ LLDPE HDPE LDPE PP PVC GPPS EVA
เป็็นต้้น โดยบริิษััทมีีการจััดหาเม็็ดพลาสติิกจากผู้้�ผลิิตในประเทศเป็็นหลััก และยัังมีีการนำำ�เข้้าจากต่่าง
ประเทศทั้้�งจากกลุ่่�ม ASEAN ที่่�ได้้รัับสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีอากร อาทิิ สิิงค์์โปร มาเลเซีีย และนอกกลุ่่�ม
ASEAN ที่่�เป็็นวััตถุุดิิบคุุณสมบััติิพิิเศษ อาทิิ ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีี ซาอุุดิิอาระเบีีย และออสเตรเลีีย

• สีี (Colorant)

นัับเป็็นวััตถุุดิิบที่่สำ� �คัั
ำ ญอีีกประเภทหนึ่่ง� ของบริิษััท สีีที่บ�่ ริิษััทใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตส่ว่ นใหญ่่จะอยู่่�
ในรููปของสีีชนิดิ ผง โดยบริิษััทมีีการจััดหาสีีจากผู้้�ผลิิตในต่่างประเทศโดยผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ โดยพิิจารณาถึึงความได้้เปรีียบทางราคาต้้นทุุน ปริิมาณ และระยะเวลาส่่งมอบ

• ฟิิลเล่่อร์์ (Filler)

ใช้้สำำ�หรัับการผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์หรืือคอมพาวด์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ โดยบริิษััทมีีการจััดหาฟิิลเล่่อร์์
จากผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายในประเทศทั้้�งหมด

• สารเติิมแต่่ง (Additive)

ใช้้สำ�ำ หรัับการผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์หรืือคอมพาวด์์ประเภทสารเติิมแต่่ง โดยบริิษััทมีีการจััดหาสารเติิม
แต่่งจากผู้้�ผลิิตในต่่างประเทศโดยผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยพิิจารณาด้้าน
คุุณภาพคุุณสมบััติิเป็็นเกณฑ์์สำ�คัั
ำ ญอื่่น� ๆ เช่่น สารช่่วยในการกระจายตััวของสีี (Dispersing agent) สาร
หล่่อลื่่น� ในกระบวนการผลิิต (Lubricant) และสารช่่วยเพิ่่�มคุุณสมบััติิและประสิิทธิิภาพในกระบวนการ
ผลิิต (Processing Aids) เป็็นต้้น บริิษััทสามารถจััดหาวััตถุุดิิบอื่่น� ๆ เหล่่านี้้�จากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายในประเทศ
และมีีการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศเป็็นครั้้�งคราว ในกรณีีที่ทำ�่ �ำ ให้้ต้น้ ทุุนในการผลิิตแข่่งขัันได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น�
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ตารางแสดงมููลค่่าและสััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบในปีี 2563 และปีี 2564
2563
มููลค่่า (ล้้านบาท)

ร้้อยละ

2564
มููลค่่า (ล้้านบาท)

ร้้อยละ

เม็็ดพลาสติิก

241.17

42.55

355.69

43.04

สีี

199.21

35.15

317.49

38.42

ฟิิลเล่่อร์์

36.63

6.46

49.36

5.97

สารเติิมแต่่ง

46.98

8.29

55.85

6.76

อื่่�น ๆ

42.82

7.55

47.99

5.81

รวม

566.81

100

826.38

100.00

ประเภท

นโยบายการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบ บริิษััทจะดำำ�เนิินการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบในปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการผลิิตในระยะเวลาประมาณ
1 เดืือน – 1 เดืือนครึ่่�ง ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีนโยบายในการสำำ�รองวััตถุุดิิบคงคลััง เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการผลิิตเท่่านั้้�น มิิได้้มีีนโยบายการ
สำำ�รองวััตถุุดิิบเพื่่อ� การเก็็งกำำ�ไรแต่่อย่่างใด ซึ่่ง� มููลค่่าวััตถุุดิิบในปีี 2564 โดยรวมเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 46 เนื่่อ� งจากมีีการผลิิตสินิ ค้้ามาก
ขึ้้�นและราคาวััตถุุดิิบมีีการปรัับราคา

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

(4) ทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ดัังนี้้�

รายการ

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

มููลค่่าสุุทธิิ
(ลบ.)

เจ้้าของ

136.21

ภาระผููกพััน

บริิษััท
1. ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง

มีีภาระผููกพัันจาก
สถาบัันการเงิินใน

1.1 สำำ�นัักงานใหญ่่และโรงงาน
ที่่�ตั้้�ง: เลขที่่� 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1

ประเทศ 14 ไร่่

นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ต.บางปููใหม่่

(80.19 ล้้าน)

อ.เมืืองสมุุทรปราการ จ.สมุุทรปราการ
10280
พื้้�นที่่�: ประมาณ 24 ไร่่
2. อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

เจ้้าของ

167.26

- ไม่่มีี -

3. เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

เจ้้าของ

318.92

- ไม่่มีี -

4. เครื่่�องตกแต่่งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

เจ้้าของ

7.36

- ไม่่มีี -

5. ยานพาหนะ

เจ้้าของ

5.94

- ไม่่มีี -

เช่่า

10.85

- ไม่่มีี -

7. สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

เจ้้าของ

68.05

มีีภาระผููกพัันจาก
สภาบัันการเงิิน

8. สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

เจ้้าของ

14.51

- ไม่่มีี -

1. เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

เจ้้าของ

8.55

- ไม่่มีี -

2. เครื่่�องตกแต่่งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

เจ้้าของ

0.15

- ไม่่มีี -

3. สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ตามสััญญาเช่่า

เช่่า

0.06

- ไม่่มีี -

ที่่�ตั้้�ง: เลขที่่� 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ต.บางปููใหม่่
อ.เมืืองสมุุทรปราการ จ.สมุุทรปราการ
10280

6. สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ตามสััญญาเช่่า

บริิษััทย่่อย
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นโยบายการลงทุุนและการบริิหารงานในบริิษััทย่่อย
บริิษััทมีีนโยบาย เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิต
ลดความซ้ำำ��ซ้้อน ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และผลกระทบด้้านความเสี่่�ยง
ทางธุุรกิิจ และเพิ่่�มผลประกอบการอย่่างเด่่นชััด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริิษััทมีีบริิษััทย่่อย 3 บริิษััท คืือ
1. บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุน
จดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว มููลค่่า 50 ล้้านบาท และได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน
จาก BOI พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีเป็็นเวลา 8 ปีี (2555 - 2563) ได้้เปิิด
ดำำ�เนิินการในระหว่่างปีี 2555 บริิษััทย่่อยดำำ�เนิินการผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์ประ
เภทฟิิลเล่่อร์์ และมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทสีีดำำ� โดยการเช่่าอาคารโรงงาน
เครื่่�องจัักรและคลัังสิินค้้าจากบริิษััทเพื่่�อผลิิต ส่่วนการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าจะ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าไปบริิษััทใหญ่่ เพื่่�อให้้บริิษััทใหญ่่ขายต่่อไปยัังลููกค้้าอีีกทอด
หนึ่่�ง ยกเว้้นสิินค้้าพิิเศษบางส่่วนที่จ่� ะจััดจำำ�หน่่ายโดยตรง ยอดขายรวมทั้้�งสิ้้�น
582 ล้้านบาทในปีี 2564
2. บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด ซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ของทุุนจด
ทะเบีียนมููลค่่า 15 ล้้านบาท รองรัับแผนขยายธุุรกิิจในตลาดผลิิตภััณฑ์์
ประเภทเสริิมคุุณสมบััติิพิิเศษ บริิษััทย่่อยได้้รัับบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนจาก
BOI พร้้อมสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีเป็็นเวลา 8 ปีี นัับจากเริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจ ได้้
เริ่่�มดำำ�เนิินการระหว่่างปีี 2560 ผลิิตสิินค้้ามาสเตอร์์แบทซ์์ประเภท ฟิิลเลอร์์
สีีขาว และสารเติิมแต่่ง โดยเช่่าอาคารโรงงาน เครื่่�องจัักร และคลัังสิินค้้าจาก
บริิษััทเพื่่�อผลิิต และจำำ�หน่่ายสิินค้้าไปบริิษััทใหญ่่ เพื่่�อให้้บริิษััทใหญ่่ขายต่่อ
ไปยัังลููกค้้า ยอดขายรวมทั้้�งสิ้้�น 160.16 ล้้านบาทในปีี 2564
3. บริิษััท เดอะ บัับเบิ้้�ลส์์ จำำ�กััด บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 80 ของทุุนจดทะเบีียน
โดยทุุนจดทะเบีียนมููลค่่า 10 ล้้านบาท ชำำ�ระแล้้วร้้อยละ 50 เพื่่�อประกอบ
ธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายทุ่่�นลอยน้ำำ�� สำำ�หรัับรองรัับแผงโซล่่าร์์ ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ รัับเหมา ออกแบบ ติิดตั้้�ง และให้้คำำ�
ปรึึกษาการวางระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์ทุุ์ กระบบ ในระหว่่างปีี 2564 กิิจการ
เริ่่�มติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและทดสอบเครื่่�องจัักร กิิจการเริ่่�มมีียอดขายในส่่วนของ
การติิดตั้้�งแผงโซล่่าร์์ รวมทั้้�งสิ้้�น 27 ล้้านบาทในปีี 2564

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์สีีขาว มาสเตอร์์แบทช์์สีีต่่างๆ และมาสเตอร์์แบทช์์พิิเศษอื่่�นๆ

1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััท มีีบริิษััทย่่อย 4 บริิษััท ได้้แก่่
• การผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์และมาสเตอร์์แบทช์์สีีดำำ�
ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด
• การผลิิตมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ มาสเตอร์์แบทช์์สีีขาว และมาสเตอร์์แบทช์์พิิเศษอื่่�นๆ
ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด
• การประกอบธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายทุ่่�นลอยน้ำำ�� สำำ�หรัับรองรัับแผงโซล่่าร์์ ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
รัับเหมา ออกแบบ ติิดตั้้�ง และให้้คำำ�ปรึึกษาการวางระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุุกระบบ
ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท เดอะ บัับเบิ้้�ลส์์ จำำ�กััด
• การประกอบธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ท่่อระบายน้ำำ��ใต้้ดิิน สายไฟและสายสื่่�อสารใต้้ดิิน
ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท ซัับเทอร่่า จำำ�กััด

แผนภาพโครงสร้้างการถืือหุ้้�น

6.79%

100%

20.92%

100%

80%

100%
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ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. บริิษััท วีี ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด : ถืือหุ้้�นในบริิษััท ร้้อยละ 20.92
ประเภทกิิจการ : จััดจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
: 22 ซอยสุุขมวิิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร

2. บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) : ถืือหุ้้�นในบริิษััท ร้้อยละ 6.79
ประเภทกิิจการ : รัับจ้้างผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ประเภทอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
: 18 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี

3. บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด : บริิษััทถืือหุ้้�น ร้้อยละ 100
ประเภทกิิจการ : ผลิิตและจำำ�หน่่ายมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ และสีีดำำ�
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
: 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ตำำ�บลบางปููใหม่่ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
จัังหวััดสมุุทรปราการ

4. บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด : บริิษััทถืือหุ้้�น ร้้อยละ 100
ประเภทกิิจการ : ผลิิตและจำำ�หน่่ายมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทฟิิลเล่่อร์์ และสารเติิมแต่่งแบบสำำ�เร็็จรููป
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
: 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ตำำ�บลบางปููใหม่่ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
จัังหวััดสมุุทรปราการ

5. บริิษััท เดอะ บัับเบิ้้�ลส์์ จำำ�กััด : บริิษััทถืือหุ้้�น ร้้อยละ 80
ประเภทกิิจการ : ประกอบธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายทุ่่�นลอยน้ำำ�� สำำ�หรัับรองรัับแผงโซล่่าร์์ ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ รัับเหมา ออกแบบ ติิดตั้้�ง และให้้คำำ�ปรึึกษาการวางระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุุกระบบ
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
: 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ตำำ�บลบางปููใหม่่ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
จัังหวััดสมุุทรปราการ

6. บริิษััท ซัับเทอร่่า จำำ�กััด : บริิษััทถืือหุ้้�น ร้้อยละ 100
ประเภทกิิจการ : ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ท่่อระบายน้ำำ��ใต้้ดิิน สายไฟและสายสื่่�อสารใต้้ดิิน
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
: 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ตำำ�บลบางปููใหม่่ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
จัังหวััดสมุุทรปราการ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1.3.2 ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ตามสมุุดทะเบีียน ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564 ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�
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

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท วีี ไอ วีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
นายศศิิศ มนต์์เสรีีนุุสรณ์์
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
นางสาวกัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์
นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉะริิยะสมบััติิ
นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช
นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นางกััลยา ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายชููศัักดิ์์� เตชะสัันติิสุุข
นายรััฐวิิทย์์ ปรปัักษ์์ขาม
บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
นายประกิิต อััศวกาญจน์์
นางสาวศรััญธิินีี มงคลรััตน์์
นายนิิพนธ์์ มโนมยางกููร
นายวััชรชััย มงคลรััตน์์
นายปยุุต ธนวรรัักษ์์
นางสาวเสาวนิิตย์์ สิิริิกรกาญจน์์
นางสาววริินทร์์เพ็็ญ ทองวานิิช
นางวรวรรณ ทองวานิิช
นางวรุุณวรรณ อิินทรทััต
นางอารีีย์์ พรหมสุุวรรณ
นางสาวจุุฬาภา ไพศาลพยััคฆ์์
นายวีีระกิิตต์์ อภิิรััฐประชาศิิลป์์
นางสาววนิิตา สถาวรมณีี
นายณััฐพล เอื้้�อวััฒนสกุุล
นายธเนศพล มงคลรััตน์์

ยอดรวม

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

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
463,975,620

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
78.77

25

26

Salee Colour Public Company Limited

1.3.3 ผู้้�ถืือหุ้้�น
(ก) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ที่่�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก ตามสมุุดทะเบีียน ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564 ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

กลุ่่�มบริิษััท วีี ไอ วีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
บริิษััท วีี ไอ วีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
น.ส.กัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์
น.ส.ธัันธิิดา จิิวะพรทิิพย์์
นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
นายพััฒนชาตติ์์� จิิวะพรทิิพย์์
นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
นายประกิิต อััศวกาญจน์์
นายชาญชััย อััศวกาญจน์์
นายศศิิศ มนต์์เสรีีนุุสรณ์์
กลุ่่�มบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
นายสาทิิส ตััตวธร
นายสิิรภััทร ตััตวธร
นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉะริิยะสมบััติิ
นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช
กลุ่่�มตระกููลตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นางกััลยา ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายชููศัักดิ์์� เตชะสัันติิสุุข
นายรััฐวิิทย์์ ปรปัักษ์์ขาม
นางสาวศรััญธิินีี มงคลรััตน์์
นายนิิพนธ์์ มโนมยางกููร

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

ยอดรวม

401,736,291

68.21

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

(ข) บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการ หรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตามสมุุดทะเบีียน
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564 ดัังนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�
1

2

3

4

5

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
กลุ่่�มนายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
น.ส.กัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์
น.ส.ธัันธิิดา จิิวะพรทิิพย์์
นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
นายพััฒนชาตติ์์� จิิวะพรทิิพย์์
นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
กลุ่่�มนายธเนศพล มงคลรััตน์์
น.ส.ศรััญธิินีี มงคลรััตน์์
นายวััชรชััย มงคลรััตน์์
นายธเนศพล มงคลรััตน์์
นางภััทริิน มงคลรััตน์์
กลุ่่�มนายรััช ทองวานิิช
น.ส.วริินทร์์เพ็็ญ ทองวานิิช
นายรััช ทองวานิิช
นางวรวรรณ ทองวานิิช
นางวรุุณวรรณ อิินทรทััต
กลุ่่�มนายชาญชััย อััศวกาญจน์์
นายประกิิต อััศวกาญจน์์
นายชาญชััย อััศวกาญจน์์
นายราชััน ควรหา

ยอดรวม

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

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
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ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อย และการถืือหุ้้�นของกรรมการในบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

1. บริิษััท โพลีีเมอร์์ริทิ เอเชีีย จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 50 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 5,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท

บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

4,999,998 หุ้้�น

100%

2. บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 150,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท

บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

149,996 หุ้้�น

100%

3. บริิษััท เดอะ บัับเบิ้้�ลส์์ จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 10 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 100,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท

บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

79,997 หุ้้�น

80%

4. บริิษััท ซัับเทอร่่า จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 5 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 50,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท

บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

49,997 หุ้้�น

100%

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การถืือหุ้้�นของกรรมการในบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าเคมีีภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ เช่่น สิินค้้าในกลุ่่�มโซลเว้้นท์์ โมโนเมอร์์
โพลีียููรีีเทน เคมีีภััณฑ์์อาหารสััตว์์ เคมีีภััณฑ์์ทางการเกษตร เคมีีภััณฑ์์เวชภััณฑ์์ เป็็นต้้น และมีีการลงทุุนในบริิษััทต่่างๆ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนจดทะเบีียน 150 ล้้านบาท โดยกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ คืือ บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 91.23 ของทุุนจดทะเบีียน และมีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นดัังนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์
นายประชา จิิวะพรทิิพย์์
นางสาวพรทิิพย์์ จิิวะพรทิิพย์์
นายสาทิิส ตััตวธร
นางกััญญา รััตน์์ตัันติิพฤกษ์์
นายธีีระพล อััศวกาญจน์์
นายสิิทธิิชััย ประวงษ์์รััตน์์
นายกรณััฐ จิิวะพรทิิพย์์
นางสาวเขมิิกา จิิวะพรทิิพย์์
นางสาวเขมนทีี จิิวะพรทิิพย์์
นางสาวณััฐพร จิิวะพรทิิพย์์
นายอรรถวุุฒิิ จิิวะพรทิิพย์์
นายธนิินทร์์ จิิวะพรทิิพย์์

รวมจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

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
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมด้้านยานยนต์์ อิิเลค
ทรอนิิคส์์และสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบและ Subcontractors เช่่น ชิ้้�นส่่วนประกอบของ สแกนเนอร์์ พริ้้�น
เตอร์์ ถาดไอซีี ชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ เป็็นต้้น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนจดทะเบีียน 380,121,074 บาท และมีีทุุนจดทะเบีียน
เรีียกชำำ�ระแล้้ว 380,121,017 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,520,484,068 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท และมีีรายชื่่�อ
ผู้้�ถืือหุ้้�น 10 อัันดัับแรก ณ วัันปิิดทะเบีียนล่่าสุุด วัันที่่� 4 มกราคม 2565 ดัังต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท วีี ไอ วีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
นางภััทริิน มงคลรััตน์์
นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายสาทิิส ตััตวธร
นายเศวต นราธิิปกร
นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
น.ส.กัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์
นางประภััทยา จิิวะพรทิิพย์์
นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉริิยะสมบััติิ
นายชััยวััตน์์ อนัันควานิิช

ยอดรวม

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

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

1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน และทุุนชำำ�ระแล้้ว
1.4.1 ทุุนจดทะเบีียน/ทุุนชำำ�ระแล้้ว/จำำ�นวนหุ้้�น
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ ชื่่อ� ที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับการซื้้อ� ขายในตลาดหลัักทรััพย์์ คืือ “COLOR” มีีทุุนจดทะเบีียน
652,343,752 บาท ทุุนชำำ�ระแล้้ว 588,964,618 บาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนหุ้้�น
หุ้้�นสามััญ
จำำ�นวนหุ้้�นจดทะเบีียนกัับตลท. 652,343,752 หุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�นชำำ�ระแล้้ว		
588,964,618 หุ้้�น		สิิทธิิออกเสีียง 1:1
จำำ�นวนหุ้้�นซื้้�อคืืน
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง หััก หุ้้�นซื้้�อคืืน
ณ วัันที่่� 31 ธ.ค. 2564		
588,964,618 หุ้้�น
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
จำำ�นวนหุ้้�นจดทะเบีียนกัับตลท. จำำ�นวนหุ้้�นซื้้�อคืืน
-
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ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�จดทะเบีียน
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ฝ่่ายนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย จำำ�กััด ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขต
ดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400 โทรศััพท์์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991

1.5 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
บริิษััท ไม่่มีีการออกหุ้้�นประเภทอื่่�นนอกเหนืือจากหุ้้�นสามััญ

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการ
เงิินเฉพาะของบริิษััทหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล เงิินสำำ�รองตามกฎหมายและเงิิน
สำำ�รองต่่างๆ ทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทอาจกำำ�หนดให้้การจ่่ายเงิินปัันผลมีีอััตรา
น้้ อ ยกว่่ า อััตราที่่� กำำ� หนดข้้ า งต้้ น ได้้ โดยขึ้้� น อยู่่�กัั บความจำำ� เป็็ น ในการใช้้ เ งิิ น
ทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินงาน การขยายธุุรกิิจและปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการ
บริิหารงานของบริิษััท ทั้้�งนี้้� มติิของคณะกรรมการบริิษััทที่่�อนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผล
จะต้้องถููกนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายปัันผล
ระหว่่างกาล ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
ได้้ และจะดำำ�เนิินการรายงานให้้ที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบในการประชุุมต่่อไป บริิษััท
ย่่อยของบริิษััท มีีนโยบายในการจ่่ายปัันผลไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิตาม
งบการเงิินของบริิษััทย่่อย หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิติิ บุุคค
ิ ล เงิินสำำ�รองตามกฎหมาย และ
เงิินสำำ�รองต่่างๆ ทั้้�งหมด โดยจะพิิจารณาประกอบกัับกระแสเงิินสด ฐานะการเงิิน
สภาพคล่่องและแผนการลงทุุนในแต่่ละช่่วงเวลาด้้วย
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีี 2564 บริิษััทมีีกำำ�ไรสะสมต้้นงวด 48.83 ล้้าน
บาท หัักจ่่ายเงิินปัันผล 29.45 ล้้านบาท มีีกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี 61.66 ล้้านบาท
หัักสำำ�รองตามกฎหมาย 3.20 ล้้านบาท จะคงเหลืือกำำ�ไรสะสม 77.84 ล้้านบาท คณะ
กรรมการจึึงมีีความเห็็น ให้้จ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นจากกำำ�ไรของปีี 2564 และ
กำำ�ไรสะสมของบริิษััท ในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท รวมเป็็นเงิิน 29.45 ล้้านบาท
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2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
2.1 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่ย� ง
บริิษััทมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ที่�่จะช่่วยส่่งเสริิม
ให้้การดำำ�เนิินงานสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย นำำ�
ไปสู่่ก� ารสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ต่่างๆ และบริิษััทสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน มีีกรอบการดำำ�เนิิน
งานบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ให้้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้้อม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่มี�่ คว
ี ามเปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว และ
การแก้้ไขสถานการณ์์ต่า่ งๆ อย่่างทัันท่่วงทีีรวมถึึงการแสวงหา
โอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ๆ
กรอบการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กร มีีดัังนี้้�
1. การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และ Risk appetite ในการบริิหาร
ความเสี่่ย� งในด้้านต่่างๆ ให้้มีคว
ี ามชััดเจน โดยแบ่่งความเสี่่ย� ง
ออกเป็็น 7 ประเภท ให้้มีคว
ี ามครอบคลุุมในด้้านของโอกาสและ
ผลตอบแทนที่จ�่ ะได้้รัับ
2. กำำ�หนดโครงสร้้างและความรัับผิิดชอบ
บริิษััทเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารงานด้้านความ
เสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการจััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหาร
ความเสี่่� ย งและกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การ (Risk Management
Committee) โดยมีีกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นประธาน และรอง
กรรมการผู้้�จััดการ เป็็นคณะกรรมการ เพื่่อ� ดููแลให้้การสนัับสนุุน
และติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงในทุุกๆ ด้้านรวมถึึงให้้การ
สนัับสนุุนและติิดตามด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี�่ ี
คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับกิิจการ มีีหน้้า
ที่่รัั� บผิิดชอบหลัักดัังต่่อไปนี้้�
1. กำำ�หนดความเสี่่ย� งและโอกาสขององค์์กร รวมถึึงผู้้�รัับผิิด
ชอบในการบริิหารความเสี่่ย� ง
2. พิิจารณานโยบาย กลยุุทธ์์ กรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง
แผนการบริิหารความเสี่่ย� ง และกิิจกรรมควบคุุมความเสี่่ย� ง
3. ทบทวนความเสี่่ย� งและติิดตามการบริิหารความเสี่่ย� งของ
องค์์กร ปีีละ 1 ครั้้�ง
4. รายงานความเสี่่�ยงและการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง

การบริิหารความเสี่่ย� งระดัับองค์์กร
เพื่่อ� ให้้การบริิหารมีีความครอบคลุุมทั่่วทั้้
� ง� องค์์กรความเสี่่ย� ง
ที่่�เกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ การดำำ�เนิินงาน ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินงาน เพื่่อ� เป็็นการขัับเคลื่่อ� นไปสู่่ก� ารกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี�่ ี
ในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และการเติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน
บริิษััทได้้แบ่่งความเสี่่ย� งออกเป็็น 7 ประเภท ได้้แก่่
(1) ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์
(2) ความเสี่่ย� งด้้านกฎหมาย
(3) ความเสี่่ย� งด้้านการเงิิน
(4) ความเสี่่ย� งด้้านองค์์กร
(5) ความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีี
(6) ความเสี่่ย� งจากภายนอก
(7) ความเสี่่ย� งด้้านการดำำ�เนิินการปฏิิบััติงิ าน
ความเสี่่ย� งเหล่่านี้้อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายไม่่แน่่นอน และ
การสููญเสีียโอกาส การสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มรวมถึึงการมีีผลกระทบ
ต่่อวััตถุุประสงค์์ และความพึึงพอใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่าง
สำำ�คััญ
ทางคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและดููแลกำำ�กัับ
กิิจการที่่ดี� จึี งึ ได้้มีกี ารประชุุมร่่วมกัันกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน ในการ
บ่่งชี้้ปั� จั จััยความเสี่่ย� งว่่าเหตุุการณ์์ใดที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ที่่มี� ผี ลทางลบ
และหากเกิิ ดขึ้้� น จริิ ง จะมีี ผ ลกระทบอย่่ า งไรต่่ อ การบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของบริิษััท เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิหารที่เ�่ กี่่ยวข้
� อ้ งจััดแนวทางการ
ป้้องกัันและการจััดการที่�เ่ หมาะสม คณะอนุุกรรมการบริิหาร
ความเสี่่ย� งและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี�่ ี มีีหน้้าที่สนัั
�่ บสนุุนและมีี
ส่่วนร่่วม ติิดตาม ประเมิินตามกระบวนการการบริิหารความเสี่่ย� ง
และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแล
กิิจการ
วััฒนธรรมความเสี่่ย� งภายในองค์์กร
บริิษััทตระหนัักถึึงการบริิหารความเสี่่ย� งภายในองค์์กร และ
มองเห็็นว่่าความเสี่่ย� งเป็็นเรื่อ�่ งความรัับผิิดชอบของทุุกคน ตั้้ง� แต่่
ระดัับกรรมการ ผู้้�บริิหารไปจนถึึงพนัักงาน ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญเพื่่อ�
ให้้บรรลุุเป้้าหมายและความยั่่ง� ยืืนทางธุุรกิิจ ทางคณะกรรมการ
และผู้้�บริิหารได้้สร้า้ งความตระหนัักรู้้� และปลููกฝัังวััฒนธรรมให้้
กัับพนัักงานทุุกระดัับตามบทบาทที่่ไ� ด้้รัับ และให้้ผู้้�เกี่่ยวข้
� อ้ งทุุก
ฝ่่ายมีีส่ว่ นร่่วมในการปฏิิบััติกิิ จิ กรรมต่่างๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบและปฏิิบััติิตาม
เกณฑ์์อย่่างเหมาะสม
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การประเมิินความเสี่่ย� ง
เพื่่�อให้้บรรลุุผลการดำำ�เนิินงานด้้านความเสี่่�ยง บริิษััทได้้
กำำ�หนดวิิธีีการประเมิินความเสี่่�ยง โดยมีีการใช้้เครื่่�องมืือต่่างๆ
ในการประเมิินโอกาสที่จ�่ ะเกิิดความเสี่่ย� ง (Likelihood) ผลกระทบ
ของความเสี่่�ยงที่�่เกิิดขึ้้�น หากพบว่่าระดัับของความเสี่่�ยงนั้้�น
สููงมากและมีีโอกาสเกิิดขึ้้�นสููงต้้องมีีการกำำ�หนดมาตรการและ
การควบคุุมความเสี่่ย� งนั้้น� ๆ และมีีการทบทวน ติิดตามความเสี่่ย� ง
นั้้�นตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดไว้้ เพื่่�อเป็็นมาตรการรองรัับความ
เสี่่ย� งให้้อยู่่ใ� นระดัับที่ส�่ ามารถยอมรัับได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง

ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ในการเสริิมสร้้างบทบาทการบรรเทา
ผลกระทบต่่อกิิจกรรมที่่มี� คว
ี ามสำำ�คััญแก่่องค์์กร และการฟื้้น� ฟูู
ธุุรกิิจการให้้กลัับมาดำำ�เนิินการได้้อย่่างรวดเร็็ว จึึงได้้นำ�ำ เครื่่อ� งมืือ
การบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจมาใช้้อย่่างเป็็นระบบและ
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร โดยมีีการจััดทำำ�
แผนป้้องกัันและเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการจััดการวิิกฤต
มีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ�� เสมอ

2.2 ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
2.2.1 ความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทหรืือกลุ่่�มบริิษััท
1. ความเสี่่ย� งจากการแข่่งขัันเพิ่ม�่ ขึ้้น�
จากภาวะเศรษฐกิิจที่่�มีีความผัันผวนในเรื่่�องของอุุปสงค์์
และอุุปทานที่ไ่� ม่่สมดุุลกััน กัับสภาวะการปรัับตััวขึ้้�นของวััตถุุดิิบ
แบบก้้าวกระโดด ทำำ�ให้้เกิิดภาวะการแข่่งขัันด้้านราคาสููงขึ้้�น
จากการที่ลูู่� กค้้าเกิิดการเกร็็งราคาสิินค้้าและซื้้อ� ในปริิมาณมาก
ในคราวเดีียว ต้้นทุุนที่่สูู� งขึ้้น� จากราคาวััตถุุดิิบเป็็นแรงกดดัันให้้
ความสามารถในการแข่่งขัันภายในประเทศโดยตรงกัับรููปแบบ
การซื้้อ� ขายแบบการประมููลราคาด้้วยจำำ�นวนสิินค้้าที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ทั้้�ง
จากผู้้�ผลิิตภายในประเทศและการนำำ�เข้้าของสิินค้้าจากต่่าง
ประเทศ
2. ความเสี่่ย� งจากการพึ่่�งพิิงผู้้จั� ดจำ
ั �ำ หน่่ายวััตถุุดิบิ
บริิษััทมีีนโยบายการจััดหาวััตถุุดิิบหลัักจากผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
รายใหญ่่ที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือในระดัับสููง และจััดซื้้�อตรงจากผู้้�
ผลิิตอีีกด้้วย นอกจากนี้้� ทางบริิษััทมีีการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบจากทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ หากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายไม่่สามารถจััดหา
วััตถุุดิิบได้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ หรืือไม่่สามารถส่่งมอบ
วััตถุุดิิ บ ให้้ แ ก่่ บ ริิ ษััทได้้ ทัั นตามความต้้ อ งการ บริิ ษััทได้้ มีี
มาตรการในการป้้องกัันและแก้้ไขดัังนี้้�
ทางบริิษััทมีีผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่น� ไว้้สำำ�รองในยามฉุุกเฉิิน อีีก
ทั้้�งยัังสามารถทำำ�การเปรีียบเทีียบราคาเพื่่�อจััดหาวััตถุุดิิบใน
ราคาที่่�แข่่งขัันได้้มากขึ้้�น ณ ในปััจจุุบััน ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ
หลัักยัังสามารถจััดหาวััตถุุดิิบได้้ตามคุุณภาพและมาตรฐาน
ตรงตามความต้้องการของบริิษััท และสามารถส่่งมอบสิินค้้า
ได้้รวดเร็็วและทัันต่่อความต้้องการใช้้งานของบริิษััท ซึ่่ง� คิิดเป็็น
มููลค่่าการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายแต่่ละรายนั้้�นไม่่เกิิน

ร้้อยละ 30 ของยอดซื้้�อวััตถุุดิิบรวมของบริิษััท รวมถึึงบริิษััทมีี
การประเมิินผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่น� เพื่่อ� ป้้องกัันการจััดหาวััตถุุดิิบ
ไม่่ทัันและไม่่ตรงเวลา
3. ความเสี่่ย� งเกี่่ย� วกัับการเปลี่่ย� นแปลงกฎหมาย
การรณรงค์์เรื่่อ� งการรัักษาสิ่ง่� แวดล้้อมเข้้ามามีีบทบาทอย่่าง
มากในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีแนวทางจากหลากหลายหน่่วยงาน
เพื่่อ� ลดการใช้้พลาสติิกในประเทศลง ในหลากหลายรููปแบบทั้้�ง
การขอความร่่วมมืือ การให้้ข้้อมููลเชิิงลบต่่อการใช้้ผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิ ก รวมถึึ ง การผลัักดัันให้้ มีี ม าตรการทางภาครััฐใน
อนาคต การเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้ถุุงพลาสติิกที่่�ย่่อยสลายได้้ตาม
ธรรมชาติิเพื่่�อแทนถุุงพลาสติิกที่่�ผลิิตจากปิิโตรเคมีี เป็็นแนว
โน้้มที่่�ชััดเจนมากขึ้้�น ซึ่่�งบริิษััทเอง มีีมาตรการในการป้้องกััน
และจััดการแก้้ไข ดัังนี้้�
บริิษััทมีีการพัฒ
ั นาผลิิตภััณฑ์์ที่ห่� ลากหลายและมีีคุุณสมบััติิ
ที่่� ดีี ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ตอบสนองเทรนของผู้้�บริิ โ ภคใน
ปััจจุุบััน บริิษััทเองได้้มีีการติิดตามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด
พร้้ อ มทั้้� ง เข้้ า ร่่ วม เป็็ น สมาชิิ ก ในระดัับก่่ อ ตั้้� ง ของสมาคม
พลาสติิกชีีวภาพ เพื่่อ� รัับรู้้�ข่า่ วสารการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งด้้านการ
ตลาด เทคนิิคตลอดจนความเคลื่่�อนไหวต่่างๆ อัันเกี่่�ยวข้้องกัับ
ภาครััฐและระบบภาษีี ที่่� จ ะมีี บ ทบาทในการกำำ�กัั บใน
อุุตสาหกรรมพลาสติิกในอนาคต นอกจากนี้้�ฝ่่า ยวิิ จััยและ
พััฒนามีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ เพื่่อ� ให้้ถุุงพลาสติิกสามารถย่่อย
สลายได้้เองตามธรรมชาติิ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคถุุงพลาสติิกในอนาคตอีีกช่่องทาง
หนึ่่�งด้้วย
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2.2.2 ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ (Strategic Risk)
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสามารถในการแข่่งขัันและภาวะเศรษฐกิิจเนื่่�องจากธุุรกิิจถดถอย ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
1. ศึึกษาข้้อมููลการตลาด เทคโนโลยีี และนวััตกรรม เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
2. จััดทำำ�โครงการ OKR เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน

2.2.3 ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk)
ความเสี่่�ยงที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ งกัับวงเงิินสิินเชื่่อ� กัับสถาบัันการเงิิน เนื่่อ� งจากเศรษฐกิิจชะลอตััวสิินค้้าขายไม่่ได้้ทำำ�ให้้ความสามารถใน
การทำำ�กำำ�ไรลดลง หรืือไม่่มีีการควบคุุมต้้นทุุนที่่�ดีี
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
1. ศึึกษาและดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนดของสถาบัันการเงิินอย่่างเคร่่งครััด
2. ประชุุมติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. จััดหาแหล่่งสิินเชื่่�อสำำ�รองเพิ่่�มเติิม

2.2.4 ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operational Risk)
ความเสี่่�ยงที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ งกัับต้้นทุุนการผลิิตที่ไ่� ม่่สามารถควบคุุมต้้นทุุนให้้เป็็นไปตามประมาณการได้้เนื่่อ� งจากราคาวััตถุุดิิบปรัับ
เปลี่่�ยนขึ้้�น - ลงตามสถานการณ์์ตลาดและไม่่สามารถปฎิิบััติิงานได้้ตามกลยุุทธ์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
1. ใช้้กลยุุทธ์์สั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบล่่วงหน้้า และซื้้�อในปริิมาณมากตามแผนประมาณการการผลิิตที่่�ได้้รัับ เพื่่�อให้้มีีอำำ�นาจในการต่่อ
รองราคา
2. แผนกออกแบบร่่วมกัับแผนกจััดซื้้�อ หาวััตถุุดิิบทดแทนราคาถููก แต่่ได้้คุุณภาพตามความต้้องการเดิิมของลููกค้้า
3. จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานในแต่่ละกระบวนการ และติิดตามความคืืบหน้้า เพื่่�อลดต้้นทุุน ลดข้้อผิิดพลาด และเพิ่่�มผลผลิิต
เช่่น การเปลี่่�ยนวัันทำำ�งาน

2.2.5 ความเสี่่�ยงจากภายนอก (External Risk)
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััวจากอุุปสงค์์ของสิินค้้าภายในประเทศมีีแนวโน้้มลดลงส่่งผลต่่อความ
ต้้องการสิินค้้าของบริิษััท และความต้้องการของตลาดส่่งออกลดลง เนื่่อ� งมาจากสงครามการค้้าของจีีนและสหรััฐอเมริิกาส่่งผล
ให้้ยอดการผลิิตของลููกค้้าลดลงกระทบกัับความต้้องการใช้้สิินค้้าของทางบริิษััท
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
1. ดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนประมาณการธุุรกิิจ
2. ปรัับสภาพการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามสภาวการณ์์ปััจจุุบััน
3. จััดทีีมทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มสิินค้้าหลััก เพื่่�อสร้้างลัักษณะการทำำ�งานกัับลููกค้้าที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อร่่วมพััฒนาสิินค้้าและขยายสิินค้้า
ด้้วยกััน

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ความเสี่่�ยงที่เ่� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับสภาวะการแข่่งขัันที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เทคโนโลยีีและองค์์ความรู้้�ของสิินค้้าสามารถหาได้้ง่า่ ยขึ้้�น ทำำ�ให้้การเข้้า
มาในอุุตสาหกรรมมีีเพิ่่�มขึ้้�น และมีีการขยายตััวของคู่่�แข่่งในอุุตสาหกรรมอย่่างหลากหลาย ทั้้�งคู่่�แข่่งทางตรงและทางอ้้อม หรืือ
การนำำ�เข้้าสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปโดยตรงเพื่่�อทดแทนการผลิิตภายในประเทศ
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
1. พััฒนาการควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าให้้มีีความสม่ำำ��เสมอและครอบคลุุมการนำำ�ไปใช้้ให้้มากที่่�สุุด
2. ทดสอบคุุณภาพของสิินค้้า ให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะที่่�นำำ�เสนอกัับตลาด (โดยหน่่วยงานตรวจสอบคุุณภาพ)
3. การพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าด้้วยสููตรการผลิิต และการปรัับกระบวนการผลิิต (โดยหน่่วยงานผลิิต)
4. บริิหารด้้านราคาและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย

2.3 ประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม
(ESG Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม (ESG Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม (ESG Risk)
ความเสี่่� ย งด้้ า นความปลอดภััย สุุขภาพการแพร่่ ร ะบาดของไวรััส
COVID-19 บริิษััทได้้ติดต
ิ ามประกาศมาตรการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังการระบาด
ของโรคติิดต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ซึ่่�งบริิษััทมีีความห่่วงใยใน
ความปลอดภััยและสุุขภาพของพนัักงาน
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
1. ติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิิด
2. ปรัับกิิจกรรมต่่างๆ ให้้เหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด เช่่น เว้้นระยะ
ห่่างทางสัังคม วางเจลล้้างมืือทุุกจุุดที่่�มีีการสััมผััส
3. จััดอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ COVID ให้้กัับพนัักงาน
ทุุกคน
4. เตรีียมแผนฉุุกเฉิิน กรณีีมีีพนัักงานติิดเชื้้�อ รวมถึึงมาตรการต่่างๆ
ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (ESG Risk)
ความเสี่่ย� งด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและสิ่ง่� แวดล้้อมที่ส่่� ง่ ผลก
ระทบต่่อธุุรกิิจในด้้านของการขนส่่ง หรืือต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการชดเชยความ
เสีียหาย
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
1. วิิเคราะห์์แนวโน้้มสถานการณ์์ เฝ้้าติิดตาม เพื่่�อประเมิินสถานการณ์์ที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�อย่่างใกล้้ชิิด เช่่น สถานการณ์์น้ำำ��ท่่วม มีีแผนฉุุกเฉิินรองรัับ
โดยประเมิินสถานการณ์์ระดัับของความรุุนแรงที่่�รัับได้้ ในการบริิหารความ
ต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจ
2. ด้้านองค์์กรได้้หัันมาใช้้พลัังงานทดแทนในกระบวนการผลิิต ปรัับเปลี่่�ยน
อุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยประหยััดพลัังงาน ด้้านพนัักงาน ปลููกจิิตสำำ�นึึกในการใช้้
ทรััพยากรให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
3.1 นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความ
ยั่่ง� ยืืนของบริิษััทที่คำ่� ำ�นึงึ ถึึง เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม และธรรมาภิิบาล ที่่เ� ป็็นรากฐานในการสร้้างกลยุุทธ์์ สะท้้อนการทำำ�งาน
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานขององค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างสููงสุุด
ในปีี 2564 การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนมีีเป้้าหมายกำำ�หนดชััดเจน ในกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม บริิษััทได้้มีีการเปิิดเผยนโยบายและการดำำ�เนิินงานตลอดปีี 2564 เพิ่่�มเติิมไว้้ในรายงานความยั่่�งยืืนของบริิษััท
(Sustainable Report) ประจำำ�ปีี 2564 หรืือ www.saleecolour.com

3.2 การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
3.2.1 ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานความยั่่ง� ยืืนผ่่านห่่วงโซ่่คุุณค่่าตั้้�งแต่่ต้น้ น้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��เป็็นประเด็็นสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััท
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สิินค้้าและบริิการเพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นสำำ�คััญ

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
การบริิหาร
ปััจจััยการผลิิต

การปฏิิบััติิ

การกระจายสิินค้้า การตลาดและการ
และการบริิการ ขาย และการบริิการ
หลัังการขาย

• ดำำ�เนิินการจััดหาวััตถุุดิิบจาก • การวิิจััยสููตรใหม่่ๆ และเข้้าสู่่� • การขนส่่ง/ ส่่งมอบสิินค้้า • การสื่่อ� สารและให้้ข้อ้ มููลเกี่่ยว
�
แหล่่งผู้้�ขาย (source) ต่่างๆ กระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้ได้้ซึ่่�ง และบริิการที่่�มีีคุุณภาพและ กัับใช้้สินิ ค้้าและบริิการอย่่างถููก
เช่่น resin pigment additive วััตถุุดิิบตามที่่�ลููกค้้าต้้องการ ตรงเวลา
ต้้องและครบถ้้วน
• การรัับความพึึ ง พอใจของ
สิินค้้าและบริิการ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

3.2.2 การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นการกำำ�หนดทิิศทางในการบริิหารนโยบายขององค์์กรขัับเคลื่่�อนไปสู่่�
ความยั่่�งยืืน บริิษััทได้้มีีการประเมิินจำำ�แนกผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียปีีละ 1 ครั้้�ง ผ่่านแบบสำำ�รวจความพึึงพอใจ และระบบข้้อร้้องเรีียน ซึ่่�ง
ในปีี 2564 ได้้มีีการแบ่่งผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียออกเป็็น 8 กลุ่่�ม โดยระบุุแนวทางการตอบสนองความคาดหวัังของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียใน
แต่่ละกลุ่่�ม เช่่น การเปิิดเผยข้้อมููล การมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมโยง เชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินงานที่่�ยั่่�งยืืน
การตอบสนองความคาดหวััง
ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวััง

ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
นัักลงทุุน

• ผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�เป็็นรููปธรรมและ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
• สร้้างศัักยภาพในการเติิบโตของธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
• การกำำ�กัั บดููแลกิิ จ การที่่� ดีี แ ละการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง
• สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและข้้อตกลงของ
สััญญา
• การจ่่ายเงิินปัันผลในระดัับที่่�น่่าพอใจ
• เพิ่่�มช่่องทางการสื่่�อสารให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ติิดตาม
และทราบข้้อมููลของบริิษััทมากขึ้้�น

• ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• รายงานประจำำ�ปีี
• การแถลงผลการดำำ�เนิินงานรายไตรมาส
• การปรัับปรุุงเว็็บไซต์์ของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ให้้
มีีความทัันสมััย ใช้้งานง่่าย มีีข้้อมููลครบถ้้วน

พนัักงาน

• ผลตอบแทนและสวััสดิิการที่่�มั่่�นคงครอบคลุุม
ถึึงครอบครััว
• ความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงาน
• การได้้ รัั บการพัั ฒ นาศัักยภาพและความ
ก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน
• สภาพแวดล้้อมที่ดี่� แี ละความปลอดภััยในหน้้าที่่�
การงาน
• การได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
• การให้้โอกาสพนัักงานเสนอแนะความคิิดเห็็น
ในองค์์กร

• การประชุุมพููดคุุยระหว่่ า งผู้้�บริิ ห ารและ
หััวหน้้างาน อย่่างสม่ำำ��เสมอไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
(กิิจกรรม Talk to Talk)
• การจััดกิิจกรรมสัันทนาการ ภายในองค์์กร
ให้้พนัักงานได้้ผ่่อนคลาย
•การปรัับภููมิิ ทัั ศน์์ ข ององค์์ ก รให้้ มีี คว าม
ปลอดภััยกัับตััวพนัักงานและผู้้�มาเยืือน
• เปิิดช่อ่ งทางรัับฟัังความคิิดเห็็นของพนัักงาน
ในองค์์กร ทั้้�งจากการประชุุม กล่่องรัับฟััง
ความคิิดเห็็น และแบบสำำ�รวจ Online เพื่่อ� นำำ�
ข้้อเสนอแนะมาร่่วมหารืือและปรัับปรุุง

คู่่�ค้้า

• การให้้ความรู้้� และการพััฒนากระบวนการผลิิต
ร่่วมกััน
• การแข่่งขัันราคาอย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและข้้อตกลงตามสััญญา
• มีีนโยบายการเติิบโตและก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน
• มีีความสััมพัันธ์์เชิิงธุุรกิิจระยะยาว
• ไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา

• การพััฒนาคู่่�ค้้า ด้้วยการแนะนำำ�ให้้ความรู้้�
ความเข้้าใจในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้ตรง
ตามกฎหมายกำำ�หนด
• การติิดตามข่่าวสารและกิิจกรรมทางการ
ตลาด
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การตอบสนองความคาดหวััง
ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวััง

ลููกค้้า

• คุุณภาพของผลิิ ตภัั ณฑ์์ ต รงตามมาตรฐาน
กำำ�หนด
• การให้้บริิการทั้้�งก่่อนและหลัังการขาย
• การส่่งมอบที่่�ตรงต่่อเวลาสม่ำำ��เสมอ
• ตอบสนองความต้้องการได้้หลากหลาย
• การรัักษาความลัับของลููกค้้า
• ได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
การรัับประกัันสิินค้้าและบริิการ

• การสำำ�รวจความพึึงพอใจประจำำ�ปีี 2564
(ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจ อยู่่ที่� ่� 93.44%)
• การเข้้าพบปะลููกค้้า
• การแบ่่งปัันความรู้้�ทางด้้านเทคนิิคกัับลููกค้้า
• การเข้้าไปสนัับสนุุนการบริิการต่่างๆ ให้้กัับ
ลููกค้้า

สื่่�อมวลชน

• การให้้ความถููกต้้อง รวดเร็็ว ของข้้อมููลข่่าวสาร
ความคืืบหน้้าของกิิจการ
• การให้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับกิิจการของบริิษััทที่่ถูู� กต้้อง
น่่าเชื่่�อถืือ
• การสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือในการให้้ข่่าวสาร

• การพบปะเยี่่�ยมเยืือนสื่่�อมวลชนในโอกาส
ต่่างๆ
• จััดสััมภาษณ์์พิิเศษในวาระต่่างๆ
• ให้้ข้้อมููลกัับสื่่�อมวลชน Opportunity Day

เจ้้าหนี้้�

• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและข้้อตกลงตามสััญญา
โดยเคร่่งครััด
• รายงานฐานะทางการเงิินของบริิษััท แก่่เจ้้าหนี้้�
ด้้วยความถููกต้้อง และตรงเวลา

• การประชุุมพบปะหารืือ
• การเยี่่�ยมชมกิิจการ

ชุุมชม/สัังคม

• ไม่่สร้า้ งผลกระทบกัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ
• ให้้การช่่วยเหลืือสนัับสนุุน
• มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
• ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ในชุุมชน
• การจ้้างงานคนในพื้้�นที่่�และสร้้างประโยชน์์แก่่
ชุุมชน
• การพััฒนาชุุมชน สัังคมในพื้้�นที่่�ตั้้�งของโรงงาน

• การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน โดยการเข้้าไป
ร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
• การมีีส่่วนร่่วมกัับเด็็กและเยาวชน
• กิิจกรรมร่่วมกัับนิิคมอุุตสาหกรรมและเพื่่�อน
บ้้านโดยรอบบริิษััท
• มีีการหารืือร่่วมในเรื่่�องผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
โดยรอบนิิคมอุุตสาหกรรม

รััฐบาล

• ปฏิิบััติิตามระเบีียบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่่สร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชนและ
สัังคม
• การพััฒนาความสามารถขององค์์กรโดยการมีี
ส่่วนร่่วมปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และการ
สร้้างนวััตกรรมที่่�เข้้ามาช่่วยในการผลิิต
• การให้้ความร่่วมมืือและให้้การสนัับสนุุนด้้าน
ต่่างๆ

• ตอบรัับการสนัับสนุุนจากโครงการต่่างๆ ของ
ภาครััฐที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมในด้้าน
ต่่างๆ
• การได้้รัับการรัับรอง Green System Level
3 เพื่่�อเป็็นการยืืนยัันในเรื่่�องของความรัับผิิด
ชอบที่่�มีีขององค์์กร
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3.3 มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทมีีความตระหนัักถึึงนโยบายและแนวทางการปฏิิบััติกิ ารดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรภายในองค์์กร
มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�บริิหารถึึงพนัักงานทุุกระดัับของบริิษััท เพื่่�อลด
ผลกระทบในเชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ การผลิิต การขนส่่งสิินค้้า โดยมีีเป้้าหมายในการจััดการด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมอย่่างชััดเจน และต่่อเนื่่�อง

3.3.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. การจััดการพลัังงาน
บริิษััทบริิหารการจััดการพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งระบบไฟฟ้้าและแสง
สว่่าง โดยในปีี 2564 ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า (หลอดไฟ LED เพิ่่�มเติิม
ในพื้้�นที่่ก� ารผลิิต และสำำ�นัักงาน เพื่่อ� ลดค่่าใช้้จ่า่ ยและปรัับสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานให้้กัับพนัักงาน
(บริิษััทมีีเป้้าหมายในการลดการใช้้งานพลัังงาน ซึ่่�งสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ใน
รายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564)
2. การจััดการน้ำำ��
การรายงานข้้อมููลการใช้้น้ำำ��สะท้้อนให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการผลิิต นอกจากนี้้� ข้้อมููลการใช้้น้ำำ��ช่่วยให้้
บริิ ษััทสามารถพัั ฒ นาและปรัับปรุุงการบริิ ห ารทรััพยากรน้ำำ�� ได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพเพื่่� อ ลดต้้ น ทุุนในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ และลดความเสี่่� ย งในการ
ขาดแคลนทรััพยากรน้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพ
(บริิษััทมีีเป้้าหมายในการลดการใช้้น้ำำ��ประปา เมื่่อ� เทีียบจากปีีก่อ่ น ซึ่่ง� สามารถ
ดููเพิ่่�มเติิมได้้ใน รายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564)
3. การจััดการขยะ ของเสีีย และมลพิิษ
บริิษััทมีีการจััดการขยะและของเสีียในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็น
ระบบตามหลัักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยมีีระบบการคััดแยกขยะ
ตามประเภทที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ ควบคู่่ไ� ปกัับการ สร้้างจิิตสานึึกและการมีีส่ว่ นร่่วม
กัับผู้้�เกี่่�ยวข้อ้ ง เพื่่อ� ลดการกำำ�จััดขยะ ในปีี 2564 บริิษััทมีีปริิมาณขยะและของเสีีย
รวม 486,857 กิิโลกรััม แบ่่งออกเป็็นของเสีียที่่ไ� ม่่เป็็นอัันตราย และของเสีียที่่เ� ป็็น
อัันตรายนอกจากนี้้� บริิษััทมีีการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในสำำ�นัักงานและ
รอบสถานประกอบการอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2564 พบว่่าค่่ามาตรฐาน
คุุณภาพอากาศ กลิ่่�น เสีียง แสงสว่่าง อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
และ ไม่่พบกรณีีสารเคมีีรั่่�วไหลจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(บริิษััทมีีเป้้าหมายในการลดการจััดการขยะ เมื่่อ� เทีียบจากปีีก่อ่ น ซึ่่ง� สามารถ
ดููเพิ่่�มเติิมได้้ใน รายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564)
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4. การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
บริิษััทมีีการวััดรอยเท้้าคาร์์บอน (Carbon Footprint) ของผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่
ปีี 2562 ได้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์เบอร์์ MSOR16210 เบอร์์ CAE72 และเบอร์์ CAE3 เพื่่อ�
แสดงเจตนารมณ์์ในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�งลดต้้นทุุน
การผลิิตจากการพััฒนากระบวนการให้้มีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�มีีการลดการ
ใช้้พลัังงานฟอสซิิล เพิ่่�มการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน โครงการโซลาร์์เซลล์์ขนาด
999.58 กิิโลวััตต์์พีีค โดยในปีี 2564 ได้้รัับการรัับรองจาก อบก. โดยมีีปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�คาดว่่าจะลดได้้ 430 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
(tCO2eq/year) ระยะเวลาคิิดเครดิิตของโครงการตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม 2565
ถึึง 31 ธัันวาคม 2571 นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดเป้้าหมายในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก จากปีีฐาน 2563 ลงร้้อยละ 5 ภายในปีี 2567
(บริิ ษััทมีี เ ป้้ า หมายในการลดก๊๊ า ซเรืือนกระจก เมื่่� อ เทีี ย บจากปีี ก่่ อ น
ซึ่่�งสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ใน รายงานความยั่่�งยืืน ปีี 2564)

3.4 มิิติิสัังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม
บริิษััทมีีนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (ดููรายละเอีียดที่่เ� ว็็บไซต์์บริิษััท www.saleecolour.com) โดยยึึดมั่น�่ และปฏิิบััติติ ามหลััก
ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิทิ ธิิมนุุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลัักการชี้้แ� นะของสหประชาชาติิว่า่ ด้้วย
ธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้้ความ
สำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติด้ิ า้ นแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเป็็นธรรม เท่่าเทีียม และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ทั้้ง� ในด้้านการจ้้างงาน
การจ่่ายค่่าตอบแทน การเลื่่อ� นตำำ�แหน่่ง การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน โดยไม่่แบ่่งแยกความแตกต่่างทางเพศ อายุุ สถาบัันการ
ศึึกษา เชื้้อ� ชาติิ และศาสนา รวมทั้้�งสนัับสนุุนการจ้้างงานแก่่กลุ่่�มผู้้�ด้อ้ ยโอกาส ได้้แก่่ ผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พ้้นโทษ เพื่่อ� สร้้างโอกาส
สร้้างอาชีีพ และรายได้้ที่มั่�่ น�่ คง และเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่� ง�่ ยืืน (SDGs) ของประเทศและโลก

3.4.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
(1) พนัักงานและแรงงาน
บริิษััทปฏิิบััติติ ามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนตั้้�งแต่่การจ้้างงานจนถึึงการดููแลพนัักงานและบุุคลากร เพื่่อ� ให้้พนัักงานและบุุคลากรทุุก
คนเกิิดความรู้้�สึึกผููกพัันเป็็นครอบครััวเดีียวกัับองค์์กร โดยในปีี 2564 บริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานด้้านพนัักงานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
การจ้้างงาน

รายละเอีียด
พนัักงานประจำำ�
พนัักงานผู้้�พิิการ

รวม

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ชาย
หญิิง
205
3

75
0

208
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การฝึึกอบรมพนัักงาน
ในปีี 2564 บริิษััทจััดหลัักสููตรการอบรมพนัักงานเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและศัักยภาพในการ
ทำำ�งานแก่่พนัักงานจำำ�นวน 136 หลัักสููตร โดยมีีจำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมหรืือกิิจกรรมพััฒนา
ความรู้้�เฉลี่่�ยของพนัักงาน 15.66 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
ความปลอดภััย อาชีวี อนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ในปีี 2564 บริิษััทพัฒ
ั นาและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการเจ็็บป่่วย บาดเจ็็บ หรืือเสีียชีีวิิต และดููแลคุุณภาพ
ชีีวิิตของพนัักงานหรืือลููกจ้้างอย่่างเหมาะสม โดยมีีการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ในการจััดการ
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย เพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือในการพัฒ
ั นาวััฒนธรรมความปลอดภััย
ที่ยั่่� ง่� ยืืนทั้้�งภายในและนอกองค์์กร และเป็็นการคุ้้�มครองความปลอดภััยและสุุขอนามััยของ
พนัักงาน ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน เช่่น การแต่่งตั้้�งผู้้�แทนงานด้้านความปลอดภััย
การแต่่งตั้้�งตััวแทนลููกจ้้างและการจััดตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และพััฒนาระบบการจััดการความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััยให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย ในปีี 2564 พบกรณีีการบาดเจ็็บจากการ
ทำำ�งานจำำ�นวน 6 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้มีมี าตรการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุดัังกล่่าว ได้้มีกี ารสอบสวน
สาเหตุุการบาดเจ็็บและอุุบััติิการณ์์ บัันทึึกผล และปรัับปรุุงแก้้ไข รายงานเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อ
คณะกรรมการความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยรัับทราบ
ความผููกพัันของพนัักงาน
ในปีี 2564 บริิษััทมีีพนัักงานลาออกจากงานโดยสมััครใจ (Turn over rate) ร้้อยละ 1.72
มีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 0.79 จากปีีก่่อน
(2) ลููกค้้า
บริิษััทพััฒนาสิินค้้าและบริิการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบสนองความพึึงพอใจของลููกค้้า
ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์ และมีีจริิยธรรม โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้รัับความพึึงพอใจ
จากลููกค้้าในระดัับดีีมาก คิิดเป็็นร้้อยละ 93.44 และไม่่พบข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าในเรื่่�อง
สำำ�คััญ
(3) ชุุมชนและสัังคม
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและหลีีกเลี่่�ยงการดำำ�เนิินงานที่่�อาจสร้้างผลกระทบเชิิงลบต่่อ
คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน รอบสถานประกอบการ ในปีี 2564 ไม่่พบข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชน
ในประเด็็นด้้านสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อม
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีส่่วนในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมกัับ
ชุุมชน โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีกิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชน โดยการปรัับปรุุงสวนสุุขภาพใน
ชุุมชน เพื่่�อสนัับสนุุนด้้านการออกกำำ�ลัังกาย และความปลอดภััยของสถานที่่� นอกจากนี้้�
บริิษััททำำ�โครงการมอบคอมพิิวเตอร์์ให้้แก่่โรงเรีียนต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนออนไลน์์
จากผลกระทบการแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทได้้มีีการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์โดยบริิจาคเงิินให้้แก่่มหาวิิทยาลััยในการวิิจััยพััฒนาอุุปกรณ์์ และ บริิจาคสิ่่�งของ
จำำ�เป็็นให้้กัับชุุมชนและโรงพยาบาลในพื้้�นที่่� รวมถึึงบริิจาคน้ำำ��ดื่่�มให้้แก่่บุุคลากรทางการ
แพทย์์
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4. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
4.1 ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผ่่านมาและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
กลุ่่�มบริิษััทได้้จำำ�แนกประเภทของธุุรกิิจจากคุุณลัักษณะสิินค้้าที่่�ผลิิต ออกเป็็น 5 ประเภท โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ประเภทสีีขาวและสีีดำำ�

ประเภทฟิิลเล่่อร์์

ประเภทสีีต่่างๆ

สิินค้้าที่่�มีีการใช้้อย่่างแพร่่หลาย และสม่ำำ��เสมอในทุุกกลุ่่�มลููกค้้าหลากหลาย
ประเภทผลิิตภััณฑ์์ กลุ่่�มบริิษััทได้้ตััดสินิ ใจที่่จ� ะเลืือกใช้้เครื่่อ� งจัักรที่่มี� เี ทคโนโลยีีที่ทัั่� น
สมััยจากยุุโรป และมีีความเฉพาะในการผลิิตโดยมีีความสามารถในการผลิิตสีีขาว
2,000 ตััน และสีีดำำ� 15,000 ตัันต่่อปีี กลุ่่�มบริิษััทมีียอดในการผลิิต และขายสิินค้้า
ประเภทนี้้�สร้้างรายได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 41 ของรายได้้จากการขายและบริิการรวมในปีี
2564 ซึ่่�งลดลงจากสััดส่่วนร้้อยละ 48 ของรายได้้จากการขายและบริิการรวมในปีี
2563 ที่่�ผ่่านมา
เป็็นกลุ่่�มสินิ ค้้าหลัักของกลุ่่�มบริิษััทที่ไ่� ด้้รัับการยอมรัับในมาตรฐานคุุณภาพ มีีการ
ใช้้งานหลัักในกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ผลิิตชิ้้�นงานประเภทผืืนแผ่่นกว้้างทั้้�งชนิิดบาง และชนิิด
หนา และกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ผลิิตหีบี ห่่อบรรจุุภััณฑ์์ชนิดถุุ
ิ งบรรจุุถุุงหิ้้�ว ตลอดจนกลุ่่�มลููกค้้า
ผู้้�ผลิิตงานประเภทรีีดเป็็นท่่อ และ Profile ต่่างๆ เพราะนอกจากความเป็็นมาตรฐาน
ด้้านคุุณภาพแล้้ว สิินค้้าประเภทนี้้�สามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตซึ่่�ง
เป็็นการลดต้้นทุุนไปในเวลาเดีียวกััน กลุ่่�มบริิษััทได้้คััดสรรวััตถุุดิิบที่่�มีีความเฉพาะ
และเป็็นพิิเศษและได้้ตััดสินิ ใจเลืือกใช้้เทคโนโลยีีเครื่่อ� งจัักรชั้้น� สููงที่่ทัั� นสมััยที่่สุุด
� จาก
ประเทศอเมริิกามีีความสามารถในการผลิิตฟิิลเล่่อร์์ 16,000 ตัันต่่อปีี กลุ่่�มบริิษััทมีี
ยอดในการผลิิต และขายสิินค้้าประเภทนี้้�สร้้างรายได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 19 ของรายได้้
จากการขายและบริิการรวมในปีี 2564 ซึ่่�งเท่่ากัับในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา
เป็็นสิินค้้าที่่มี� กี ารใช้้งานในกลุ่่�มเฉพาะ มีีขั้้น� ตอนในการออกแบบและกระบวนการ
ผลิิต การตรวจสอบควบคุุมคุุณภาพที่่ซัั� บซ้้อน เป็็นปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลให้้ต้น้ ทุุนในการผลิิต
ค่่อนข้้างสููง เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสิินค้้าประเภทอื่่�นๆ ลููกค้้าหลัักจะกระจายตััวอยู่่�ใน
กลุ่่�มผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ต่า่ งๆ ที่ต้่� อ้ งการคุุณสมบััติิด้า้ นความแตกต่่างด้้านสีีสััน บริิษััท
มีีความสามารถในการผลิิตสิินค้้าประเภทแม่่สีีต่่างๆ 1,200 ตัันต่่อปีี มีียอดในการ
ผลิิตและขายสิินค้้าประเภทนี้้� สร้้างรายได้้ คิิดเป็็นร้้อยละ 10 ของรายได้้จากการขาย
และบริิการรวมในปีี 2564 ซึ่่ง� ลดลงเล็็กน้้อยจากสััดส่่วนรายได้้ร้อ้ ยละ 12 ของรายได้้
จาการขายและบริิการรวมในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทสารเติิมแต่่ง

ประเภทพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์
ประเภทอื่่�นๆ รวมทั้้�ง
วััตถุุดิิบและการบริิการ

เป็็นสิินค้้าที่่�มีีการใช้้งานในกลุ่่�มเฉพาะเช่่นกััน แต่่มีีขั้้�นตอนในการออกแบบ และ
กระบวนการผลิิต การตรวจสอบควบคุุมคุุณภาพที่่�ไม่่ซัับซ้้อนเท่่ากัับสิินค้้าประเภท
สีี ลููกค้้าหลัักจะกระจุุกตััวอยู่่ใ� นกลุ่่�มผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์เฉพาะพิิเศษที่่ต้� อ้ งการการเสริิม
คุุณสมบััติิด้า้ นความแตกต่่างในการใช้้งาน บริิษััทมีีความสามารถในการผลิิตสินิ ค้้า
ประเภทนี้้� 3,000 ตัันต่่อปีี มีียอดในการผลิิตและขายสิินค้้าประเภทนี้้� สร้้างรายได้้
คิิดเป็็นร้้อยละ 12 ของรายได้้จากการขายและบริิการรวมในปีี 2564 ซึ่่�งเท่่ากัับในปีี
2563 ที่่�ผ่่านมา
เป็็นสิินค้้าที่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายทุ่่�นลอยน้ำำ�� สำำ�หรัับรองรัับแผงโซล่่าร์์ ผลิิตและ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ รัับเหมา ออกแบบ ติิดตั้้�ง และให้้คำำ�ปรึึกษา
การวางระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทุุกระบบ บริิษััทสร้้างรายได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 2 ของ
รายได้้จากการขายและบริิการรวมในปีี 2564 เป็็นปีีแรก
เป็็นประเภทธุุรกิิจที่พิ่� จิ ารณาและดำำ�เนิินการในด้้านการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับการ
ทำำ�งานของลููกค้้า ด้้วยเหตุุอัันเนื่่อ� งจากความไม่่สมดุุลระหว่่างกำำ�ลัังการผลิิตและการ
ขาย การขยายกำำ�ลัังการผลิิตของบริิษััทนี้้� ก่่อให้้เกิิดกำำ�ลัังการผลิิตในส่่วนของสาย
การสนัับสนุุนการผลิิตที่่�เหลืือ (Free Available Capacity) พร้้อมให้้บริิการที่่�จะ
เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าต่่อการทำำ�งานของลููกค้้า อาทิิ การบด-ย่่อยเพื่่�อลดขนาดวััตถุุดิิบ
และการจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบบางรายการที่่�เกิินกว่่าประมาณการการใช้้งานในสภาวะที่่�
ตลาดมีีการเปลี่่�ยนแปลง เกิิดยอดขายสร้้างรายได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 16 ของรายได้้จาก
การขายและบริิการรวมในปีี 2564 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากสััดส่่วนร้้อยละ 9 ของรายได้้จาก
การขายและบริิการรวมในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาโดยหลัักๆ มาจากการให้้บริิการรัับจ้้าง
ผลิิตสิินค้้าให้้กัับ บจ. โซลููชั่่�น ครีีเอชั่่�น
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การเปลี่่ย� นแปลงต่่างๆ ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในปีีที่ผ่�่ า่ นมา
ในปีี 2564 บริิษััท มีีเหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญต่่างๆ ซึ่่�งได้้รายงานต่่อสาธารณชนผ่่านทางตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ แล้้วเมื่่�อคณะกรรมการมีีมติิอนุุมััติิในวาระนั้้�นๆตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดตลอดจนการเปิิด
เผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินของบริิษััทด้้วย โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงที่่�มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบ
ระยะเวลาบััญชีีในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและไม่่มีีผลกระทบที่่มีี�
นััยสำำ�คัญ
ั ต่่อกลุ่่�มกิิจการ
กลุ่่�มกิจิ การประเมิินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง
มีีผลบัังคัับใช้้ในรอบระยะเวลารายงานปััจจุุบัันมีีดัังนี้้�
ก) การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิินได้้มีกี ารเพิ่่�มเติิมหลัักการ
ใหม่่และแนวปฏิิบััติิในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
- การวััดมููลค่่า ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ต้้องพิิจารณาในการเลืือกเกณฑ์์การวััดมููลค่่า
- การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการจััดประเภทรายการรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
- เรื่่�องกิิจการที่่�เสนอรายงานอาจเป็็นกิิจการเดีียวหรืือส่่วนของกิิจการหรืือประกอบด้้วยกิิจการ
มากกว่่า 1 แห่่ง ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นกิิจการตามกฎหมาย และ
- การตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
กรอบแนวคิิดได้้ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และเกณฑ์์ในการรวมสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินในงบการเงิิน รวมทั้้�งได้้อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�นถึึงบทบาทของความสามารถของฝ่่ายบริิหารใน
การดููแลรัักษาทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจของกิิจการ ความระมััดระวััง และความไม่่แน่่นอนของการวััด
มููลค่่าในการรายงานทางการเงิิน
ข) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่อ่� ง เครื่่อ� งมืือทางการเงิิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยเฉพาะ เพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิด
ขึ้้น� จากความไม่่แน่่นอนที่่เ� กิิดจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิง เช่่น อััตราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิงที่่กำ� ำ�หนด
จากธุุรกรรมการกู้้�ยืืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้้� การปรัับปรุุงได้้กำำ�หนดให้้กิจิ การ
ให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจาก
ความไม่่แน่่นอนใดๆ นั้้�น
ค) การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง การนำำ�เสนองบการเงิิน และมาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 8 เรื่่�อง นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด
ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ “ความมีีสาระสำำ�คััญ” โดยให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินและกรอบแนวคิิด และอธิิบายถึึงการนำำ�ความมีีสะระสำำ�คััญไปประยุุกต์์ได้้
ชััดเจนขึ้้�นในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงที่่มีี� ผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีี
ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและไม่่มีีผลกระทบที่่มีีนั
� ยั สำำ�คัญ
ั ต่่อกลุ่่�ม
กิิจการ
กลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�มีีการปรัับปรุุงใหม่่ดัังต่่อไปนี้้�มาถืือปฎิิบััติิ
ก่่อนวัันบัังคัับใช้้
ก) การปฎิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงระยะที่่� 2 (การปรัับปรุุงระยะที่่� 2) มีีการปรัับปรุุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (TFRS 9) มาตราฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 (TFRS 7)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 (TFRS 16)
กำำ�หนดมาตรฐานการผ่่อนปรนสำำ�หรัับรายการที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการปฎิิรููปอััตรา
ดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิงรวมถึึงผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงกระแสเงิินสด หรืือผลกระทบต่่อความสััมพัันธ์์
ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
มาตราการผ่่อนปรนที่่�สำำ�คััญของการปรัับปรุุงระยะที่่� 2 ได้้แก่่
- เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกณฑ์์ในการกำำ�หนดกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการ
เงิินหรืือหนี้้�สิินทางการเงิิน (รวมถึึงหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า) ซึ่่�งเป็็นผลโดยตรงจากการปฎิิ
รููปอััตราดอกเบี้้� ยอ้้ า งอิิ ง และ เกณฑ์์ ใ หม่่ ที่่� ใ ช้้ ใ นการกำำ� หนดกระแสเงิิ น สดตามสััญญา
เทีียบเท่่ากัับเกณฑ์์เดิิมในเชิิงเศรษฐกิิจกิิจการจะไม่่ต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการ
เปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวในงบกำำ�ไรขาดทุุนทัันทีี ทั้้�งนี้้�กิิจการที่่�เป็็นผู้้�เช่่าตาม TFRS 16 ที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่าเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าเช่่าจ่่าย
ในอนาคตเนื่่�องจากการปฎิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ก็็ให้้ถืือปฎิิบััติิตามวิิธีีปฎิิบััติิข้้างต้้นด้้วย
- ผ่่อนปรนให้้กิจิ การยัังสามารถใช้้การบััญชีีป้อ้ งกัันความเสี่่�ยงสำำ�หรัับรายการส่่วนใหญ่่ต่อ่ ไปได้้
กรณีีที่คว
่� ามสััมพันั ธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่ย� งได้้รัับผลกระทบจากการปฎิิบััติอััต
ิ ราดอกเบี้้�ย
อ้้างอิิง ทั้้�งนี้้�กิิจการยัังคงต้้องรัับรู้้�ส่่วนของความไม่่มีีประสิิทธิิผล
TFRS 7 ได้้กำำ�หนดให้้เปิิเผยข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
- ลัักษณะและระดัับของความเสี่่�ยงต่่อกิิจการจากการปฎิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
- กิิจการมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นอย่่างไร
- ความคืืบหน้้าของแผนในการเปลี่่�ยนไปใช้้อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงอื่่�น และวิิธีีการบริิหารจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวของกิิจการในช่่วงการเปลี่่�ยนแปลง
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4.1.1 ผลการดำำ�เนิินงาน
รายได้้
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้รวมเท่่ากัับ 1,189 ล้้านบาท เป็็นรายได้้จากการ
ขายสิินค้้าและบริิการ 1,180 ล้้านบาทและเป็็นรายได้้อื่่�น 9 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
มููลค่่า 194 ล้้านบาท จากปีี 2563 หรืือคิิดเป็็นอััตราเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 19.50 โดยเกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งเพิ่่�มขึ้้น� และลดลงของรายได้้จาก การขายสิินค้้าในแต่่ละประเภท
สิินค้้ารายละเอีียดเป็็นดัังนี้้�
• ประเภทสีีขาวและสีีดำำ� มีีรายได้้รวมเป็็นมููลค่่า 481 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 41
ของรายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ ปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นมููลค่่าใกล้้เคีียงกัับปีี 2563
• ประเภทฟิิลเล่่อร์์ มีีรายได้้รวมเป็็นมููลค่่า 221 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 19 ของรายได้้
จากการขายสิินค้้าและบริิการ ปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นมููลค่่าใกล้้คึึยงกัับปีี 2563
• ประเภทสีีต่่างๆ มีีรายได้้เป็็นมููลค่่า 121 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 10 ของรายได้้
จากการขายสิินค้้าและบริิการ ปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 4 เป็็นผลจากการปรัับราคาขายเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับราคาวััตถดิิบที่่�มีีการ
ปรัับตััวสููงขึ้้�น
• ประเภทสารเติิมแต่่ง มีีรายได้้เป็็นมููลค่่า 142 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 12 ของราย
ได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ ปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 21 เนื่่�องจากลููกค้้ามีีความต้้องการเพิ่่�มขึ้้�นในส่่วนของงานฟิิล์์ม ที่่�ใช้้ในการ
การเกษตร• ประเภทพลัังงานแสงอาทิิตย์์ มีีรายได้้เป็็นมููลค่่า 27 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 2 ของรายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ ปีี 2564 ในปีีแรก
• ประเภทอื่่�นๆ รวมทั้้�งวััตถุุดิิบและการบริิการ มีีรายได้้เป็็นมููลค่่า 188 ล้้านบาท คิิด
เป็็นร้้อยละ 16 ของรายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการ ปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นมููลค่่าเพิ่่�ม
ขึ้้น� จากปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 108 เป็็นผลจากการพััฒนากระบวนการผลิิตของการ
รัับจ้้างผลิิตสิินค้้า ให้้กัับ บจ. โซลููชั่่�น ครีีเอชั่่�น
• รายได้้อื่่�น มีีรายได้้อื่่�นเป็็นมููลค่่า 9 ล้้านบาท ในปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 50 เป็็นรายได้้จากการขายเศษวััสดุุและการให้้บริิการทดสอบ
คุุณภาพสิินค้้า

ค่่าใช้้จ่่าย
ผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2564 ของกลุ่่�มบริิษััท โดยรวมเกิิดกำำ�ไรขั้้น� ต้้นเป็็นมููลค่่า
244 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 21 จากรายได้้จากการขายและบริิการ ซึ่่�งเป็็นมููลค่่า
เพิ่่�มขึ้้�น 30 ล้้านบาทจากปีี 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 14 ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายใน
การขายและบริิหารมููลค่่า 184 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 23 ล้้านบาท จากปีี 2563 หรืือเพิ่่�ม
ขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 14
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เมื่่�อพิิจารณาต้้นทุุนสิินค้้าที่่�เกิิดจากการขายรวมในปีี 2564 มีีมููลค่่า 937 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�น 162 ล้้านบาท จากเดิิม 775 ล้้านบาท ในปีี 2563 เพิ้้�มขึ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 21 อัันเนื่่�องมาจากยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ปริิมาณขายและรายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ สามารถแยกวิิเคราะห์์ตามรายประเภทสิินค้้าดัังนี้้�
• ประเภทสีีขาวและสีีดำ�ำ ต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยของสิินค้้าประเภทนี้้� คิิดเป็็นร้้อยละ 76 ของ
มููลค่่าขาย เท่่ากัับต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยในปีี 2563 ปริิมาณขายลดลงร้้อยละ 10 เนื่่อ� งจาก
ความต้้องการสิินค้้ากลุ่่�มนี้้ล� ดลงและราคาวััตถุุดิิบมีีการปรัับราคาสููงขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
• ประเภทฟิิลเล่่อร์์ ต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยของสิินค้้าประเภทนี้้� คิิดเป็็นร้้อยละ 92 ของมููลค่่า
ขาย สููงขึ้้�นร้้อยละ 12 จากต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยร้้อยละ 82 ในปีี 2563 เนื่่�องจากราคา
วััตถุุดิิบหลัักมีีการขยัับสููงขึ้้น� และราคาขายสิินค้้าขยัับตามได้้ยากจากการแข่่งขัันของ
ตลาด ส่่วนปริิมาณขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11
• ประเภทสีีต่่างๆ ต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยของสิินค้้าประเภทนี้้� คิิดเป็็นร้้อยละ 81 ของมููลค่่า
ขาย ใกล้้เคีียงกัับต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยในปีี 2563 และมีีปริิมาณขายใกล้้เคีียงเช่่นกััน
• ประเภทสารเติิมแต่่ง ต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยของสิินค้้าประเภทนี้้� คิิดเป็็นร้้อยละ 77 ของ
มููลค่่าขาย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4 จากต้้นทุุนขายเฉลี่่�ยร้้อยละ 73 ในปีี 2563 ส่่วนปริิมาณ
ขายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27 จากความต้้องการสิินค้้าเพื่่�อนำำ�ไปผลิิตฟิิล์์มเพื่่�อใช้้ในธุุรกิิจ
การเกษตรมาขึ้้�น

ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
ปริิมาณเงิินกู้้�ยืืมรวมของบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นจาก 214 ล้้านบาทในปีี 2563 เป็็น 325
ล้้านบาท เมื่่�อสิ้้�นปีี 2564 โดยเพิ่่�มขึ้้�น 111 ล้้านบาท จากการที่่�บริิษััทได้้มีีการกู้้�สิิน
เชื่่อ� ระยะสั้้�นเพิ่่�มเสริิมสภาพคล่่องเนื่่อ� งจากมีียอดขายเพิ่่�มและปริิมาณการผลิิตเพิ่่�ม
พร้้อมทั้้�งมีีการลงทุุนในเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ต่่างๆ เพื่่�อรองรัับการผลิิตที่่�เพิ่่�มมาก
ขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน และเงิินกู้้�ระยะสั้้�นมีีอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��กว่่าเงิินกู้้�ระยะยาว ซึ่่�ง
ทำำ�ให้้บริิษััทมีีภาระดอกเบี้้�ยที่่�จ่่ายลดลง เป็็น 5.5 ล้้านบาท จากเดิิม 8.1 ล้้านบาท
ในปีี 2563 คิิดเป็็นลดลงร้้อยละ 32 จากปีีที่่�แล้้ว

กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเกิิดผลกำำ�ไรสุุทธิิเบ็็ดเสร็็จเป็็นมููลค่่า 58 ล้้าน
บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 4.8 ของรายได้้รวม และกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 เป็็นมููลค่่า 3.1
ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 5.7 อัันเป็็นผลจากการพััฒนาและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การผลิิตให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งได้้พยายามควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งในส่่วนของ
ค่่าใช้้จ่า่ ยคงที่่� และค่่าใช้้จ่า่ ยผัันแปร ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและทำำ�กำำ�ไรก่่อนผลประโยชน์์
ภาษีีเงิินได้้ในปีี 2564 มููลค่่า 63 ล้้านบาท เพิ่่�มจากปีี 2563 เป็็นมููลค่่า 12 ล้้านบาท
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ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน
สิินทรััพย์์รวมของกลุ่่�มบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�น 208 ล้้านบาท จากมููลค่่า 1,170 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นมููลค่่า 1,378 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
โดยเป็็นการเพิ่่�มขึ้้น� ในส่่วนของลููกหนี้้�การค้้า สิินค้้าคงเหลืือ ที่่ดิ� นิ อาคารและอุุปกรณ์์
เพิ่่�มขึ้้�นจากการลงทุุน
กลุ่่�มบริิษััทมีีอััตราหมุุนของสิินทรััพย์์รวมเฉลี่่�ย (Total assets turnover) ในปีี
2564 อยู่่�ที่่� 0.93 เท่่า ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับอััตราหมุุนของสิินทรััพย์์รวมเฉลี่่�ยในปีี
2563 ที่่� 0.82 เท่่า จากการบริิหารจััดการ

ลููกหนี้้�การค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีียอดลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น เป็็น
มููลค่่า 258 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 19 จากมููลค่่า 217 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 จากยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณ 72 วััน ซึ่่�งลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�อยู่่�ที่่� 81 วััน กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีหนี้้�ที่่�ค้้างชำำ�ระเกิิน 12 เดืือนและ
ได้้มีกี ารตั้้�งค่่าเผื่่อ� หนี้้�สููญ ซึ่่ง� นโยบายในการตั้้�งค่่าเผื่่อ� หนี้้�สููญของกลุ่่�มบริิษััทคืือจะตั้้�ง
เมื่่อ� ลููกหนี้้�ค้า้ งชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือนทั้้�งจำำ�นวน แต่่เนื่่อ� งจากว่่าลููกค้้าบางรายมีีแนว
โน้้มที่่ผิ� ดนััด
ิ การชำำ�ระหนี้้� บริิษััทจึึงได้้ทำำ�การตั้้�งค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญตามมาตราฐาน
บััญชีี พร้้อมทั้้�งอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของกฎหมาย มููลค่่า 4.5 ล้้านบาท

สิินค้้าคงเหลืือ
กลุ่่�มบริิษััทมีียอดสิินค้้าคงเหลืือที่่�ไม่่รวมวััตถุุดิิบและสิินค้้าระหว่่างทาง ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 102 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 36 เมื่่�อเทีียบกัับยอด 75
ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจากกลุ่่�มบริิษััทได้้มีีการเพิ่่�มกำำ�ลัังการ
ผลิิตในช่่วงสิ้้�นปีีเพื่่�อรองรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อในช่่วงต้้นปีี 2565 พร้้อมทั้้�งราคาวััตถุุดิิบหลัักที่่�
ใช้้ในการผลิิตมีีการปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
กลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2564 อยู่่ที่� ป่� ระมาณ 33 วััน ซึ่่ง� ลดลง
จากระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2563 จำำ�นวน 10 วััน เป็็นผลจากการพยายาม
ควบคุุมสิินค้้าคงคลัังให้้พอดีีกัับการขาย

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีี ที่่�ดิิน อาคาร อุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (รวมถึึง
เงิินมััดจำำ�ค่่าเครื่่�องจัักร) เฉลี่่�ยเป็็นมููลค่่า 738 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น 41 ล้้านบาท จาก
มููลค่่าเฉลี่่�ย 697 ล้้านบาท ในปีี 2563 ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� จากการที่่บ� ริิษััทได้้ซื้้อ� เครื่่อ� งจัักรและ
อุุปกรณ์์เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่อ� รองรัับปริิมาณการผลิิตที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์ถาวรในปีี 2564 เท่่ากัับร้้อยละ 17 ซึ่่�งใกล้้เคีียงกััน เมื่่�อเทีียบกัับผล
ตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวรในปีี 2563

เจ้้าหนี้้�การค้้า
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีเจ้้าหนี้้�การค้้าเป็็นมููลค่่า 158 ล้้านบาท ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� 41 ล้้าน
บาทจากมููลค่่า 117 ล้้านบาท ในปีี 2563 เป็็นผลจากยอดขายเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนทำำ�ให้้ต้้องสั่่�งสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น พร้้อมทั้้�งราคาวััตถุุดิิบหลัักปรัับ
ราคาสููงขึ้้�น

หนี้้�สิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีหนี้้�สินิ รวมเท่่ากัับ 576 ล้้านบาท โดยแบ่่ง
เป็็นหนี้้�สินิ หมุุนเวีียนมููลค่่า 509 ล้้านบาท และหนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียนมููลค่่า 67 ล้้านบาท
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น 180 ล้้านบาทจากหนี้้�สิินรวม มููลค่่า 396 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 เป็็นผลจากกลุ่่�มบริิษััทได้้ใช้้แหล่่งเงิินทุุนจากจากสถาบัันการเงิินที่่ก� ลุ่่�มบริิษััท
มีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น และการซื้้อ� วััตถุุดิิบเพื่่อ� รองรัับคำำ�สั่ง่� ซื้้อ� จากลููกค้้า เมื่่อ� พิิจารณา
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E Ratio) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 พบว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนที่่� 0.72 เท่่า เพิ่่�มสููงขึ้้�นจาก 0.51 เท่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 และยัังคงอยู่่�ในเกณฑ์์

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 802 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
28 ล้้านบาท จาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�มีีส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 774 ล้้านบาท
โดยเพิ่่�มมาจากกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จระหว่่างปีี 57 ล้้านบาท และลดลงจากการจ่่าย
เงิินปัันผลให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 29 ล้้านบาท
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4.2 สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุนของบริิษััท
แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องสำำ�หรัับ สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียนที่่�อััตรา 1.2
เท่่า เท่่ากัันเมื่่�อเทีียบกัับกัับอััตราก่่อน ณ สิ้้�นปีีก่่อน
กลุ่่�มบริิษััทมีีสภาพคล่่องของกระแสเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 12 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ นจำำ�นวน 5 ล้้านบาท
สำำ�หรัับเงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานอยู่่ที่� ่� 21 ล้้านบาท เป็็นผลจากการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิตทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิิน
งานมีีกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้น� และการพยายามควบคุุมสิินค้้าคงเหลืือไม่่ให้้สููงเกิินไป ในขณะที่่ก� ลุ่่�มบริิษััทมีีการใช้้เงิินสดสุุทธิิไปในกิิจกรรม
ลงทุุนจำำ�นวน 96 ล้้านบาท กัับปรัับปรุุงกำำ�ลัังการผลิิต และกลุ่่�มบริิษััทยัังได้้ใช้้เงิินสดสุุทธิิในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวนประมาณ
71 ล้้านบาท จากการชำำ�ระเงิินกู้้�ระยะสั้้�นตามกำำ�หนดและการจ่่ายปัันผลและจากการจ่่ายดอกเบี้้�ย
รายจ่่ายลงทุุน
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ลงทุุนการปรัับปรุุงเครื่่อ� งจัักรใหม่่เพิ่่�มเติิม เพื่่อ� เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตให้้เพีียงพอกัับปริิมาณการขายในปััจจุุบััน
พร้้อมทั้้�งรองรัับธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
ความเพีียงพอของสภาพคล่่อง
ในปีี 2564 ที่ผ่่� า่ นมาบริิษััทได้้ลงทุุนปรัับปรุุงเครื่่อ� งจัักร เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตให้้ดีขึ้้ี น� โดยใช้้เงิินไปมากกว่่าปีีก่อ่ น
และบริิษััทได้้ชำำ�ระเงิินกู้้�ระยะสั้้�นไปตามงวดที่่ค� รบกำำ�หนด พร้้อมทั้้�งใช้้ในการจััดหาวััตถุุดิิบเพื่่อ� รองรัับคำำ�สั่ง่� ซื้้อ� ที่เ่� พิ่่�มมากขึ้้น� จาก
ปีีก่่อน ทำำ�ให้้อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนของกลุ่่�มบริิษััทลดลงมาอยู่่�ที่่� 0.72 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�อยู่่�ที่่� 0.51 เท่่า กลุ่่�มบริิษััทยัังคง
สามารถรัักษาโอกาสที่่�จะใช้้ช่่องทางการกู้้�ยืืมเงิินในการขยายธุุรกิิจจากวงเงิินกู้้�ยืืมกัับสถาบัันการเงิินหลายแห่่ง โดยบริิษััทมีี
วงเงิินเหลืือที่่�ไม่่รวมวงเงิิน OD และ LG อยู่่�อีีกจำำ�นวนหนึ่่�ง
ความสามารถในการหาแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มเติิม
กลุ่่�มบริิษััทมีีวงเงิินกู้้�ยืืมคงเหลืือกัับสถาบัันการเงิินที่ไ่� ม่่ได้้ใช้้อีกี มากพอ ซึ่่ง� จะสามารถสนัับสนุุนการขยายธุุรกิิจและ/ หรืือการ
ลงทุุนเพิ่่�มเติิมของกลุ่่�มบริิษััทได้้โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

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

Total

ระยะเวลา
ครบกำำ�หนด

วงเงิินกู้้�ยืืมที่่�ยัังไม่่ ได้้ใช้้
(ล้้านบาท)

ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

333.5
245
97.5
6.4

631.1

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อ Credit Rating
กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีการออกตราสารใดๆ ที่่�ต้้องจััดให้้มีีการทำำ� Credit Rating
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�และการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืม (Covenant) และภาระผููกพััน
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีเงื่่�อนไขในการดำำ�รงอััตราส่่วน หนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E Ratio) กัับสถาบัันการเงิินที่่�กู้้�ยืืมไม่่เกิิน 2.00 และ
อััตราส่่วนความสามรถในการชำำ�ระหนี้้� (Debt Service Coverage Ratio) ไม่่ต่ำำ��กว่่า 1.1 จากผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 กลุ่่�ม
บริิษััทสามารถชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมที่มี่� เี งื่่อ� นไขให้้ดำำ�รงอััตราส่่วนเหล่่านี้้�หมดแล้้ว อย่่างไรก็็ตามอััตราส่่วนหนี้้�สินิ ต่่อทุุน (D/E Ratio) และ
อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� (Debt Service Coverage Ratio) ของบริิษััทก็็ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์นี้้�อยู่่�
ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินและการบริิหารจััดการนอกงบดุุล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิิน ตามรายละเอีียดที่่�เปิิดเผยในงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 ใน
ส่่วนของหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 16 เงิินกู้้�ยืืม ข้้อ 18 สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน และข้้อ 27 ภาระผููกพััน
ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต
ปััจจุุบัันปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทในอนาคตโดยตรงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นปััจจััย
ภายนอกที่อ่� ยู่่น� อกเหนืืออำำ�นาจการบริิหารควบคุุมอัันเนื่่อ� งมาจากภาวะเศรษฐกิิจโลกที่ยัั่� งคงชะลอตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้�งปััจจััย
ทางด้้านโรคระบาดใหม่่โควิิด-19 ที่่ยัั� งคงต่่อเนื่่อ� งมาจากปีีก่อ่ น และยัังไม่่สามารถควบคุุมได้้ ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่ออััตราการเติิบโต
ของผลผลิิตมวลรวม (GDP) ของประเทศทำำ�ให้้กลุ่่�มลููกค้้าและนัักลงทุุนที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาการเพิ่่�มการลงทุุน การดำำ�เนิินโครงการ
ใหม่่ หรืือส่่วนขยายงานต่่างๆ ยัังคงดำำ�เนิินการได้้เพีียงบางส่่วน และนอกจากปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจนี้้�แล้้ว ปััจจััยทางด้้านต้้นทุุน
ผัันผวนอัันเป็็นผลจากระดัับราคาน้ำำ��มัันดิิบ และปิิโตรเคมีีที่่�ผัันผวน ส่่งผลให้้ระดัับอุุปสงค์์และอุุปทาน เกิิดความไม่่สมดุุลกััน
มากยิ่่�งขึ้้�น ส่่วนทางด้้านปััจจััยภายใน เนื่่�องด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตรวมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการสร้้างโรงงานแห่่งใหม่่นี้้� กลุ่่�มบริิษััทสามารถ
ผลิิตสิินค้้าได้้ 45,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งจากการคำำ�นวณพบว่่า การเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตนี้้�จะส่่งผลให้้ค่่าโสหุ้้�ยและค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิต
สิินค้้ามีีมููลค่่าลดลงเฉลี่่�ย ร้้อยละ 10-15 และอาจสููงมากขึ้้�นถึึงร้้อยละ 25 ในบางกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ โดยบริิษััทจำำ�เป็็นต้้องวางแผน
ดำำ�เนิินการผลิิตให้้เต็็มตามกำำ�ลัังการผลิิตที่่อ� อกแบบไว้้ การลดต้้นทุุนจะถููกพิิจารณาควบคู่่ไ� ปพร้้อมกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพใน
ทุุกๆ กระบวนการทำำ�งานของทั้้�งองค์์กร ในปีี 2564 นี้้�บริิษััทใช้้กำำ�ลัังการผลิิตไปประมาณร้้อยละ 83 ของกำำ�ลัังการผลิิตรวม อย่่างไร
ก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทพยายามลดความเสี่่�ยงจากปััจจััยดัังกล่่าว โดยการกระจายตลาด การสรรหาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ เพิ่่�มสััดส่ว่ นการ
ส่่งออกไปยัังตลาดภููมิิภาค และตลาดต่่างประเทศให้้มากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการผลิิต ทำำ�ให้้สามารถเดิินเครื่่�องจัักรได้้
เต็็มกำำ�ลัังการผลิิต นัับเป็็นการลดต้้นทุุนในการผลิิต และเพิ่่�มอััตราการต่่อรองด้้านการจััดหาวััตถุุดิิบที่่�หลากหลายมากขึ้้�น เพื่่�อ
แสวงโอกาสในการทำำ�กำำ�ไรเพิ่่�มเติิม เพื่่อ� พััฒนาเทคโนโลยีีในการผลิิต และคััดสรรเครื่่อ� งจัักรเพื่่อ� กำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มเติิมในอนาคต
เป็็นการเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันได้้ทั้้�งในระยะกลางและระยะยาวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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5. ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์

COLOR

ที่่�ตั้้�ง
โทรศััพท์์
โทรสาร

เลขที่่� 858 หมู่่ที่� ่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ตำำ�บลบางปููใหม่่ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10280
(02) 323-2601-8
(02) 323-2227-8

Website

www.saleecolour.com

ประเภทธุุรกิิจ

เม็็ดพลาสติิกผสมสีีและสารเติิมแต่่งแบบเข้้มข้น้ หรืือเม็็ดพลาสติิกมาสเตอร์์แบทช์์ (Masterbatch)
เม็็ดพลาสติิกผสมสีีและสารเติิมแต่่งสำำ�เร็็จรููป หรืือเม็็ดพลาสติิกคอมพาวด์์ (Compound) และสีี
ผสมพลาสติิกแบบชนิิดผง (Dry Colorant)
จดทะเบีียนเป็็นนิิติิบุุคคลตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน 2551
ทะเบีียนเลขที่่� บมจ. 0107551000282

ผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
179/74 อาคารบางกอกซิิตี้้� ทาวเวอร์์ ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
นายบุุญเรืือง เลิิศวิิเศษวิิทย์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขที่่� 6552 หรืือ
นายสง่่า โชคนิิติิสวััสดิ์์� ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขที่่� 11251 หรืือ
นางสาวรจนาถ ปััญญาธนานุุศาสตร์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขที่่� 8435

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

สำำ�นัักกฎหมาย นิิติิธร
100/20 หมู่่� 6 ถนนเทพารัักษ์์ ตำำ�บลบางเมืืองใหม่่ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10270
นายชาญชััย หอระดาน ใบอนุุญาตให้้เป็็นทนายความเลขที่่� 2390/2529

5.2 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ในปีี 2564 บริิษััท ไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�มีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์หรืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
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6. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี�่ ี โดยมุ่่ง� มั่่น� พัฒ
ั นาและ
ส่่งเสริิมให้้ บริิษััทเป็็นองค์์กรที่�่มีีประสิิทธิิภาพในการบริิหาร
จััดการ มีีจริิยธรรมทางธุุรกิิจ สามารถสร้้างผลประโยชน์์ที่ดี�่ ใี ห้้
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่�น่ ตลอดจนสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน และเพื่่�อส่่งเสริิมให้้นำ�ำ หลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่ดี�่ ี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี พ.ศ. 2560 ซึ่่ง� จััดทำำ�โดย
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ไปปรัับใช้้
ให้้เหมาะสมกัับบริิบทการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ได้้ทบทวน
นโยบายแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี�่ ี ดัังนี้้�
1. ตระหนัักถึึ ง บทบาทและความรัับผิิ ดช อบของคณะ
กรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่สร้
�่ า้ งคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การ
อย่่างยั่่ง� ยืืน
2. กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
ที่เ�่ ป็็นไปเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน
3. เสริิมสร้า้ งคณะกรรมการที่มี�่ ปี ระสิิทธิิผล

4. สรรหาและพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห ารระดัับสููงและการบริิ ห าร
บุุคลากร
5. ส่่ ง เสริิ ม นวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิ จ อย่่ า งมีี
ความรัับผิิดชอบ
6. ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายในที่่เ� หมาะสม
7. รัักษาความน่่าเชื่่อ� ถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
8. สนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมและการสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้�ให้้มีีการสื่่�อสารเพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิจริิงตามนโยบาย
รวมถึึงการติิดตาม ประเมิินผล และทบทวนการปฏิิบััติเิ ป็็นประจำำ�
ทุุกปีี
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้เผยแพร่่นโยบายจริิยธรรม ข้้อพึึงปฏิิบััติิ
ในการทำำ�งานไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.saleecolour.com
ซึ่่�งรวบรวมนโยบายแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�่ดีีเป็็น
หมวดหมู่่�ให้้ง่่ายต่่อการใช้้งานและปรัับปรุุงให้้เป็็นปััจจุุบัันอยู่่�
เสมอ
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6.1 ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ งกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการรวมถึึงจริิยธรรมธุุรกิิจ ข้้อพึึงปฏิิบััติใิ นการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานเกิิดความชััดเจนและสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิตามได้้เป็็นแนวทางเดีียวกััน ดัังนี้้�
• นโยบายและแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการผู้้�บริิหาร
- กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
- กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
- กฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
- กฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร
• นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดการองค์์กร
- นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
- นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
- นโยบายการเข้้าทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง
- นโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
- นโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและการกระทำำ�ผิิด
- นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
- นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
- นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
- นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล
- นโยบายการจััดการข้้อมููลภายในและการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
- นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
- นโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
- นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
- นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการจััดหาและคััดเลืือกคู่่�ค้้า
สรุุปประเด็็นสำำ�คััญของนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ มีีดัังนี้้�
• นโยบายและแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการผู้้�บริิหาร
- กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท สรุุปได้้ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดในข้้อบัังคัับของบริิษััทแล้้วให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
ดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1) ดููแลและกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญของบริิษััท เกี่่�ยวกัับหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การเงิิน การระดมทุุน การบริิหารเงิินทุุน
และการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท
2) พิิจารณาเกี่่�ยวกัับการลงทุุน โดยพิิจารณาอนุุมััติิงบประมาณโครงการลงทุุนของบริิษััท และกำำ�กัับดููแลดำำ�เนิินโครงการ
ให้้เป็็นไปตามแผนงานที่่�วางไว้้
3) ดููแลนโยบายการดำำ�เนิินงานของบริิษััทตลอดจนการจััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญ เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามเป้้าหมาย
ที่่�วางไว้้ และกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขกรณีีที่่�มีีปััญหาอุุปสรรค
4) จััดให้้มีรี ายงานข้้อมููลทั่่ว� ไป และข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััท เพื่่อ� รายงานต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียหรืือผู้้�ลงทุุนทั่่ว� ไป
อย่่างถููกต้้องทัันการณ์์และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
5) รัับทราบรายงานการตรวจสอบที่่�สำำ�คััญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรืือหน่่วยงานกำำ�กัับและตรวจสอบภายในรวมทั้้�ง
ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี และที่่�ปรึึกษาฝ่่ายต่่างๆ ของบริิษััท และมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไขกรณีีที่่�พบ
ข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
6) สอบทานความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท
7) จััดให้้มีีกระบวนการสร้้างผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทเพื่่�อให้้มีีขึ้้�นมาทดแทนอย่่างต่่อเนื่่�อง (Succession Plan)
8) แต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบและให้้ความเห็็นชอบเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจ หน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่่งตั้้�งกรรมการคน
หนึ่่ง� คนใดหรืือหลายคนหรืือบุุคคลอื่่น� กระทำำ�การอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� แทนคณะกรรมการบริิษััท ทั้้ง� นี้้ก� ารมอบอำำ�นาจดัังกล่่าว
ผู้้�ได้้รัับมอบอำำ�นาจนั้้�นต้้องไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ รายการที่่�บุุคคลดัังกล่่าวหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (“บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง” ให้้มีีความหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์)
มีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9) ในการลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ จะต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
เว้้นแต่่เรื่่�องต่่อไปนี้้� จะกระทำำ�ได้้ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน ทั้้�งนี้้�กำำ�หนดให้้รายการที่่�กรรมการ
หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
ให้้กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�นไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
• เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• การทำำ�รายการที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีียและอยู่่�ในข่่ายที่่�กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดของตลาด หลัักทรััพย์์ระบุุให้้ต้้องได้้รัับ
อนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• นอกจากนั้้�นในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยคะแนน
เสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
- การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
- การรัับซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทมหาชนอื่่�น หรืือบริิษััทเอกชนมาเป็็นของบริิษััท
- การทำำ� แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ
- การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััท หรืือการรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไร
ขาดทุุนกััน
- การออกหุ้้�นใหม่่เพื่่�อชำำ�ระแก่่เจ้้าหนี้้�ของบริิษััทตามโครงการแปลงหนี้้�เป็็นทุุน
- การลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทโดยการลดจำำ�นวนหุ้้�นหรืือลดมููลค่่าหุ้้�น
- การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การออกหุ้้�นกู้้� การควบหรืือเลิิกบริิษััท
- เรื่่�องอื่่�นใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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บทบาทอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องประธานกรรมการ องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท คุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท วาระการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท องค์์ประชุุมอำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท และค่่า
ตอบแทน โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิษััท
1) รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการในการกำำ�กัับ ติิดตาม ดููแลการบริิหารงานคณะกรรมการ และคณะอนุุกรรมการ
อื่่�นๆ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้
2) เป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
3) เป็็นผู้้�ลงคะแนนเสีียงชี้้�ขาดในกรณีีที่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทมีีการลงคะแนนเสีียง และคะแนนเสีียง 2 ฝ่่ายเท่่ากััน
4) ประเมิินผลงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงเฉพาะตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการขึ้้�นไป เพื่่�อใช้้พิิจารณาปรัับผลตอบแทนประจำำ�ปีี
โดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อบริิษััท
องค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการบริิษััท
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการและกรรมการอื่่�น เมื่่�อรวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 9 คน และมีีกรรมการที่่�มีีความเป็็นอิิสระอย่่างแท้้จริิงจากฝ่่ายบริิหารและ
ปราศจากความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ หรืือความสััมพัันธ์์อื่่�นใดไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดและต้้องไม่่น้้อยกว่่า
3 คน คณะกรรมการบริิษััทเลืือกกรรมการบริิษััทคนหนึึงเป็็นประธานกรรมการบริิษััท ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
เห็็นสมควรอาจจะเลืือกกรรมการบริิษััทคนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการบริิษััทก็็ได้้
การแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทและข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� จะต้้องมีีความ
โปร่่งใสและชััดเจน ไม่่มีลััี กษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััดและกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ ง ต้้องเป็็นบุุคคลที่่�
มีีความรู้้� ความสามารถมีีประสบการณ์์ ความเชี่่ยวช
� าญเฉพาะด้้านที่เ่� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีเวลาเพีียงพอที่่�จะอุุทิิศความรู้้� ความสามารถและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่
บริิษััทได้้ กรรมการบริิษััทสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่น� ได้้ แต่่ทั้้ง� นี้้�จำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียนรวมแล้้วไม่่เกิิน 5 บริิษััท
จดทะเบีียน และการเป็็นกรรมการบริิษััทดัังกล่่าวต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการของบริิษััทและต้้องเป็็นไป
ตามแนวทางที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กำำ�หนดไว้้
ประธานกรรมการบริิหารได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษััทโดยตำำ�แหน่่ง
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีให้้กรรมการบริิษััทออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวนหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการในขณะ
นั้้�น ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้เคีียงที่่สุุด
� หนึ่่�งในสาม หากกรรมการบริิษััท
คนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อประธานกรรมการบริิษััท
ในกรณีีที่ตำ่� ำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทว่่างลงเพราะเหตุุอื่่น� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งบุุคคล
ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุม
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อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจอนุุมััติิเรื่่อ� งต่่างๆ ตามที่กำ่� ำ�หนดโดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับ กฎบััตร และมติิที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ติิดตาม
การดำำ�เนิินงานตามนโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจและงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััท
พิิจารณาอนุุมััติิรายการระหว่่างกัันที่่�สำำ�คััญ การเข้้ารวบกิิจการ การแยกกิิจการ และการเข้้าร่่วมทุุน
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและองค์์ประชุุม
กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อย 4 ครั้้�งต่่อปีี โดยกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี กำำ�หนดให้้กรรมการแต่่ละท่่าน
ต้้องเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 75 ของจำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททั้้�งหมดที่จััดขึ้้
่� น� ในรอบปีี มีีการจััดส่่งหนัังสืือ
เชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุมไปให้้กรรมการบริิษััทล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน เพื่่�อ
ให้้กรรมการบริิษััทมีีเวลาศึึกษาล่่วงหน้้าก่่อนเข้้าประชุุม ประธานกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานที่่�ประชุุม มีีหน้้าที่่�ดููแล
จััดสรรเวลาแต่่ละวาระให้้อย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับกรรมการบริิษััทที่่�จะอภิิปรายแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระในประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นธรรม ในการประชุุมกรรมการบริิษััท ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โดยนััยสำำ�คััญในเรื่่�องที่่�พิิจารณาต้้องออกจากที่่�ประชุุมระหว่่างที่่�มีีการพิิจารณาในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง การลงมติิให้้ใช้้เสีียงข้้าง
มากและหากมีีกรรมการบริิษััทคััดค้้านมติิดัังกล่่าว ให้้บัันทึึกคำำ�คััดค้้านไว้้ในรายงานการประชุุม
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการใหม่่ บริิษััทได้้จััดเตรีียมเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะ
กรรมการ เช่่น ข้้อบัังคัับบริิษััท คู่่�มืือกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทจดทะเบีียน หลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียนปีี 2560 ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� ขี องบริิษััท
ตลอดจนรายละเอีียดของการดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาต่่างๆ เป็็นต้้น ให้้กรรมการได้้ศึกึ ษาและใช้้เป็็นคู่่�มืือในการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�
มีีการสรุุปให้้กัับกรรมการใหม่่รัับทราบเกี่่�ยวกัับลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััท ผลประกอบการ แผนการดำำ�เนิินงานในอนาคต ประเด็็น
ต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนอำำ�นาจหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน โดยผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องและที่่�ปรึึกษากฎหมายเป็็นผู้้�ตอบข้้อซัักถาม หลััง
จากนั้้�นจะมีีการเข้้าเยี่่�ยมชมพื้้�นที่่�ในบริิษััท เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการกำำ�กัับดููแลกิิจการตามภารกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทนบริิษััท
กรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจลงนาม เพื่่อ� มีีผลผููกพันั แทนบริิษััทได้้ คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายรััช ทองวานิิช นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
นายธเนศพล มงคลรััตน์์ นายชาญชััย อััศวกาญจน์์ และนายราชััน ควรหา กรรมการสองในหกท่่านนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน
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Salee Colour Public Company Limited
- กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่ข่� องคณะกรรมการตรวจสอบ สรุุปได้้
ดัังนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล การ
บริิหารงานความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และการ
ควบคุุมภายใน เช่่น สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการ
เงิินอย่่างถููกต้้อง และเปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ โดยการประสาน
งานกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก และผู้้�บริิหารของบริิษััท รัับผิิดชอบ
จััดทำำ�รายงานทางการเงิิน ทั้้�งรายไตรมาสและรายประจำำ�ปีี
สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจ
สอบภายในที่มี่� คว
ี ามเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล โดยสอบทาน
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอกและผู้้�ตรวจสอบภายใน สอบทาน
การปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎหมายที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ งกัับธุุรกิิจของบริิษััท พิิจารณาคััดเลืือก
และเสนอแต่่งตั้้�ง และเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท รวมถึึง
พิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีโดยคำำ�นึงึ ถึึงความน่่าเชื่่อ�

ถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร และปริิมาณงานตรวจสอบของ
ผู้้�สอบบััญชีีนั้้�น และประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่�ได้้รัับมอบ
หมายให้้ทำำ�การตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท การเข้้าร่่วมประชุุม
กัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง พิิจารณาเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท ในกรณีีที่่�เกิิด
รายการเกี่่� ยว โยงหรืือรายการที่่� อ าจมีี คว ามขััดแย้้ ง ทางผล
ประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตาม
ที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััทมอบหมาย โดยความเห็็ น ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ เช่่น ทบทวนนโยบายการบริิหารทางการเงิิน
และบริิหารความเสี่่�ยง ทบทวนการปฏิิบััติติ าม จรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจของผู้้�บริิหาร ทบทวนร่่วมกัับผู้้�บริิหารของบริิษััทในรายงาน
ที่่�สำำ�คััญๆ ที่่�ต้้องเสนอต่่อสาธารณชนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้องจััดให้้มีีการประเมิินผลคณะ
กรรมการตรวจสอบ ด้้วยการทำำ�แบบประเมิินตนเองของคณะ
กรรมการตรวจสอบ หรืือวิิธีีการอื่่�นที่่�เหมาะสม เพื่่�อนำำ�ผลการ
ประเมิินมาปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
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- กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่ข่� องคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน สรุุปได้้ดัังนี้้�
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนคััดเลืือกจาก
กรรมการที่ไ่� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััท จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน
โดยประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนต้้องเป็็น
กรรมการอิิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหา
คััดเลืือกและเสนอชื่่� อ บุุคคลที่่� มีี คุุ ณสมบััติิ เ หมาะสมเป็็ น
กรรมการผู้้�จััดการ หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ตั้้�งแต่่
ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป และทำำ�หน้้าที่กำ่� ำ�หนดนโยบาย
การจ่่ายค่่าตอบแทน และผลประโยชน์์อื่่�นที่่�ให้้เฉพาะตำำ�แหน่่ง

กรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป โดยต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ที่ชััด
่� เจน โปร่่งใส
เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ รวมถึึงดููแล
ให้้กรรมการ หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะ
สมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อบริิษััท โดยอ้้างอิิง
ข้้อมููลจากการสำำ�รวจค่่าจ้้างทั่่�วประเทศ โดยพิิจารณาเปรีียบ
เทีียบจากธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน หรืือใกล้้เคีียงกััน กำำ�หนด
แนวทางการประเมิิ น ผลงานของผู้้�บริิ ห ารระดัับสููงเฉพาะ
ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อใช้้พิิจารณาปรัับผลตอบแทน
ประจำำ�ปีี โดยคำำ�นึงึ ถึึงหน้้าที่่คว
� ามรัับผิิดชอบที่่มี� ต่ี อ่ บริิษััท โดย
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะต้้องจััดให้้มีี
การประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

- กฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่ข่� องคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ สรุุปได้้ดัังนี้้�
คณะกรรมการของบริิ ษััท เป็็ น ผู้้�แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยคััดเลืือกจาก
กรรมการที่ไ่� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััท จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน
โดยประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
โดย กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�พ้้น
ตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการ
บริิษััทอีีกได้้ ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ในด้้านของการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ มีีหน้้าที่่� กำำ�หนดแนวทางเสนอแนะ แนวนโยบาย แนว
ปฏิิบััติเิ กี่่�ยวกัับจริิยธรรมทางธุุรกิิจ ตลอดจนนโยบาย มาตรการ
ต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันตามระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี่� ต่ี อ่
คณะกรรมการบริิษััท และฝ่่ายจััดการ เพื่่อ� กำำ�หนดเป็็นระเบีียบ
ปฏิิบััติิขององค์์กรที่่�ได้้มาตรฐาน และเป็็นแนวทางที่่�ถููกต้้อง
พิิจารณาเสนอข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ� หรัับคณะกรรมการบริิ ษััท หรืือคณะกรรมการชุุดย่่ อ ย
กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ให้้คณะทำำ�งานถืือปฏิิบััติิทบทวนความ
เหมาะสมของกฏบััตรคณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
หากมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขจะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบในด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�

เสนอการกำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมต่่อคณะ
กรรมการบริิษััทซึ่่�งครอบคลุุมความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ที่สำ่� ำ�คััญ
ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยง
ด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิ
การ และความเสี่่� ย งที่่� มีี ผ ลกระทบต่่ อ ชื่่� อ เสีี ย งของกิิ จ การ
เป็็นต้้น วางกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง
โดยสามารถประเมิิน และติิดตามความเสี่่�ยงของบริิษััทให้้อยู่่�
ในระดัับที่่�เหมาะสม และยอมรัับได้้ รวมถึึงควบคุุมติิดตาม
ประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยง และดููแลให้้บริิษััทดำำ�เนิินการ
ตามนโยบายและแนวทางบริิหารความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทกำำ�หนด
มอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงให้้คณะทำำ�งานถืือปฏิิบััติิ
ทบทวนความเพีียงพอของนโยบายและระบบบริิหารความเสี่่�ยง
โดยรวมถึึงความมีีประสิิทธิิผลของระบบและการปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่กำ่� ำ�หนด นำำ�เสนอรายงานผลการดำำ�เนิินงานของคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อรัับ
ทราบ และ/ หรืือพิิจารณาอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง ในการประชุุม
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ จััดให้้
มีีการประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยอาจเชิิญฝ่่ายจััดการ
หรืือผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือผู้้�ที่่�เห็็น
สมควรมาร่่วมประชุุมให้้ความเห็็นหรืือส่่งเอกสารข้้อมููลตามที่่�
เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้อ้ งหรืือจำำ�เป็็น การประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านของ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
รายงานผลการประเมิินประจำำ�ปีีต่่อคณะกรรมการบริิษััท
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- กฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแล
กิิจการ สรุุปได้้ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิหารได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีจำำ�นวน
ตามที่ค่� ณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร ซึ่่ง� จะประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทจำำ�นวน
หนึ่่�งและอาจประกอบด้้วยผู้้�บริิหารของบริิษััท และ/หรืือบุุคคลภายนอกอีีกจำำ�นวน
หนึ่่�งก็็ได้้ เมื่่อ� รวมแล้้วมีจำี ำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าสามคน กรรมการบริิหารจะต้้องมีีความ
รู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ที่เ่� หมาะสม สามารถอุุทิิศเวลา มีีความคิิดเห็็นอย่่าง
เพีียงพอในการปฏิิบััติงิ าน มีีความรู้้�ความเข้้าใจถึึงคุุณสมบััติิ หน้้าที่่� และความรัับ
ผิิดชอบของตน รวมถึึงต้้องไม่่มีลััี กษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ ง อำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร กำำ�หนดนโยบาย เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ แผนการ
ดำำ�เนิินงาน งบประมาณประจำำ�ปีี และอำำ�นาจการบริิหารงานต่่างๆ ของบริิษััท เพื่่อ�
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทให้้
เป็็นไปตามนโยบาย แผนการดำำ�เนิินงาน และงบประมาณประจำำ�ปีี ให้้เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและเอื้้�อต่่อสภาพธุุรกิิจ พร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ� การบริิหาร
จััดการแก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููง พิิจารณาอนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการลงทุุน การจััด
ทำำ�ธุุรกรรมการทางการเงิินกัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อการเปิิดบััญชีี กู้้�ยืืม จำำ�นำำ�
ค้ำำ��ประกััน และการอื่่�นใด รวมถึึงการซื้้�อขาย/จดทะเบีียนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิินเพื่่�อการ
ทำำ�ธุุรกรรมตามปกติิของบริิษััทภายใต้้อำำ�นาจวงเงิินที่ไ่� ด้้กำำ�หนดไว้้ พิิจารณาอำำ�นาจ
อนุุมััติิการซื้้�อขายสิินค้้าและสิินทรััพย์์ในวงเงิินไม่่ที่่�กำำ�หนดไว้้ หากเกิินจำำ�นวนที่่�
สามารถอนุุมััติิได้้ ให้้นำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรและการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยครอบคลุุม
ทั้้�งเรื่่�องการคััดเลืือก การฝึึกอบรม การแต่่งตั้้�ง การว่่าจ้้าง และการเลิิกจ้้างของ
พนัักงานระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไป กำำ�กัับดููแลและอนุุมััติิเรื่่อ� งที่เ่� กี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทและอาจแต่่งตั้้�งหรืือมอบหมายให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง หรืือหลาย
คนกระทำำ�การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการบริิหารตามที่่�เห็็นสมควรได้้
และ คณะกรรมการบริิหารสามารถยกเลิิก เปลี่่�ยนแปลง หรืือ แก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆ
ได้้ พิิจารณากลั่่น� กรองงานทุุกประเภทที่เ่� สนอคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่น� ของบริิษััท
ที่่�จะเป็็นผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทโดยตรงพิิจารณา
ผลกำำ�ไรและขาดทุุนของบริิษััทฯ การเสนอจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลเพื่่อ� เสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััท พิิจารณาอนุุมััติิ หรืือเงิินปัันผลประจำำ�ปีเี พื่่อ� เสนอให้้ที่ป่� ระชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการพิิจารณาอนุุมััติิ แต่่งตั้้�งหรืือว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
บริิหารงานภายในองค์์กรของบริิษััท เพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดให้้มีกี ารประชุุม
คณะกรรมการบริิหารเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนหรืืออย่่างน้้อยไตรมาสละหนึ่่�งครั้้�ง หรืือ
ตามความเหมาะสม ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ให้้ประธานกรรมการ
บริิหาร หรืือเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมาย
ส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไปยัังกรรมการบริิหารไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ดวัันก่่อนวัันประชุุม
ทั้้�งนี้้� สามารถดููรายละเอีียดกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยเพิ่่�มเติิมได้้ในเว็็บไซต์์บริิษััทที่่� www.saleecolour.com

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปประเด็็นสำำ�คััญของนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดการองค์์กร
นโยบายและแนวปฏิิบััติด้ิ า้ นการจััดการองค์์กรเกี่่�ยวกัับการ ดููแลในเรื่่�องดัังกล่่าวทราบและไม่่ร่่วมพิิจารณาการทำำ�ธุุรกรรม
ดำำ�เนิินงานขององค์์กร เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแล ดัังกล่่าว
กิิจการ สรุุปได้้ดัังนี้้�
ในปีีที่ผ่่� า่ นมา บริิษััทได้้ตรวจสอบกรณีีที่อ่� าจก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์โ ดยพบว่่า ไม่่มีีรายการใดที่่� มีี ส่่ว น
- นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เกี่่�ยวข้้องกัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพัฒ
ั นาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดย และเพื่่�อยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการภายในองค์์กร ในปีีที่่�
การคััดเลืือกประเด็็นสำำ�คััญที่่�ได้้ความต้้องการและความคาด ผ่่านมาบริิษััทได้้ทบทวนจริิยธรรมธุุรกิิจในส่่วนของความขััด
หวัังจากกลุ่่�มผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผลกระทบต่่อสัังคม แย้้งทางผลประโยชน์์ โดยได้้เพิ่่�มเติิม เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุม ป้้องกััน
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ประกอบกำำ�หนดกลยุุทธ์์ และลดความเสี่่�ยง ซึ่่ง� คณะกรรมการได้้พิจิ ารณาอนุุมััติิแล้้วเมื่่อ�
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�ง วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ในการทบทวนและปรัับปรุุงการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่อ่� งที่่�
- นโยบายการป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
จะก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งในผลประโยชน์์นั้้�น คณะกรรมการ
บริิษััท และบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ยึึด ของบริิษััทจะกำำ�หนดให้้กรรมการหรืือฝ่่ายจััดการที่่เ� ป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
มั่่�นในความถููกต้้อง โดยจััดให้้มีีแนวทางในการต่่อต้้านการ ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
ทุุจริิตคอร์์รััปชัันรวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมและ ความเป็็ น อิิ ส ระในการตััดสิิ น ใจ และจะเปิิ ด เผยข้้ อ มููลให้้
ปลููกฝัังให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตามกฎหมายและ สาธารณชนรัับทราบโดยทัันทีีเพื่่�อความโปร่่งใสในการทำำ�งาน
ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการสร้้างความ นโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและการกระทำำ�ผิิด
สำำ�เร็็จของงานด้้วยวิิธีีการทุุจริิต โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้มีี
- นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
มติิรัับทราบ และกำำ�หนด “แนวนโยบายการป้้องกัันการทุุจริิต
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานตระหนัักถึึง
คอร์์รััปชััน” และถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
ความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
- นโยบายการเข้้าทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง
และส่่งเสริิมให้้ บริิษััทเป็็นองค์์กรที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพในการบริิหาร
ในการเข้้าทำำ�รายการของบริิษััทกัับบุุคคลเกี่่�ยวโยงกััน เพื่่�อ จััดการ มีีจริิยธรรมทางธุุรกิิจ สามารถสร้้างผลประโยชน์์ที่่�ดีีให้้
ให้้เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายโดยเท่่า แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นตลอดจนสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
เทีียมกััน บริิษััทจึึงยึึดหลัักรายการดัังนี้้�
กิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืน และส่่งเสริิมให้้นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
- เป็็นรายการที่่�ผ่่านกระบวนการอนุุมััติิที่�โ่ ปร่่งใสโดยกรรมการ ที่่�ดีี โดยได้้นำำ�ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และผู้้�บริิหารด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวัังและซื่่อ� สััตย์์สุุจริิต ของบริิษััท ได้้ทบทวนนโยบายแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โดยผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ไม่่ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการตััดสิินใจ
ที่่�ดีี
- เป็็นรายการที่่�กระทำำ�โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััท
- นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
เสมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
บริิ ษััทมีี ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� จ ะช่่ วยส่่ ง เสริิ ม ให้้ ก าร
- มีีระบบการติิดตามและตรวจสอบที่่�ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการทำำ� ดำำ�เนิินงานสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย นำำ�ไปสู่่�
รายการเป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้อง
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
- นโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ต่่างๆ และบริิษััทสามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน มีีกรอบการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ ดำำ�เนิินงานบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่อ� ให้้สามารถตอบสนองสภาพ
พนัักงานจะต้้องปฏิิบััติหิ น้้าที่่เ� พื่่อ� ผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท แวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่าง
กรณีีบุุคคลใดมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในรายการที่่� รวดเร็็ว และการแก้้ไขสถานการณ์์ต่่างๆ อย่่างทัันท่่วงทีีรวมถึึง
พิิจารณา บุุคคลดัังกล่่าวจะต้้องแจ้้งให้้หน่่วยงานตรวจสอบที่่� การแสวงหาโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ๆ
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- นโยบายการจััดการข้้อมููลภายในและการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ
บริิษััทมีีการดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีนโยบายให้้กรรมการ และผู้้�บริิหาร
มีีหน้้ารายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่่ง พรบ.
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วััน
นัับจากวัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ และ
แจ้้งข้้อมููลผ่่านระบบออนไลน์์ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่่อ� บัันทึึกการเปลี่่�ยนแปลงและสรุุปจำำ�นวนหลัักทรััพย์์
ของกรรมการและผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคล
บริิษััทมีีข้อ้ กำำ�หนดห้้ามนำำ�ข้อ้ มููลงบการเงิิน หรืือข้้อมููลอื่่น� ที่่�
มีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทที่่�ทราบเปิิดเผยแก่่
บุุคคลภายนอกหรืือผู้้�ที่่�มิิได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยเลขานุุการ
บริิ ษััทจะมีี ก ารแจ้้ ง เตืือนผ่่ า นระบบโทรศััพท์์ มืื อถืือให้้ แ ก่่
กรรมการ และผู้้�บริิหารห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในช่่วง 1
เดืือน ก่่อนที่่�ข้้อมููลงบการเงิินหรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�มีีผลกระทบต่่อ
ราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจะเผยแพร่่ต่อ่ สาธารณชน และต้้อง
ไม่่ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24
ชั่่ว� โมงนัับแต่่ได้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นสู่่�สาธารณะทั้้�งหมดแล้้ว
บริิ ษััทได้้ กำำ� หนดโทษทางวิิ นััยสำำ� หรัับผู้้�แสวงหาผล
ประโยชน์์จากการนำำ�ข้้อมููลภายในบริิษััทไปใช้้หรืือนำำ�ไปเปิิด
เผยจนอาจทำำ� ให้้ บริิษััทได้้รัั บความเสีียหาย โดยพิิจารณา
ลงโทษตามควรแก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วยวาจา การตััก
เตืือนเป็็นตััวหนัังสืือ การภาคทััณฑ์์ ตลอดจนการเลิิกจ้้างพ้้น
สภาพการเป็็นพนัักงานด้้วยเหตุุไล่่ออก ปลดออกหรืือให้้ออก
แล้้วแต่่กรณีี เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� แนวทางดัังกล่่าวได้้ผ่่านการให้้ความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบริิษััทแล้้ว

- นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส คณะกรรมการของ
บริิษััทมีีนโยบายในการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่มิ� ใิ ช่่ข้อ้ มููลทางการเงิิน
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และสามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย โดย
นอกจากการเปิิดเผยข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
และสำำ�นัักงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ผ่า่ นช่่อง
ทางที่่�กำำ�หนดแล้้ว บริิษััทยัังมีีนโยบายในการเผยแพร่่ข้้อมููล
ต่่างๆ ที่สำ่� ำ�คััญซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการตััดสิินใจใช้้สิทิ ธิิออก
เสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือข้้อมููลที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหลััก
ทรััพย์์ของบริิษััท โดยผ่่านช่่องทางการเผยแพร่่ข้อ้ มููลต่่างๆ ของ
ตลาดหลััทรััพย์์และเว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมถึึงสื่่�อสาธารณชน
ต่่างๆ ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นและสาธารณชนสามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่ายอีีก
ด้้วย
- นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทได้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนโดย
ยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามหลัักปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษย
ชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลัักการ
ชี้้�แนะของสหประชาชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน (The
United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights: “UNGPs”) โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิ
ด้้านแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเป็็นธรรม เท่่า
เทีียม และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งในด้้านการจ้้างงาน การจ่่ายค่่า
ตอบแทน การเลื่่อ� นตำำ�แหน่่ง การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน
โดยไม่่แบ่่งแยกความแตกต่่างทางเพศ อายุุ สถาบัันการศึึกษา
เชื้้�อชาติิ และศาสนา รวมทั้้�งสนัับสนุุนการจ้้างงานแก่่กลุ่่�มผู้้�
ด้้อยโอกาส ได้้แก่่ ผู้้�พิิการ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พ้้นโทษ เพื่่�อสร้้างโอกาส
สร้้างอาชีีพ และรายได้้ที่่�มั่่�นคง
- นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญ
บริิษััทยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีของสัังคม
โดยเฉพาะในชุุมชน ที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ตั้้�งของบริิษััท ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความเคารพสิิทธิิและปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเป็็นธรรม
รัับฟัังความคิิดเห็็นหรืือความกัังวล รวมทั้้�งสร้้างความเข้้าใจกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ส่่ ง เสริิ มคว ามร่่ วมมืื ออย่่ า ง
สร้้างสรรค์์ในเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสนใจ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มเพื่่�อการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างกััน ตลอดจนรัับฟััง
ความคิิดเห็็น และคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มเพื่่�อผลประโยชน์์ร่่วมกััน ในกรณีีที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม
จากการปฏิิบััติขิ องบริิษััท สามารถร้้องเรีียนหรืือแนะนำำ�ติชมต่
ิ อ่ บริิษััทได้้โดย บริิษััทได้้จััดช่อ่ งทางให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียสามารถติิดต่อ่
ผ่่านเว็็บไซต์์ www.saleecolour.com ร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแสได้้หลายด้้าน รวมทั้้�งด้้านธรรมาภิิบาล และพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อ
ถึึงการทุุจริิตหรืือประพฤติิมิชิ อบของบุุคคลในองค์์กรทั้้�งจากพนัักงานเอง และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอื่น่� ด้้วย บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การเก็็บข้้อมููลร้้องเรีียนเป็็นความลัับซึ่่�งเรื่่�องร้้องเรีียนดัังกล่่าวจะรัับรู้้�เพีียงเฉพาะในกลุ่่�มบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายและเกี่่�ยวข้้อง
ด้้วยเท่่านั้้�นเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ร้้องเรีียนและได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการรัับเรื่่�อง และการสอบสวนไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
โดยมีีช่่องทางการติิดต่่อข้้อร้้องเรีียน หรืือการแจ้้งเบาะแส ดัังนี้้�

ทาง E-mail : www.saleecolour.com

จดหมายถึึงคณะกรรมการ / กรรมการผู้้�จััดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรม
บางปูู ต.บางปููใหม่่ อ.เมืืองสมุุทรปราการ จ.สมุุทรปราการ 10280

ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท 02-323-2601 ต่่อ 2005

ทั้้�งนี้้� ในการรัับข้้อเสนอแนะและเรื่่�องร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียนั้้�น จะถููกส่่งต่่อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้มีี
การชี้้แ� จง แก้้ไข ปรัับปรุุง และสรุุปผลเพื่่อ� รายงานต่่อคณะกรรมการ และเพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการติิดตามเรื่่อ� งราวร้้องทุุกข์์การดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยรวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิผล บริิษััทได้้แต่่งตั้้�ง “คณะทำำ�งานติิดตามเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์ และ
รายงานความคืืบหน้้าให้้คณะกรรมการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์รัับทราบจะเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการแก้้ไขปััญหา
จากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
สำำ�หรัับการร้้องเรีียนการแจ้้งเบาะแส บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ในขั้้�นตอนการปฏิิบััติิการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแสของ
บริิษััทโดยจััดให้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่่�งเป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับและกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้�ยัังสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับพนัักงานหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ โดยบริิษััทจะให้้ความคุ้้�มครอง
และจะไม่่ยินิ ยอมให้้มีกี ารข่่มขู่่� คุุกคาม กัับพนัักงานหรืือบุุคคลอื่่น� ใดที่่แ� จ้้งเบาะแส และผู้้�ที่ใ่� ห้้ความร่่วมมืือหรืือช่่วยเหลืือในการ
สอบสวนด้้วยเจตนาสุุจริิต รวมบริิษััทจะไม่่เลิิกจ้้าง พัักงาน ลงโทษทางวิินััย หรืือขู่่�ว่่าจะดำำ�เนิินการใดๆ จากการที่่�พนัักงานของ
บริิษััท หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแส
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6.2 จริิยธรรมธุุรกิิจ
จริิยธรรมธุุรกิิจ ของบริิษััทจััดทำำ�ขึ้้น� ครั้้�งแรกเมื่่อ� ปีี 2551 และได้้ปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1 ในปีี 2563 เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
เป็็นไปอย่่างถููกต้้องโปร่่งใสยุุติิธรรมและสามารถตรวจสอบได้้รวมถึึงการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในดำำ�เนิินการตรวจสอบในความเสี่่�ยงของแต่่ละหน่่วยงานโดยดำำ�เนิินงานอยู่่ใ� นระเบีียบข้้อบัังคัับที่่ต้� อ้ งได้้รัับการอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่่อนและผลการตรวจสอบจะถููกรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบในทุุกไตรมาสนอกจากนี้้� เพื่่อ� ให้้
เป็็นแนวปฏิิบััติแิ ละการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ งกัับหลัักการประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
ไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััท สามารถดููรายละเอีียดของจรรยาบรรณทางธุุรกิิจเพิ่่�มเติิมได้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่�
www.saleecolour.com

6.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
การประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท ได้้มีีการทบทวนนโยบาย กฎบััตรคณะกรรมการทั้้�ง 3 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่อ� เป็็นการทบทวน
กฎบััตรคณะกรรมการและแนวทางในการปฏิิบััติขิ องคณะกรรมการให้้มีปี ระสิิทธิิภาพการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท และเป็็นการ
ยกระดัับมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทที่่มี� คว
ี ามสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี CG Code
จากการปฏิิบััติิ และพััฒนากระบวนการตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่�ดี่ ี ในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการเข้้ารัับการประเมิิน
Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมิินคุุณภาพการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2564 ผลการประเมิินที่่ไ� ด้้

ผลคะแนนการประเมิิน
CGR ประจำำ�ปีี 2564

89 คะแนน

ผลคะแนนการประเมิินคุุณภาพการ
จััดการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2564

100
คะแนน

การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััทได้้จััดทำ�ำ รายงานการพัฒ
ั นาเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน ( Sustainability report ) ประจำำ�ปีี 2564 เพื่่อ� เผยแพร่่และรายงานผลการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทตั้้�งแต่่วัันที่�่ 1 มกราคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564 มุ่่ง� เน้้นในด้้านการขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน การจััดการ
ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ การจััดการความยั่่ง� ยืืนในด้้านของสิ่่ง� แวดล้้อม การมีีส่ว่ นร่่วมกัับชุุมชนและ
สัังคม

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

6.3.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััท ได้้มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงแล้้ว ดัังนี้้�
• มีีการเปิิดเผยกระบวนการและหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลคณะกรรมการทั้้�งคณะ รายบุุคคล และผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
• มีีการเปิิดเผยการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง แสดงจำำ�นวนเคลื่่�อนไหวระหว่่างปีี
• มีีการจััดทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ตลอดปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ยกเว้้นเรื่่�องต่่อไปนี้้�
• การกำำ�หนดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้ไม่่เกิิน 9 ปีี
• จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง
• การเปิิดเผยนโยบายค่่าตอบแทนของ CEO ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว รวมถึึงค่่าตอบแทนตามผลการปฏิิบััติิงาน

7. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่ย� วกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�นๆ
7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบด้้วยคณะกรรมการ 5 ชุุด ได้้แก่่
1. คณะกรรมการบริิษััท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริิหาร
5. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการ ทั้้�ง 5 คณะ คืือ หมายเลข 1-5 ดัังแผนภาพด้้านล่่าง
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โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิษััท

1

1. พลเอกสมทััต อััตตะนัันทน์์
2. พล ต.ท.ดร.ระพีีพัฒ
ั น์์ ปาละวงศ์์
3. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
4. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพ
5. นายรััช ทองวานิิช

6. นายพีีรพันั ธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
7. นายธเนศพล มงคลรััตน์์
8. นายราชััน ควรหา
9. นายชาญชััย อััศวกาญจน์์

เลขานุุการบริิษััท
นางมััทนา หอระดาน

2

3

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

1. พล ต.ท.ดร.ระพีีพัฒ
ั น์์ ปาละวงศ์์
2. พลเอกสมทััต อััตตะนัันทน์์
3. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน

1. พล ต.ท.ดร.ระพีีพัฒ
ั น์์ ปาละวงศ์์
2. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
3. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

4
คณะกรรมการบริิหาร
1. นายรััช ทองวานิิช
2. นายพีีรพันั ธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
3. นายราชััน ควรหา
4. นายฉลวย ไพนิิตย์์
5. นางสาวโสภิิดา หิิรััญโชติิพงศ์์

5
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1. พล ต.ท.ดร.ระพีีพัฒ
ั น์์ ปาละวงศ์์
2. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
3. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

7.2 คณะกรรมการ
7.2.1 องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 มีีคณะกรรมการบริิษััท จำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 9 ท่่าน โดยมีีกรรมการอิิสระที่่เ� ป็็นกรรมการตรวจสอบทั้้ง� หมด
3 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้้ง� หมด มีีกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 66.67 ของจำำ�นวน
กรรมการบริิษััททั้้�งหมด มีีกรรมการที่เ�่ ป็็นผู้้�หญิิงจำำ�นวน 1 ท่่าน ประธานกรรมการบริิษััทเป็็นกรรมการอิิสระและไม่่ได้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
เป็็นประธานเจ้้าหน้้าที่บ�่ ริิหาร

7.2.2 ข้้อมููลคณะกรรมการและตำำ�แหน่่งของกรรมการ
รายชื่่�อ
1. พลเอกสมทััต อััตตะนัันทน์์
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์

3. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
4. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

5. นายรััช ทองวานิิช
6. นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
7. นายราชััน ควรหา
8. นายธเนศพล มงคลรััตน์์
9. นายชาญชััย อััศวกาญจน์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษััท / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ/กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ/กรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน/กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ประธานกรรมการบริิหาร/กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ/กรรมการ
รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.2.3 บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำ�ำ หนดองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ โดยนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�
ดีีสำ�ำ หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่่แ� นะนำำ�โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ มาปรัับใช้้ในการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่แ�่ ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ และคณะกรรมการ
บริิหาร ได้้เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.saleecolour.com) และสรุุปไว้้ในหััวข้้อการกำำ�กัับและดููแลกิิจการ
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7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
7.3.1 คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อย โครงสร้้างกรรมการของบริิษััท
ประกอบด้้วยคณะกรรมการชุุดย่่อย 4 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ คณะ
กรรมการบริิหาร
7.3.2 คณะกรรมการชุุดย่่อย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 มีีคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ/กรรมการอิิสระ
2. พลเอกสมทััต อััตตะนัันทน์์
ประธานกรรมการบริิษััท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
3. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน* กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ / กรรมการอิิสระ
* นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทาน ความน่่า
เชื่่�อถืือของงบการเงิิน เนื่่�องจากจบการศึึกษาด้้านการบััญชีี จากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และมีีประสบการณ์์ทำำ�งานด้้านการ
บััญชีีโดยตรง

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
(2) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 มีีคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ / กรรมการอิิสระ
2. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ/กรรมการอิิสระ
3. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
รองประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ

(3) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ จำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 3 ท่่าน ประกอบด้้วย

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ /
กรรมการอิิสระ
2. นางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ/กรรมการอิิสระ
3. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
รองประธานกรรมการบริิษััท /
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ /
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(4) คณะกรรมการบริิหาร
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 มีีคณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 5 ท่่าน ประกอบด้้วย

รายชื่่�อ
1. นายรััช ทองวานิิช
2. นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
3. นายราชััน ควรหา
4. นายฉลวย ไพนิิตย์์
5. นางสาวโสภิิดา หิิรััญโชติิพงศ์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานบััญชีีและการเงิิน
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานปฏิิบััติิการ
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานสนัับสนุุนการขายและการตลาด

ทั้้ง� นี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่แ�่ ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการนั้้น� การมอบอำำ�นาจดััง
กล่่าว ผู้้�ได้้รัับมอบอำำ�นาจนั้้น� ต้้องไม่่มีอำี �ำ นาจอนุุมััติิรายการที่่บุุคค
� ลดัังกล่่าว หรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง (“บุุคคลที่่อ� าจมีีความ
ขััดแย้้ง”ให้้มีคว
ี ามหมายตามที่กำ�่ �ำ หนดไว้้ ในประกาศ ของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์) มีีส่ว่ นได้้เสีียหรืือ
อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่น� ใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย ซึ่่ง� การอนุุมััติิรายการในลัักษณะดัังกล่่าว จะต้้อง
เสนอต่่อที่ป�่ ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อ� พิิจารณา และอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวตามข้้อบัังคัับของบริิษััท
หรืือกฎหมายที่เ�่ กี่่ยวข้
� อ้ งกำำ�หนด เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมััติิรายการที่่เ� ป็็นลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกรรมการค้้าปกติิทั่ว�่ ไปของบริิษััทที่่เ� ป็็น
ไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่ค�่ ณะกรรมการบริิษััทได้้พิจิ ารณาอนุุมััติิไว้้

การกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิวงเงิิน
คณะกรรมการบริิหาร มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิวงเงิินตามขอบเขตที่่�
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้ดัังนี้้�
1) คณะกรรมการบริิหาร มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิการซื้้อ� ขายสิินค้้า
และสิินทรััพย์์ในวงเงิินไม่่เกิิน 50 ล้้านบาท หากเกิินจำำ�นวนที่�่
สามารถอนุุมััติิได้้ ให้้นำ�ำ เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััท
2) กรรมการผู้้�จััดการขึ้้น� ไป มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิการซื้้อ� ขายสิินค้้า
และสิินทรััพย์์ในวงเงิินไม่่เกิิน 10 ล้้านบาท หากเกิินจำำ�นวนที่�่
สามารถอนุุมััติิได้้ ให้้นำ�ำ เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััท
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บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

แผนผัังโครงสร้้างการบริิหาร
1 – 6 คืือผู้้�บริิหารของบริิษััทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการชุุดย่่อย

1

ประธานกรรมการบริิหาร
นายรััช ทองวานิิช

2

กรรมการผู้้�จััดการ
นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์

3
รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายปฏิิบััติกิ าร
นายฉลวย ไพนิิตย์์

4
รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายพััฒนาธุุรกิิจ
นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงาน
สนัับสนุุนการขายและการตลาด
นางสาวโสภิิดา หิิรััญโชติิพงศ์์

5
รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายบััญชีี-การเงิิน
นายราชััน ควรหา

6
ผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิต
นายฉลวย ไพนิิตย์์ (รษก)

ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล&บริิหาร
นางมััทนา หอระดาน

ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�อ-นำำ�เข้้าส่่งออก
นางสาวเสาวนิิตย์์ สิิริกิ รกาญจน์์

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน
นางสาวกรรณิิกา บุุญรอด

ผู้้�จััดการฝ่่ายวิิศวกรรม
นายสมพงค์์ กลิ่่น� เจริิญ

ผู้้�จััดการฝ่่ายนวััตกรรม
&ความยั่่ง� ยืืน
นางสาวศรััญธิินีี มงคลรััตน์์

ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย
นายนิิพนธ์์ เถื่่อ� นเพ็็ง

ผู้้�จััดการฝ่่ายคลัังสิินค้้า
นายสุุภิิ ภููแก้้ว

ผู้้�จััดการวางแผน&บริิการลููกค้้า
นายสมพงค์์ นครัังสุุ

ผู้้�จััดการฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
นายกิิตติโิ ชติิ วงษ์์กิติิ โิ สภณ

ผู้้�จััดการฝ่่ายห้้องปฏิิบััติกิ าร
นายพัันธ์์ศัักดิ์์� สลัักคำำ�
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7.4 คณะผู้้�บริิหาร
7.4.1 รายชื่่�อและตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 มีีคณะผู้้�บริิหาร จำำ�นวนทั้้ง� สิ้้น� 10 ท่่าน ประกอบด้้วย

รายชื่่�อ
1. นางสาวเสาวนิิตย์์ สิิริิกรกาญจน์์
2. นางมััทนา หอระดาน
3. นายสมพงค์์ นครัังสุุ
4. นางสาวกรรณิิกา บุุญรอด
5. นางสาวศรััญธิินีี มงคลรััตน์์
6. นายกิิตติิโชติิ	วงษ์์กิิติิโสภณ
7. นายนิิพนธ์์ เถื่่�อนเพ็็ง
8. นายสมพงค์์ กลิ่่�นเจริิญ
9. นายพัันธ์์ศัักดิ์์� สลัักคำำ�
10. นายสุุภิิ ภููแก้้ว

ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�อ-นำำ�เข้้าส่่งออก
ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคลและบริิหาร
ผู้้�จััดการฝ่่ายวางแผนและบริิการลููกค้้า
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�จััดการฝ่่ายนวััตกรรมและความยั่่�งยืืน
ผู้้�จััดการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย
ผู้้�จััดการฝ่่ายวิิศวกรรม
ผู้้�จััดการฝ่่ายห้้องปฏิิบััติิการ
ผู้้�จััดการฝ่่ายคลัังสิินค้้า

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร
1) ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการและ/ หรืือบริิหารงานทั่่ว� ไปของบริิษััท
2) ดำำ�เนิินการหรืือปฏิิบััติงิ านให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่่ไ� ด้้อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท และ/ หรืือ
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััท
3) มีีอำ�ำ นาจออกคำำ�สั่ง�่ ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่อ� ให้้การปฏิิบััติงิ านเป็็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์์ของบริิษััท และเพื่่อ�
รัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งานภายในองค์์กร
4) มีีอำ�ำ นาจกระทำำ�การและแสดงตนเป็็นตััวแทนของบริิษััท ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งและเป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษััท
5) เป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจของบริิษััทในการบริิหารกิิจการของบริิษััทให้้เป็็นตามวััตถุุประสงค์์ข้อ้ บัังคัับ นโยบายระเบีียบข้้อกำำ�หนด
คำำ�สั่ง�่ มติิที่ป�่ ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและ/หรืือมติิที่ป�่ ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทและ คณะกรรมการบริิหารทุุกประการ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััท
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พลเอกสมทััต
อััตตะนัันทน์์
ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส /
บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร
ในกิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา

การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์

ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง

5 พฤษภาคม พ.ศ.2487
77 ปีี
ไทย
99/9 ถ.สุุโขทััย แขวงดุุสิิต กรุุงเทพฯ
25 สิิงหาคม พ.ศ. 2551
13 ปีี

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ

ครั้้�ง

4/4

ครั้้�ง

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (วทบ.)
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า
- วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร พ.ศ.2540
- หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) ประจำำ�ปีี 2550
- กรรมการ บริิษััท นวนคร จำำ�กััด (มหาชน)
- ข้้าราชการบำำ�นาญ กระทรวงกลาโหม
- กรรมการ บริิษััท นวนคร จำำ�กััด (มหาชน)
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายสุุชาติิ
จิิวะพรทิิพย์์
ตำำ�แหน่่ง
รองประธานกรรมการบริิษัทั
กรรมการสรรหา และกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร ใน
กิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

6 กุุมภาพันั ธ์์ พ.ศ.2494
70 ปีี
ไทย
บจก.วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม เลขที่�่ 22 อาคารวีีไอวีี ชั้้น�
7 ซอยสุุขุุมวิิท 42 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม.
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2551
13 ปีี
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริิหารความ
คณะกรรมการบริิษัทั
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เสี่่ย� งและกำำ�กับั ดููแลกิิจการ

4/4

ครั้้�ง

1/1

ครั้้�ง

1/1

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.18 (1,072,657 หุ้้�น)
- ไม่่มีี
ร้้อยละ 0.18 (1,072,657 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ประกาศนีียบััตรมััธยมศึึกษา
- หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 26
ประจำำ�ปีี 2547
- ประธานกรรมการบริิษััท บริิษััท สาลี่่� อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
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ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�เป็็นบริิษััท
จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่�น (ที่่�ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์

- กรรมการ

บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท เฟเวอร์์เทรด จำำ�กััด
บริิษััท ซัันโย กาเซ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
บริิษััท ฟููรููทากะ-วีีไอวีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
- กรรมการ
บริิษััท สาลี่่� อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
- กรรมการ
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
บริิษััท สาลี่่� ซีีเอฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท เฟเวอร์์เทรด จำำ�กััด
บริิษััท ซัันโย กาเซ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
บริิษััท ฟููรููทากะ-วีีไอวีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายรััช
ทองวานิิช

วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการ

วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส /
บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร
ในกิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
68 ปีี
ไทย
6 ซ.กรุุงเทพกรีีฑา 8 แยก 5 แขวงหััวหมาก
เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ
25 สิิงหาคม พ.ศ. 2551
13 ปีี

ครั้้�ง

คณะกรรมการบริิหาร

4/4

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.21 (1,273,857 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.19 (1,096,700 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.40 (2,370,557 หุ้้�น)

ร้้อยละ 0.43 (2,510,600 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.67 (3,988,400 หุ้้�น)
ร้้อยละ 1.10 (6,499,000 หุ้้�น)
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
- หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 69 ประจำำ�
ปีี 2551
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท สตาร์์ คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ไดเวอร์์ส เคมีีคอลส์์ จำำ�กััด
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด
- กรรมการ
บริิษััท ไดเวอร์์ส เคมีีคอลส์์ จำำ�กััด
- กรรมการ
บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด
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นายพีีรพัันธ์์
จิิวะพรทิิพย์์
ตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ

ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส /
บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร
ในกิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา

2 มกราคม พ.ศ. 2524
40 ปีี
ไทย
3 ซ.พััฒนาการ 65 แยก 2-1-2 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ กทม.
14 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2561
3 ปีี

ครั้้�ง

คณะกรรมการบริิหาร

4/4

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.08 (445,257 หุ้้�น)
- ไม่่มีี
ร้้อยละ 0.08 (445,257 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาโท University of Technology Sydney
- ปริิญญาตรีี สาขาเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง - หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น�่ ที่่� 26 ประจำำ�ปีี 2551
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
- หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 126
ประจำำ�ปีี 2559
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
- กรรมการบริิหารฝ่่ายพััฒนาและสนัับสนุุนธุุรกิิจ
- รองกรรมการผู้้�จััดการ
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน - ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด - กรรมการ บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์
- กรรมการ บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
- หลัักสููตรจิิตวิิทยาความมั่่�นคง สถาบัันจิิตวิิทยาความมั่่�นคง, สถาบััน
ป้้องกัันราชอาณาจัักรไทย ปีี 2559
- Advance retail management ,2019

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายราชััน
ควรหา

วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสาย
งานบััญชีีและการเงิิน
(CFO)
กรรมการ

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส /
บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร
ในกิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ

วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง

20 มีีนาคม พ.ศ. 2505
59 ปีี
ไทย
99/119 มบ. ดิิเอ็็กซ์์คููซีีฟ ซ.อ่่อนนุุช 74/3-1
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
22 เมษายน พ.ศ. 2554
9 ปีี

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

ครั้้�ง

คณะกรรมการบริิหาร

4/4

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.01 (38,679 หุ้้�น)
- ไม่่มีี
ร้้อยละ 0.01 (38,679 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาตรีี สาขาบริิหาร (การบััญชีี) มหาวิิทยาลััย รามคำำ�แหง
- หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่น� ที่่� 89 ประจำำ�
ปีี 2554
- สมุุห์์บััญชีี บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหารสััตว์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี บริิษััท ชิินวััตรเพจจิ้้�ง จำำ�กััด
- ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีการเงิิน บริิษััท ทีีโอเอ เคมมิิคอล อิินดััสตรีี จำำ�กััด
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
- กรรมการ
บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด
- กรรมการ
บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด
- หลัักสููตร Transfer Pricing ปีี 2562
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นายธเนศพล
มงคลรััตน์์
ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ

ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2492
72 ปีี
ไทย
8/215 ม.เศรษฐสิิริิ ซ.กรุุงเทพกรีีฑา 7 แยก
4 หััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ
25 สิิงหาคม พ.ศ. 2551
13 ปีี

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส /
บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร
ในกิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.61 (3,613,257 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.02 ( 100,000 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.61 (3,713,257 หุ้้�น)

ร้้อยละ 0.29 (1,700,000 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.05 ( 300,000 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.34 (2,000,000 หุ้้�น)
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ประกาศนีียบััตร วิิทยาลััยกิิตติิพาณิิชย์์
- หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 69 ประจำำ�
ปีี 2551
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เมีียนม่่าร์์ เคมิิคอล (ประเทศพม่่า) จำำ�กััด
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- กรรมการ
บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน - ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
- หลัักสููตร MINI MBA สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
- หลัักสููตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่่�นที่่� 8 สถาบััน
ศศิินทร์์

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
1 ตุุลาคม พ.ศ. 2510
54 ปีี
ไทย
บจก.วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม เลขที่�่ 22 อาคารวีีไอวีี ชั้้น�
5 ซอยสุุขุุมวิิท42 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กทม.
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2551
13 ปีี
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

นายชาญชััย
อััศวกาญจน์์
ตำำ�แหน่่ง
กรรมการ

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร ใน
กิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.05 (311,679 หุ้้�น)
- ไม่่มีี
ร้้อยละ 0.05 (311,679 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต Indiana University of Pennsylvvania, USA
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง - หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 69 ประจำำ�ปีี
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
2551
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
บริิษััท ไวต้้า นิิวทรีีชั่่�น จำำ�กััด
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ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

- กรรมการ บริิษััท ทรีีบอนด์์ วีีไอวีี เซลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
บริิษััท ฟููรููทากะ-วีีไอวีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ณรัักษ์์แลนด์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไวต้้า บาเรนซ์์ จำำ�กััด

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�เป็็นบริิษััท
จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่�น (ที่่�ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์

- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

การอบรมหลัักสููตรกรรมการ

- หลัักสููตร วปอ. รุ่่�นที่่� 61 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร

- กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
บริิษััท ไวต้้า นิิวทรีีชั่่�น จำำ�กััด
- กรรมการ
บริิษััท ทรีีบอนด์์ วีีไอวีี เซลส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
บริิษััท ฟููรููทากะ-วีีไอวีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ณรัักษ์์แลนด์์ จำำ�กััด

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

พลตำำ�รวจโท
ดร.ระพีีพััฒน์์
ปาละวงศ์์
ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหารความ
เสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการอิิสระ

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร ใน
กิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา

19 สิิงหาคม พ.ศ. 2494
70 ปีี
ไทย
13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุุงเทพฯ
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2551
13 ปีี
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

ครั้้�ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4/4

ครั้้�ง

คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการบริิหารความ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
เสี่่ย� งและดููแลกำำ�กับั กิิจการ

1/1

ครั้้�ง

1/1

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.03 (200,366 หุ้้�น)
ไม่่มีี
ร้้อยละ 0.03 (200,366 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาเอกดุุษฎีีบััณฑิิต (การตลาด) มหาวิิทยาลััยสยาม
- ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี รััฐศาปนศาสตร์์ โรงเรีียนนายร้้อยตำำ�รวจ
- วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร พ.ศ.2547
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง - หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่น�่ 104 ประจำำ�ปีี 2551
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
- ผู้้�ช่่วยผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ/สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
- อนุุกรรมการ.ตร.เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมจริิยธรรมและพััฒนาคุุณธรรม
- ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีช่่วยว่่าการเกษตรและสหกรณ์์/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์์
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ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�เป็็นบริิษััท
จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่�น (ที่่�ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์

- ประธานอนุุกรรมการติิดตามการทำำ�ประโยชน์์ที่่�ดิิน ส.ป.ก.
- ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการเลืือกตั้้�ง ปีี 2557- 2561
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
- ประธานมููลนิิธิิ/มููลนิิธิิเฟืืองพััฒนา
- ประธานคณะกรรการแก้้ไขปััญหาจราจรนิิคมอุุตสาหกรรม AMATA
- ที่่�ปรึึกษา/โครงการ MRT Blue Line Extension Project

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประวััติิ และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นางสาว
สุุวรรณีี
ลิิมปนวงศ์์แสน
ตำำ�แหน่่ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ
กรรมการอิิสระ

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ / ผู้้บ� ริิหาร ใน
กิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา

25 ตุุลาคม พ.ศ. 2508
56 ปีี
ไทย
179 อาคารบางกอกซิิตี้้ท� าวเวอร์์ ชั้้น� 25-26,29 ถนน
สาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2551
13 ปีี
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ/กรรมการชุุดย่อ่ ยในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั

4/4

ครั้้�ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4/4

ครั้้�ง

คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการบริิหารความ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน
เสี่่ย� งและดููแลกำำ�กับั กิิจการ

1/1

ครั้้�ง

1/1

ครั้้�ง

ร้้อยละ 0.04 (211,600 หุ้้�น)
- ไม่่มีี
ร้้อยละ 0.04 (211,600 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ (จากสมาคมส่่ง - หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 75 ประจำำ�ปีี
เสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย IOD)
2551
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
- กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท หลัักทรััพย์์ ทรีีนีีตี้้� จำำ�กััด
- เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท บริิษััท ทรีีนีีตี้้�วััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
- กรรมการ บริิษััท แอสเซท แบค โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
- กรรมการ บจก. คอนดููอิิท แมนเนจเมนท์์ เซอร์์วิิสเซส
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ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�เป็็นบริิษััท
- เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท บริิษััท ทรีีนีีตี้้�วััฒนา จำำ�กััด (มหาชน)
จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่�น (ที่่�ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด - กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท หลัักทรััพย์์ ทรีีนีีตี้้� จำำ�กััด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์
- กรรมการ บริิษััท แอสเซท แบค โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
- กรรมการ บจก.คอนดููอิิท แมนเนจเมนท์์ เซอร์์วิิสเซส
- กรรมการ บจก.ทรีีนีีตี้้� อิินเทลลิิเจนส์์ พลััส
- กรรมการ บจก.ทรีีมัันนี่่� โฮลดิ้้�ง
หลัักสููตร Strategic Financial Leadership Program ปีี 2561
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

7.4.2 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท คืือ “ค่่าเบี้้ย� ประชุุม” ซึ่่ง� จะต้้องอยู่่ใ� นเกณฑ์์เฉลี่่�ย เมื่่อ� เทีียบกัับอุุตสาหกรรมเดีียวกััน โดยจะคำำ�นึงึ
ถึึงความเพีียงพอต่่อหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบส่่วนผู้้�บริิหารจะได้้รัับผลตอบแทนที่เ�่ ป็็นเงิินเดืือนและโบนััสประจำำ�ปีี โดยพิิจารณา
จากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ ค่่าตอบแทนรายปีีของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารรวมกัันจะต้้องเป็็นจำำ�นวนไม่่สููงผิิด
ปกติิเมื่่อ� เทีียบกัับผลตอบแทนโดยเฉลี่่�ยของบริิษััทที่่จ� ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทั้้ง� นี้้จ� ะคำำ�นึงึ ผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นหลััก ซึ่่ง� ค่่าตอบแทนของกรรมการจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีขี องทุุกปีี
• ค่่าตอบแทนรวมของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร ทั้้ง� กรณีี ได้้รัับจากบริิษััทและบริิษััทย่่อย

7.4.3 ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร
ในปีี 2564 บริิษััท และบริิษััทย่่อยได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนประกอบด้้วย เงิินเดืือนและโบนััส ให้้กัับผู้้�บริิหารจำำ�นวน 18 ราย รวมทั้้�งสิ้้น�
32.72 ล้้านบาท โดยผลประโยชน์์ระยะสั้้น� ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน และผลประโยชน์์ที่จ่�่ า่ ยโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ รวมทั้้�งสิ้้น�
เป็็นเงิิน 34.09 ล้้านบาท (ปีี 2563 = 23.10 ล้้านบาท)
- ค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นตััวเงิิน

ค่่าเบี้้�ยประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ
- ประธานและกรรมการ
ค่่าบำำ�เหน็็จกรรมการ

ค่่าตอบแทนรายเดืือน
จำำ�นวนเงิิน/ท่่าน
จำำ�นวนเงิิน/ท่่าน
(เฉพาะกรรมการที่่�เข้้าประชุุม)

รวมทั้้�งคณะ

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 35,000 บาท
ครั้้�งละ 30,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
2,000,000 บาท

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 25,000 บาท
ครั้้�งละ 20,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
500,000 บาท

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 15,000 บาท
ครั้้�งละ 10,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
150,000 บาท

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 5,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
60,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ 3 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�ให้้อยู่่�ในอำำ�นาจของคณะกรรมการในการพิิจารณา
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- ค่่าตอบแทนอื่่�น
(ก) กรรมการได้้รัับสิิทธิ์์�ในการเบิิกค่่ารัับรองตามความเหมาะสม โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้จ่่ายค่่ารัับรองเป็็นจำำ�นวนเงิิน
387,443.32 บาท
(ข) บริิษััท ได้้มีกี ารให้้รถประจำำ�ตำ�ำ แหน่่งกัับคณะกรรมการบริิษััท/บริิหาร จำำ�นวน 7 ท่่านดัังนี้้�

รายชื่่�อ
นายรััช ทองวานิิช

ตำำ�แหน่่ง

รุ่่�นรถ

ประธานกรรมการบริิหาร

BENZ 350D

กรรมการผู้้�จััดการ

ใช้้รถส่่วนตััว

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานบััญชีี

Toyota Camry

และการเงิิน / กรรมการบริิษััท

Hybrid 2.5 Premium

นายฉลวย ไพนิิตย์์

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานปฏิิบััติิการ

Toyota Altis 1.6 g

นางสาวโสภิิดา หิิรััญโชติิพงศ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานสนัับสนุุน

Toyota Altis 1.6 g

นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
นายราชััน ควรหา

การขายและการตลาด
นายธเนศพล มงคลรััตน์์
นายนิิพนธ์์ เถื่่�อนเพ็็ง

กรรมการบริิษััทและ ที่่�ปรึึกษา

Nissan X-Trail 2.5 V

ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย

Toyota Altis 1.6 g

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ค่่าเช่่า/เดืือน
(บาท)

จำำ�นวนปีี
ที่่�เช่่า

วัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

บริิษััทผู้้�ให้้เช่่า

หมายเหตุุ

-

-

-

-

บริิษััทซื้้�อ

-

-

-

-

หลัังสิ้้น� สุุดสััญญา 2563
ไม่่ได้้มีกี ารเช่่าต่่อ

30,602.00

5 ปีี

1 มีี.ค. 2565

บจก.ไทยเร้้นท์์ อะคาร์์
คอร์์ปอเรชั่่�น

16,050.00

4 ปีี

6 ม.ค. 2566

บมจ. กรุุงไทย

16,050.00

4 ปีี

6 ม.ค. 2566

คาร์์เร้้นท์์ แอนด์์ ลีีส

29,900.00

8 เดืือน

31 ธ.ค. 2564

บจก.ไทยเร้้นท์์ อะคาร์์
คอร์์ปอเรชั่่�น

16,050.00

4 ปีี

6 ม.ค. 2566

หลัังสิ้้น� สุุดสััญญา
ไม่่ได้้มีกี ารเช่่าต่่อ

บมจ. กรุุงไทยคาร์์เร้้นท์์
แอนด์์ ลีีส

(ค) เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ
บริิษััทได้้จััดให้้มีกี องทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหารโดยบริิษััทได้้สมทบในอััตราส่่วนร้้อยละ 3 ของเงิินเดืือน โดยในปีี 2564
บริิษััทได้้จ่า่ ยเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพสำ�ำ หรัับผู้้�บริิหาร 15 ราย รวมทั้้�งสิ้้น� 708,828.55 บาท
(ง) โครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้างของบริิษััท (Employee Joint Investment Program - EJIP)
ในการประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่�่ 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้มีมติ
ี อิ นุุมััติิโครงการร่่วมลงทุุนระหว่่างนายจ้้างและ
ลููกจ้้างของบริิษััท (Employee Joint Investment Program - EJIP) เพื่่อ� เป็็นรููปแบบหนึ่่ง� ของการให้้ผลตอบแทนกัับพนัักงานบริิษััท
และบริิษััทย่่อย โดยมีีระยะเวลาของโครงการ ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2564 ถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 3 ปีี พนัักงาน
ที่่มี� อี ายุุตั้้�งแต่่ 2 ปีีขึ้้น� ไป (นัับอายุุงานถึึง วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2563) และผู้้�บริิหารระดัับกลาง หรืือเทีียบเท่่าขึ้้น� ไป โดยเป็็นไปตามความ
สมััครใจของผู้้�ที่มี�่ สิี ทิ ธิิเข้้าร่่วมโครงการ ทั้้ง� นี้้ไ� ม่่รวมถึึงกรรมการบริิษััทและที่ป�่ รึึกษา โดยตลอดระยะเวลาสมทบเงิินเข้้าโครงการ บริิษััท
จะโอนเงิินของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทุุกราย ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
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1. เงิินลงทุุนของลููกจ้้าง บริิษััทจะหัักเงิินเดืือนผู้้�ที่มี�่ สิี ทิ ธิิและสมััครใจเข้้าร่่วมโครงการจนกว่่าจะสิ้้น� สุุดโครงการเพื่่อ� สะสมเข้้า
กองทุุนในอััตราดัังต่่อไปนี้้�
ระดัับพนัักงาน 		
:	ร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน
ระดัับผู้้�ควบคุุมงาน – หััวหน้้าแผนก :	ร้้อยละ 6 ของเงิินเดืือน
ระดัับผู้้�ช่วยผู้้�จััด
่
การ – ผู้้�จััดการ
:	ร้้อยละ 7 ของเงิินเดืือน
ระดัับกรรมการบริิหาร 		
:	ร้้อยละ 10 ของเงิินเดืือน
2. เงิินสมทบของนายจ้้าง บริิษััทจะจ่่ายสมทบในอััตราร้้อยละ 100 ของเงิินที่่หัั� กจากผู้้�ที่ร่�่ วม
่ โครงการทุุกเดืือนให้้กัับตััวแทน
(บริิษััท หลัักทรััพย์์ทิสิ โก้้ จำำ�กััด) เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ และจะนำำ�เงิินสะสมของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการรวมกัับเงิินสมทบของบริิษััท นำำ�ส่ง่ ภายใน
วัันที่�่ 28 ของทุุกเดืือน กรณีีตรงกัับวัันหยุุดจะนำำ�ส่ง่ ให้้ในวัันสุุดท้้ายก่่อนวัันหยุุด เพื่่อ� ซื้้อ� หุ้้�นของบริิษััท (COLOR) ในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
3. เงื่อ�่ นไขการถืือครองหลัักทรััพย์์
- หุ้้�นที่ส�่ ะสมปีีที่�่ 1: สามารถขายได้้จำ�ำ นวนร้้อยละ 50 ในปีีที่�่ 2
- หุ้้�นที่ส�่ ะสมปีีที่�่ 1: สามารถขายได้้จำ�ำ นวนร้้อยละ 50 ในปีีที่�่ 3
- หุ้้�นที่ส�่ ะสมปีีที่�่ 2: สามารถขายได้้จำ�ำ นวนร้้อยละ 50 ในปีีที่�่ 3
- หุ้้�นที่ส�่ ะสมปีีที่�่ 2: สามารถขายได้้จำ�ำ นวนร้้อยละ 50 ในปีีที่�่ 4
- หุ้้�นที่ส�่ ะสมปีีที่�่ 3: สามารถขายได้้จำ�ำ นวนร้้อยละ 50 ในปีีที่�่ 4
- หุ้้�นที่ส�่ ะสมปีีที่�่ 3: สามารถขายได้้จำ�ำ นวนร้้อยละ 50 ในปีีที่�่ 5
4. เงื่อ�่ นไขการออกจากโครงการ

เงื่่�อนไข
ลาออกจากโครงการ แต่่ยัังคงเป็็นพนัักงานของ
บริิษััท
ลาออกจากบริิษััทตามระเบีียบของบริิษััท
ถููกเลิิกจ้้าง เนื่่�องจากทำำ�ผิิดระเบีียบบริิษััท

เกษีียณ ทุุพพลภาพ เสีียชีวิี ติ เป็็นบุุคคลไร้้ความ
สามารถ หรืือบริิษััทเลิิกจ้้าง

รายละเอีียด
- หุ้้�นทั้้�งหมดตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของพนัักงาน
- ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข Silent Period
- หุ้้�นทั้้�งหมดตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของพนัักงาน
- ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการต้้องคืืนเงิินให้้แก่่บริิษััทตามยอดเงิินที่่�บริิษััท
สมทบในส่่วนที่่�อยู่่�ใน Silent period ภายใน 30 วััน
- หุ้้�นทั้้�งหมดตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์ข� องพนัักงาน และทำำ�การขายได้้ทัันทีี
- หุ้้�นทั้้�งหมดตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของพนัักงาน
- หุ้้�นทั้้�งหมดตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์ข� องพนัักงาน และทำำ�การขายได้้ทัันทีี

ในปีีที่�่ 1 (เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธัันวาคม 2564) บริิษััทจ่่ายเงิินสมทบทั้้ง� หมด 1,832,713 บาท

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

7.5 บุุคลากร
บริิษััท และบริิษััทย่่อยมีีพนัักงานทั้้ง� หมด 283 คน โดยในปีี 2564 บริิษััท และบริิษััทย่่อยได้้จ่า่ ยผลตอบแทนให้้แก่่พนัักงานบริิษััท
และบริิษััทย่่อยเป็็นเงิินจำำ�นวน 84.80 ล้้านบาท ซึ่่ง� ผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา เบี้้ย� เลี้้ย� ง เบี้้ย� ขยััน เงิินโบนััส และสวััสดิิการ
อื่่น� ๆ บริิษััทได้้จััดให้้มีกี องทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพให้้แก่่พนัักงานโดยบริิษััทได้้สมทบในอััตราส่่วนร้้อยละ 3 ของเงิินเดืือน โดยในปีี 2564
บริิษััทได้้จ่า่ ยเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพสำ�ำ หรัับพนัักงาน รวมทั้้�งสิ้้น� 1,440,295.15 ล้้านบาท
• จำำ�นวนพนัักงานของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย

เงื่่�อนไข

รายละเอีียด

- พนัักงานสำำ�นัักงาน
- พนัักงานปฏิิบััติิการ
- พนัักงานฝ่่ายบริิหาร
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• ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่ผ่�่ า่ นมา
-ไม่่มีี –

7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
7.6.1 รายชื่่�อบุุคคลที่่� ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบ
(1) เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีมติ
ี อิ นุุมััติิในที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่�่ 3/2560 เมื่่อ� วัันที่�่ 11 สิิงหาคม 2560 ให้้แต่่งตั้้ง� นาง
มััทนา หอระดาน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อทำำ�
หน้้าที่�่ประสานงานจััดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ
จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น จััดทำำ�แบบแสดงรายงานข้้อมููลประจำำ�ปีี
(56-1 One Report) รวมทั้้�งจััดทำำ�รวบรวมรายงานการประชุุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนจััดเก็็บ
เอกสารตามที่่�ก ฎหมายกำำ� หนด โดยคุุณสมบััติิ ข องผู้้�ดำำ� รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทปรากฎตาม (เอกสารแนบ 1)
เลขานุุการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติหิ น้้าที่ต�่ ามที่กำ�่ �ำ หนดในมาตรา
89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่�่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่่ง� มีีผลใช้้บัังคัับในวัันที่่�
31 สิิงหาคม 2551 ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง

และความซื่่อ� สััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย
วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท มติิคณะกรรมการ ตลอดจน
มติิที่�ป่ ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� หน้้าที่่�ตามกฎหมายของเลขานุุการ
บริิษััทมีีดัังนี้้�
1. จััดทำำ�และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุม
และรายงานการประชุุมคณะกรรมการ และรายงานการประจำำ�
ปีีของบริิษััท ตลอดจนหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียที่่ร� ายงานโดยกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหาร และจััดส่่งสำำ�เนารายงาน การมีีส่่วนได้้เสีียตาม
มาตรา 89/14 ให้้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่�บ่ ริิษััทได้้รัับ
รายงานนั้้น�
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3. ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่�่คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ประกาศกำำ�หนด เช่่น การเปิิดเผยข้้อมููล ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ที่�่
เกี่่ยวข้
� อ้ ง โดยการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบต่่างๆ ดัังนี้้�
3.1 ข้้อบัังคัับตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่�อ่ งหลััก
เกณฑ์์ เงื่อ�่ นไข และวิิธีกี ารเกี่่ยวกัั
� บ การเปิิดเผยสารสนเทศและ
การปฏิิบััติกิ ารใดๆ ของบริิษััทจดทะเบีียน
3.2 ประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่อ�่ งแนวทาง
ปฏิิบััติิ เกี่่ยวกัั
� บการเปิิดเผยสารสนเทศ ของบริิษััทจดทะเบีียน
3.3 ข้้อบัังคัับตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่อ�่ ง การจััด
ทำำ�และส่่งงบการเงิินและรายงาน เกี่่ยวกัั
� บฐานะการเงิินและผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทจดทะเบีียน พ.ศ.2544
3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เรื่อ�่ ง หลัักเกณฑ์์ เงื่อ�่ นไข และวิิธีกี ารในการเปิิดเผยข้้อมููลเพื่่อ�
คุ้้�มครองประโยชน์์หรืือส่่วนได้้เสีียของประชาชน พ.ศ. 2548
(ประกาศ ณ วัันที่�่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็็นต้้นไป
(2) หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
บริิษััทมอบหมายให้้ นางสาวศรััญธิินีี มงคลรััตน์์ ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�ประสานงานระหว่่างผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ เพื่่อ�
ทำำ�หน้้าที่ป�่ ระสานงานกัับผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ และติิดตาม
ระบบการควบคุุมภายในและตรวจสอบรายการที่่�สำ�คัั
ำ ญอย่่าง
สม่ำำ�� เสมอ โดยมีีคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ประสานงาน
ระหว่่างผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทปรากฏตาม (เอกสารแนบ
3)

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้ว่า่ จ้้างบริิษััท เอ.เอส.เค.เอ็็น.อิินเตอร์์
เนชั่่�น แนล ออดิิ ท เซอร์์ วิิส จำำ�กััด ซึ่่�ง เป็็ น บุุคคลภายนอก
(Outsource) ให้้ทำ�ำ การตรวจสอบและประเมิินระบบควบคุุม
ภายใน ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััท โดยที่�ผ่่ ่านมาผู้้�ตรวจสอบ
ภายในอิิสระดัังกล่่าวได้้มีข้ี อ้ เสนอแนะต่่างๆ และบริิษััทได้้มีกี าร
ปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทให้้เป็็นไปตามข้้อ
เสนอแนะของผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ และนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้มีคว
ี ามมั่่น� ใจว่่าบริิษััทมีีระบบที่่�
มีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจะส่่งเสริิมความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับงบการเงิิน
ทั้้� ง นี้้� โ ดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้้ า สอบทานความมีี
ประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายในอีีกชั้้น� หนึ่่ง� ซึ่่ง� ครอบคลุุม
ทั้้ง� การดำำ�เนิินงาน และการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติงิ าน (Compliance
Control) การจััดการความเสี่่�ยงและการให้้ความสำำ�คััญต่่อ
รายการผิิดปกติิทั้้ง� หลาย
(3) ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
เพื่่อ� ให้้การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินมีีคุุณภาพและการกำำ�กัับ
ดููแลมีีความสอดคล้้องกัันกัับแนวทางของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ทาง
คณะกรรมการบริิษััท จึึงได้้มีกี ารมอบหมายให้้ นางสาวกรรณิิกา
บุุญรอด ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี เพื่่�อจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััท โดยคุุณสมบััติิผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
ของบริิษััท ปรากฎตาม (เอกสารแนบ 1)

7.6.2 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีบริิษััท และบริิษััทย่่อย
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ได้้แต่่งตั้้ง� บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีโดยมีีค่า่ ตอบแทนของผู้้�สอบ
บััญชีี สำำ�หรัับปีี 2564 ดัังนี้้�
• ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
บาท
1,180,000.00
บมจ. สาลี่่� คััลเล่่อร์์
บาท
345,000.00
บจก. โพลีีเมอร์์ริทิ เอเชีีย
บาท
324,000.00
บจก. คอมโพสิิท เอเชีีย
บาท
150,000.00
บจก. เดอะ บัับเบิ้้ล� ส์์
บาท
65,000.00
บจก. ซัับเทอร่่า
2,064,000.00
รวมทั้้�งสิ้้น�
บาท
• ค่่าบริิการอื่่น� (Non-audit Fee)
บาท
98,500.00
BOI โพลีีเมอร์์ริทิ เอเชีีย	
บาท
98,500.00
BOI บจก. คอมโพสิิท เอเชีีย
197,000.00
บาท
รวมเป็็นเงิิน
2,261,000.00
บาท
รวมทั้้�งสิ้้น�
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8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2564 ที่ผ่�่ า่ นมาคณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายและกลยุุทธ์์ขององค์์กรซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่ก� ารเพิ่่�มขีดี
ความสามารถในการแข่่งขััน มีีการประเมิินการกำำ�กัับดููแลความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในและแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง
ขององค์์กร การทบทวนการนำำ�หลัักปฏิิบััติิ CG มาปรัับใช้้กัับกรรมการ การทบทวนจริิยธรรมธุุรกิิจและกฎบััตรของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย
ในด้้านการสรรหา พัฒ
ั นา และการประเมิินผลการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับ
สููงของบริิษััทอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่ง� ครั้้�ง เพื่่อ� ให้้การประเมิินผลดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี�่ ี วิิเคราะห์์และประเมิิน
ผลที่ไ�่ ด้้จากแบบประเมิินการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการทุุกชุุด เพื่่อ� พิิจารณาปรัับปรุุงและพััฒนาการปฏิิบััติหิ น้้าที่่� การสรรหา
พััฒนา และการประเมิินผล ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยมีีกระบวนการดัังกล่่าง ดัังนี้้�

8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
(1) หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการอิิสระ (คุุณสมบััติ/ิ กระบวนการสรรหา)
ในส่่วนของการเลืือกคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิิ ส ระนั้้� น ที่่� ป ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิ ษััทเป็็ น ผู้้�แต่่ ง ตั้้� ง คณะ
กรรมการซึ่่� ง จะประกอบด้้ วยค ณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน และกำำ�หนดให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิิสระอยู่่�ในวาระคราวละ 3 ปีี โดย
กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 ท่่านจะต้้องมีีความรู้้�และ
ประสบการณ์์ด้้านบััญชีีและการเงิินที่่�เพีียงพอ ซึ่่�งสามารถทำำ�
หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินบริิษััทได้้
คุุณสมบััติิของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ
1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่มี่� สิี ทิ ธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือ
นิิติบุุคค
ิ ลที่อ่� าจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษา ที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
หรืือบริิษััทย่่อย ลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััด
แย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ย
กว่่าสองปีี ก่่อนวัันที่่ยื่� น่� ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดย
การจดทะเบีียนตามกฏหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดา

คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการ
เสนอชื่่�อเป็็น ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือ
บริิษััทย่่อย
4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััท
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติบุุคค
ิ ลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
ในลัักษณะที่่�อาจขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของ
ตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�ง
ไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�บริิหารของผู้้�มีีความสััมพัันธ์์ทาง
ธุุรกิิ จ กัับบริิ ษััท บริิ ษััทใหญ่่ บริิ ษััทย่่ อ ย บริิ ษััทร่่ วม หรืือ
นิิติบุุคค
ิ ลที่อ่� าจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่ได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นขออนุุญาตต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติบุุคค
ิ ลที่อ่� าจมีีความขััดแย้้ง และไม่่เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ ผู้้�บริิหาร
หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าว
มาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่ยื่� น�่ คำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
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6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่ง� รวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่ป่� รึึกษากฎหมายหรืือ ที่ป่� รึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััท
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติบุุคค
ิ ลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพเป็็นนิิติิบุุคคล ให้้รวมถึึง
การเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ
ผู้้�บริิหาร หรืือหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้น� ด้้วย
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
สองปีีก่่อนวัันยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

7) ประเมิินผู้้�สอบบััญชีี และพิิจารณาค่่าสอบบััญชีีประจำำ�
ปีี เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
8) สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิิน การติิดตามการ
ดำำ�เนิินการด้้านบริิหารความเสี่่�ยง และติิดตามการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนการทำำ�รายการระหว่่างกัันให้้เป็็นไปตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนด
9) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�น เพื่่�อเป็็นตััวแทน
ของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
10) ไม่่มีลััี กษณะอื่่น� ใดที่่ทำ� ำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่าง
เป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

(2) การสรรหากรรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููงสุุด
ในการคััดเลืือกบุุคคลที่จ่� ะแต่่งตั้้�งเป็็นคณะกรรมการบริิษััท
และผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 2 ท่่านจาก
จำำ�นวนคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน 3 ท่่าน
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรอง
บุุคคลที่มี่� คุุี ณสมบััติิเหมาะสมตามข้้อบัังคัับของบริิษััท และเป็็น
ผู้้�เสนอชื่่� อ ผู้้�ที่่� มีี คุุ ณสมบััติิ เ หมาะสม เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ก รรมการ/
ผู้้�บริิ ห ารระดัับสููงมืืออาชีี พ และมีี คว ามหลากหลายโดย
พิิจารณาจากโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบของคณะ
กรรมการ โดยจำำ�นวนที่่�เสนอจะเท่่ากัับ 1 / 3 ของจำำ�นวน
กรรมการที่่�ครบวาระ และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อขอความเห็็นชอบจากกรรมการ จากนั้้�นจะนำำ�เสนอ
รายชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�เลืือกตั้้�ง
กรรมการตามหลัักเกณฑ์์ต่่อไป

- สามารถอุุทิิศเวลาและทำำ�ประโยชน์์
- มีีประวััติิการทำำ�งานที่่�ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส และมีีคุุณสมบััติิ
การเป็็นกรรมการครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ของ ก.ล.ต.
- มีีประสบการณ์์บริิหารองค์์กรอื่่�น
- มีีแนวความคิิด และติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของโลกยุุคใหม่่
อยู่่�ตลอดเวลา
- มีีประสบการณ์์ความรู้้�เชี่่�ยวชาญทัักษะเฉพาะด้้านที่่�สามารถ
เสริิ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพความรู้้� และประสบการณ์์ ข องคณะ
กรรมการในส่่วนที่่�ยัังขาดอยู่่�
- ไม่่ประกอบกิิจการ หรืือเป็็นกรรมการ หรืือเป็็นผู้้�บริิหารใน
องค์์กรที่่�ประกอบธุุรกิิจแข่่งขััน
- กล้้าพููด และกล้้าแสดงความคิิดเห็็นอย่่างมีีเหตุุผล
- มีีอุุดมการณ์์ สามารถทำำ�งานเป็็นทีีม และมีีวััฒนธรรมเข้้ากัับ
กรรมการได้้

(3) การแต่่งตั้้�งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ในการแต่่งตั้้�งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 2 ท่่านจาก
จำำ�นวนคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน 3 ท่่าน
จะเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือก และกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนเหมาะสมตามข้้อบัังคัับของบริิษััท และเป็็นผู้้�เสนอชื่่อ�
บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีจำำ�นวนไม่่น้้อย
กว่่า 3 คน โดยคััดเลืือกจากกรรมการหรืือพนัักงานหรืือผู้้�มีี
ความรู้้�ความสามารถ โดยจะต้้องไม่่เป็็นกรรมการตรวจสอบ

เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ก รรมการมืืออาชีี พ และมีี คว ามหลากหลายโดย
พิิจารณาจากโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบของคณะ
กรรมการ และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อขอ
ความเห็็นชอบ จากนั้้�นจะเสนอรายชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวต่่อที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�เลืือกตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีี
การดัังต่่อไปนี้้�
1. ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการให้้ถืือว่่าผู้้�ถืือหุ้้�น
แต่่ละคนมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

2. ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ ให้้ลงคะแนน
เสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนน
เสีียงทั้้�งหมดที่่�ตนมีีอยู่่�เลืือกบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็น
กรรมการทีีละคน
3. บุุคคลที่่�ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�
ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงเลืือก
ตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่บุุคค
่� ลซึ่่ง� ได้้รัับเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมา
มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการที่จ่� ะพึึงมีี ให้้ประธาน
ที่่�ประชุุมออกเสีียงได้้เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลง เนื่่�องจากเหตุุอื่่�นนอกจาก
การครบวาระออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ ให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้อง
ห้้ามตามกฎหมายเข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะ
กรรมการคราวถััดไป เว้้ น แต่่ ว าระของกรรมการที่่� พ้้ น จาก

ตำำ� แหน่่ ง จะเหลืือน้้ อ ยกว่่ า 2 เดืือน โดยบุุคคลซึ่่� ง เข้้ า เป็็ น
กรรมการแทนจะอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่ยัั� ง
เหลืืออยู่่ข� องกรรมการซึ่่ง� ตนแทน ทั้้�งนี้้� มติิการแต่่งตั้้�งบุุคคลเข้้า
เป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าวต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
3 ใน 4 ของกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
สำำ� หรัับการสรรหาผู้้�มาดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ตั้้� ง แต่่ ก รรมการผู้้�
จััดการขึ้้�นไป คณะกรรมการบริิหารจะเป็็นผู้้�พิิจารณาเบื้้�องต้้น
ในการกลั่่น� กรองสรรหาบุุคคลที่มี่� คุุี ณสมบััติิครบถ้้วนเหมาะสม
มีี คว ามรู้้�ความสามารถ ทัักษะ และประสบการณ์์ ที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และเข้้าใจในธุุรกิิจของ
บริิษััทเป็็นอย่่างดีี และสามารถบริิหารงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
เป้้าหมายที่ค่� ณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้ได้้ และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบพิิจารณาคััดเลืือก
และเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
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8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
ในปีี 2564 มีีคณะกรรมการบริิษััท จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 9 ท่่าน จััดการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง และการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�
ปีี 1 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียด การเข้้าร่่วมการประชุุมของกรรมการมีีดัังนี้้�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการ
2. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำำ�กัั บ
ดููแลกิิจการ
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ /กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
4. น.ส.สุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและกำำ�กัั บ
ดููแลกิิจการ / กรรมการอิิสระ
กรรมการ
5. นายรััช ทองวานิิช
กรรมการ
6. นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ
7. นายธเนศพล มงคลรััตน์์
กรรมการ
8. นายราชััน ควรหา
กรรมการ
9. นายชาญชััย อััศวกาญจน์์
1. พลเอกสมทััต อััตตะนัันทน์์

จำำ�นวนเข้้าประชุุม/จำำ�นวนการประชุุม ปีี 2564
การประชุุม
คณะกรรมการ

การประชุุมสามััญผู้้�
ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี

4/4

1/1

4/4

1/1

4/4

1/1

4/4

1/1

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
0/1

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายคณะ โดยมีีคณะกรรมการทั้้�งสิ้้�น 4 คณะ ดัังนี้้�

ค่่าเบี้้�ยประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ
- ประธานและกรรมการ
ค่่าบำำ�เหน็็จกรรมการ

ค่่าตอบแทนรายเดืือน
จำำ�นวนเงิิน/ท่่าน
จำำ�นวนเงิิน/ท่่าน
(เฉพาะกรรมการที่่�เข้้าประชุุม)

รวมทั้้�งคณะ

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 35,000 บาท
ครั้้�งละ 30,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
2,000,000 บาท

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 25,000 บาท
ครั้้�งละ 20,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
500,000 บาท

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 15,000 บาท
ครั้้�งละ 10,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
150,000 บาท

- ไม่่มีี

ครั้้�งละ 5,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ
60,000 บาท

ไม่่เกิินปีีละ 3 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�ให้้อยู่่�ในอำำ�นาจของคณะกรรมการในการพิิจารณา

ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ ให้้กรรมการบริิษััทนอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น
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การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้้วยเบี้้�ยประชุุม ซึ่่�งจ่่ายตามจำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมในปีี 2564 ดัังนี้้�

ค่่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1. พลเอกสมทััต อััตตะนัันทน์์

ประธานกรรมการบริิษััท /

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการ
บริิหารความ
สรรหา
และกำำ�หนด เสี่่�ยงและกำำ�กัับ
ค่่าตอบแทน ดููแลกิิจการ

กรรมการ
บริิษััท

ค่่าบำำ�เหน็็จ

รวม

80,000

-

-

140,000

330,000

550,000

100,000

-

5,000

120,000

330,000

570,000

80,000

15,000

5,000

120,000

330,000

545,000

-

10,000

5,000

120,000

330,000

465,000

-

-

-

120,000

330,000

450,000

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิิสระ
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีีพัฒ
ั น์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการอิิสระ /
ประธานกรรมการบริิหารความ
เสี่่ย� งและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
3. น.ส.สุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการอิิสระ/
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

รองประธานกรรมการบริิษััท/
กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน/กรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแล
กิิจการ

5. นายรััช ทองวานิิช

ประธานกรรมการบริิหาร/
กรรมการ

6. นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ

-

-

-

120,000

330,000

450,000

7. นายธเนศพล มงคลรััตน์์

กรรมการ

-

-

-

120,000

330,000

450,000

8. นายราชััน ควรหา

กรรมการ

-

-

-

120,000

330,000

450,000

9. นายชาญชััย อััศวกาญจน์์

กรรมการ

-

-

-

120,000

330,000

450,000

260,000

35,000

15,000

1,100,000

2,970,000

4,380,000

รวม
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แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งและการพััฒนาผู้้บ� ริิหาร
บริิษััทมีีการจััดทำำ�แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) โดยคณะกรรมการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ซึ่่�ง
มีีคณะกรรมการบริิษััท ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดและระบุุตำำ�แหน่่งงานสำำ�คััญขององค์์กร และ
คััดเลืือกจากกลุ่่�มผู้้�บริิหารที่มี่� คุุี ณสมบััติิใกล้้เคีียงกัับ Succession Profile ของตำำ�แหน่่งจากนั้้�นจะประเมิินสมรรถนะ ความพร้้อม
ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เพื่่อ� ใช้้เป็็นข้้อมููลประกอบการคััดเลืือกผู้้�บริิหารที่่มี� คว
ี ามเหมาะสมที่่จ� ะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ เมื่่อ� ตำำ�แหน่่ง
นั้้�นว่่างลง และเป็็นการเตรีียมความพร้้อมให้้กัับกลุ่่�มผุ้้�บริิหารต่่อไปได้้มีโี อกาสได้้รัับการพััฒนาตามแนวทางการพััฒนาสมรรถนะ
ของผู้้�บริิหาร เพื่่อ� เพิ่่�มศัักยภาพและขีีดความสามารถให้้พร้อ้ มที่จ่� ะก้้าวสู่่�ตำำ�แหน่่งสำำ�คััญได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล
สร้้างความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และบรรลุุวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจของบริิษััท
การพััฒนา
บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิม และสนัับสนุุนให้้มีกี ารฝึึกอบรมแก่่ผู้้�ที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ งในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท เพื่่อ� เป็็นการ
เพิ่่�มพููนความรู้้�ที่่�หลากหลาย และปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในแต่่ละปีีคณะกรรมการจะพิิจารณาหลัักสููตรที่่�
เหมาะสม และเสนอชื่่�อกรรมการ และผู้้�บริิหารเพื่่�อเข้้ารัับการอบรมเพิ่่�มเติิม
การเข้้ารัับการอบรมของนางสาวสุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน ในปีี 2564

หลัักสููตร
1. หลัักสููตร “สรุุปสาระสาคััญ ประเด็็นที่่�ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่่�ต้้องใช้้
และการเปลี่่�ยนแปลงในปีี 2564
2. สััมมนาออนไลน์์กัับ EY ในหััวข้้อ “Finance Transformation: Consolidation
and Reporting (โดยใช้้ LucaNet)”
3. สััมมนาออนไลน์์กัับ EY ในหััวข้้อ “Digital Assets from the Accounting and
Tax Perspectives”
4. อบรมหลัักสููตรอบรมความรู้้�เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน (ASCO
Compliance Training Program)
5. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้้�ง
ที่่� 6/2021 หััวข้้อ “ESG Integration
6. สััมมนา Board Governance & Culture
7. หลัักสููตร “แนวโน้้ม ทิิศทางการทำำ� M&A ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องพิิจารณา และ
กลยุุทธ์์การทำำ� M&A ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ”
8. TLCA CFO CPD ครั้้�งที่่� 8/2021 หััวข้้อ “The modern CFO: Driving Digital
Transformation of the Finance and Accounting”
9. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้้�ง
ที่่� 9/2021 หััวข้้อ “ESG related

จััดโดย
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
EY
EY
สมาคมบริิษััทหลัักทรััพย์์ไทย
สมาคมบริิษััทหลัักทรััพย์์ไทย
ก.ล.ต.
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
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โครงสร้้างทัักษะความรู้้�ของกรรมการ
ทัักษะของกรรมการและผู้้�บริิหาร
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ทัักษะของกรรมการและผู้้�บริิหาร

100

ด้้านความ
เป็็นผู้้�นำำ�

ด้้านค่่า
ตอบแทน

ด้้านบััญชีี
การเงิิน

ด้้าน
กฎหมาย

ด้้าน
จิิตวิิทยา

ด้้านบริิหาร
องค์์กร

ด้้านบริิหาร
ความเสี่่�ยง

ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
บริิษััทจะจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย รวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
บริิษััทอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาปรัับปรุุงแก้้ไข ซึ่่�งการประเมิินคณะกรรมการจััดทำำ�ทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล
โดยแบ่่งเอกสารการประเมิินเป็็น 3 ชุุด ดัังนี้้�
เอกสารชุุดที่่� 1 แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
เอกสารชุุดที่่� 2 แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อย (รายคณะ)
เอกสารชุุดที่่� 3 แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย (รายบุุคคล)
สำำ�หรัับกระบวนการในการประเมิินตนเองของคณะกรรมการนั้้�น ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทจะมีีการพิิจารณาแบบประเมิินผลการ
ปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย ก่่อนที่่จ� ะเสนอต่่อคณะกรรมการในการพิิจารณา ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
จะดำำ�เนิินการจััดส่่งแบบประเมิินให้้กรรมการทุุกคน เพื่่�อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและส่่งกลัับมายัังฝ่่าย
เลขานุุการบริิษััท เพื่่อ� วิิเคราะห์์ผลประเมิิน จากนั้้�นฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทจะนำำ�ผลประเมิินและข้้อคิิดเห็็นต่่างๆ เสนอต่่อที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบ และคณะกรรมการบริิษััท

เกณฑ์์การประเมิิน
มากกว่่า

85%
ดีีเยี่่�ยม

มากกว่่า

75%
ดีีมาก

มากกว่่า

65%
ดีี

มากกว่่า

50%
พอใช้้

ต่ำำ��กว่่า

50%
ควรปรัับปรุุง

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
1. การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) แบบประเมิินประกอบด้้วย 4 ส่่วน มีีคำำ�ถามทั้้�งหมด 29 ข้้อ ประกอบ
ด้้วยหััวข้้อประเมิิน ดัังนี้้�
(1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
(2) การประชุุมคณะกรรมการ
(3) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
(4) เรื่่�องอื่่�นๆ
สรุุปการประเมิินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็็นว่่าประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานอยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีเยี่่ย� ม มีี คะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
ร้้อยละ 96 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

หััวข้้อ

ลำำ�ดัับ
1
2
3
4

คะแนนเต็็ม คะแนนเฉลี่่ย�

โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
การประชุุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
เรื่่�องอื่่�นๆ

35
24
45
7

36
24
48
8

%
98
99
94
93
96

คะแนนเฉลี่่�ย

2. การแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย (รายคณะ) แบบประเมิินประกอบด้้วย 3 ส่่วนแบ่่งคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทั้้�งหมด 3 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ) หััวข้้อประเมิินดัังนี้้�
(1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�มีีความเหมาะสม ทำำ�ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการมีี
ประสิิทธิิภาพ
(2) การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อยได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อให้้คณะกรรมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการประชุุมได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(3) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้ให้้ความสำำ�คััญ ใช้้เวลาในการพิิจารณา ทบทวนและ
ปฏิิบััติิตามในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างเพีียงพอ
สรุุปการประเมิินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็็นว่่าประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานอยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีเยี่่ย� ม มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
ร้้อยละ 93 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ

หััวข้้อ

1

โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�มีีความเหมาะสม
ทำำ�ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการมีีประสิิทธิิภาพ
การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อยได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� เพื่่�อให้้คณะ
กรรมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการประชุุมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อยได้้ ให้้ความสำำ�คััญ
ใช้้เวลาในการพิิจารณา ทบทวนและปฏิิบััติิ ตามในเรื่่�องต่่อไปนี้้�อย่่างเพีียงพอ

2
3

คะแนนเฉลี่่�ย

คะแนนเต็็ม คะแนนเฉลี่่ย�

%

28

27

95

24

22

92

84

76

91
93

101

102
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3. การประเมิินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย (รายบุุคคล) แบบประเมิินประกอบด้้วย 3 ส่่วน มีี
คำำ�ถามทั้้�งหมด 11 ข้้อ ประกอบด้้วยหััวข้้อประเมิิน ดัังนี้้�
(1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
(2) การประชุุมคณะกรรมการ
(3) บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
สรุุปการประเมิินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็็นว่่าประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานอยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีเยี่่ย� ม มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
ร้้อยละ 98 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ลำำ�ดัับ
1
2
3

คะแนนเต็็ม คะแนนเฉลี่่ย�

หััวข้้อ
โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
การประชุุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

8
16
20

8
16
20

คะแนนเฉลี่่�ย

%
100
97
98
98

4. การประเมิินผู้้บ� ริิหารระดัับสููง (รายบุุคคล) แบบประเมิินประกอบด้้วย 9 ส่่วน มีีคำำ�ถามทั้้�งหมด 35 ข้้อ ประกอบด้้วย
หััวข้้อประเมิิน ดัังนี้้�
(1) 	ความเป็็นผู้้�นำำ�
(2) การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
(3) การปฏิิบััติิทางกลยุุทธ์์
(4) การวางแผนและผลการปฏิิบััติิทางการเงิิน
(5)	ความสััมพัันธ์์กัับคณะกรรมการ
(6)	ความสััมพัันธ์์กัับภายนอก
(7) การบริิหารงานและความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากร
(8)	ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
(9)	คุุณลัักษณะส่่วนตััว
สรุุปการประเมิินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็็นว่่าประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานอยู่่ใ� นเกณฑ์์ ดีีเยี่่ย� ม มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
ร้้อยละ 94 โดยมีีผลสรุุปจากภาพรวม ดัังนี้้�

ผลสรุุป
จุุดแข็็ง
จุุดอ่่อน

หััวข้้อประเมิิน
การวางแผนและผลปฎิิบััติิด้้านการเงิิน และ ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
การกำำ�หนด และการปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
เนื่่�องจากบริิษััทลงทุุนในบริิษััทย่่อย โดยถืือหุ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 50% จึึงได้้สิิทธิิในการกำำ�หนดการใช้้เกณฑ์์การบริิหาร
หลัักเช่่นเดีียวกัันกัับบริิษััท โดยมีีมติขิ องที่่ป� ระชุุมกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�ง กรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารบริิษััท เข้้ารัับผิิดชอบเป็็น
กรรมการและกรรมการผู้้�มีีสิิทธิิลงนาม เพื่่�อรัับและดำำ�เนิินนโยบายการบริิหารตามหลัักเช่่นเดีียวกัันกัับบริิษััท
นอกจากนี้้� ในกรณีีเป็็นบริิษััทย่่อย บริิษััทกำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งจากบริิษััทนั้้�น ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทย่่อย มีีข้้อ
บัังคัับในเรื่่�องการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป หรืือให้้เช่่าสิินทรััพย์์ หรืือการทำำ�รายการสำำ�คััญอื่่�นใดของบริิษััท
ย่่อยให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง และใช้้หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปิิดเผย และการทำำ�รายการข้้างต้้นในลัักษณะเดีียวกัับหลัักเกณฑ์์
ของบริิษััท รวมถึึงต้้องกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษััทย่่อยให้้บริิษััทสามารถตรวจสอบและ
รวบรวมมาจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทัันกำำ�หนดด้้วย

8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้ในนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทและจรรยาบรรณธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติอิ ย่่างแท้้จริิงเพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้มีีการติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีครอบคลุุมเรื่่�อง ดัังต่่อไปนี้้�
1) การดููแลพนัักงานและการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
2) การต่่อต้้านการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็นธรรม
3) การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม สุุขอนามััยและความปลอดภััยในองค์์กร
4) การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลสารสนเทศ
ซึ่่�งผลการติิดตามพบว่่าได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางของแต่่ละประเด็็นได้้อย่่างครบถ้้วนแล้้ว
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท และได้้มีีการปฏิิบััติิดัังหััวข้้อ ดัังนี้้�
1.สิิทธิขิ องผู้้ถื� อื หุ้้�น
บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทตระหนัักในสิิทธิิและการใช้้สิิทธิิของตนดัังนี้้�
กำำ�หนดให้้มีีการให้้ข้้อมููล วััน เวลา สถานที่่� และวาระการประชุุม ตลอดจนข้้อมููลทั้้�งหมด ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องที่่�ต้้องตััดสิินใจ
ในที่่�ประชุุมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าอย่่างเพีียงพอและทัันเวลา โดยจะจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมพร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการ
ประชุุมวาระต่่างๆ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น รัับทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วัันก่่อนวัันประชุุม หรืืออย่่างน้้อย 14 วัันก่่อนวัันประชุุมแล้้วแต่่กรณีี
และมีีการลงประกาศหนัังสืือพิิมพ์แ์ จ้้งวัันนััดประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 วัันก่่อนถึึงวัันประชุุม นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดให้้มีกี ารเผยแพร่่
ข้้อมููลดัังกล่่าวผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์ และบนเว็็บไซต์์บริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน เพื่่�อเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลประกอบการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างเพีียงพอ
1.1 จััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุมเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้สิิทธิิออกเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง
1.2 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอความคิิดเห็็นและข้้อซัักถามได้้ล่ว่ งหน้้าก่่อนวัันประชุุม เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
เสนอความคิิดเห็็นและข้้อซัักถามได้้ในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.3 กำำ�หนดให้้คณะกรรมการอย่่างน้้อยครึ่่�งหนึ่่�งของคณะกรรมการทั้้�งหมดเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อตอบข้้อซัักถามในที่่�
ประชุุม ซึ่่�งจะต้้องมีีกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
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1.4 กำำ�หนดให้้ประธานในที่่�ประชุุมต้้องทำำ�การชี้้�แจงเรื่่�องหลัักเกณฑ์์ในการลงคะแนน สิิทธิิในการลงคะแนนซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�
มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในเรื่่�องที่่�พิิจารณา และสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการคััดค้้านการลงมติิในแต่่ละวาระ
1.5 จััดทำำ�รายงานการประชุุมโดยมีีข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน ถููกต้้อง ชััดเจน โดยระบุุประเด็็น ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น ซัักถามและคำำ�ชี้้�แจงของ
คณะกรรมการต่่อข้้อซัักถามดัังกล่่าว
1.6 เผยแพร่่รายงานการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ของตลาดหลัักทรััพย์์และในเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถตรวจสอบได้้ โดยไม่่ต้้องรอการส่่งรายงานการประชุุมดัังกล่่าวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับรองในการประชุุมครั้้�งถััดไป
2. การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้ถื� อื หุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทมีีนโยบายสร้้างความเท่่าเทีียมกัันให้้เกิิดขึ้้น� กัับผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มต่า่ งๆ ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
รวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นต่่างชาติิ ดัังนี้้�
2.1 ดำำ�เนิินการเผยแพร่่ข้อ้ มููลเกี่่ยวกัั
� บการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายได้้รัับข้้อมููลอย่่างเท่่าเทีียมกััน และไม่่เพิ่่�มวาระ
การประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้าโดยไม่่จำำ�เป็็น
2.2 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าประชุุมด้้วยตนเองสามารถมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมแทน โดย
กำำ�หนดทิิศทางการออกเสีียงของผู้้�รัับมอบฉัันทะได้้
2.3 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายสามารถเสนอความคิิดเห็็นและข้้อซัักถามได้้ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม และระหว่่างการ
ประชุุม
2.4 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายคน
2.5 กำำ�หนดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับส่่วนได้้เสีียของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และไม่่มีี
สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องที่่�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าว
2.6 แจ้้งให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหารรัับทราบภาระหน้้าที่่�ในการรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อ
สำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59 แห่่ ง พระราชบััญญััติิ ห ลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
2.7 กำำ�หนดมิิให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในเปิิดเผยข้้อมููลภายในต่่อบุุคคล
ภายนอก หรืือบุุคคลที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และไม่่ให้้ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนที่่�งบการเงิินเผยแพร่่ต่่อ
สาธารณชน

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

3. บทบาทของผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีีย
บริิษััทมีีนโยบายในการส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ ซึ่่�งได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�ให้้การ
สนัับสนุุนทางการเงิิน ลููกค้้า คู่่�ค้้า พนัักงานทุุกระดัับ และชุุมชนที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่� เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้างเสริิมผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทและสร้้างความมั่่�นคงอย่่างยั่่�งยืืนของกิิจการ โดยนอกจากการตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
แล้้ว บริิษััทยัังมีีนโยบายการดููแลให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ ได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน ดัังนี้้�

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ผู้้�ถืือหุ้้�น

พนัักงาน

คู่่�ค้้า
ลููกค้้า

สื่่�อมวลชน

เจ้้าหนี้้�
ชุุมชม/
สัังคม
รััฐบาล

การปฏิิบััติิ
บริิษััทมีีความมุ่่ง� มั่่น� ที่่จ� ะเป็็นตััวแทนที่่ดี� ใี นการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน และสร้้างความพึึง
พอใจสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสและน่่าเชื่่�อถืือ ตลอดจน
การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บริิษััทได้้ปฏิิบััติิกัับพนัักงานอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ การฝึึก
อบรม และให้้ผลตอบแทนที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�
มีีคุุณภาพ ตลอดจนสถานที่่�พัักผ่่อนในช่่วงเวลาพััก
บริิษััทปฏิิบััติต่ิ อ่ คู่่�ค้า้ อย่่างเป็็นธรรม และเป็็นไปตามเงื่่อ� นไขทางการค้้าตามสััญญาที่ต่� กลง
ทำำ�ร่่วมกััน และมีีนโยบายในการสร้้างและพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับคู่่�ค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าโดยการรัักษาคุุณภาพและมาตรฐานของสิินค้้า และการให้้
บริิการ รวมถึึงการตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าให้้ครบถ้้วน และครอบคลุุมให้้
มากที่่�สุุด เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้้าในระยะยาว
เพื่่อ� ให้้สื่อ่� สารมวลชนต่่างๆ มีีความเข้้าใจที่่ดี� ต่ี อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท รวมถึึงนโยบาย
และโครงการสำำ�คััญต่่างๆ ทำำ�ให้้สื่อ่� สารได้้ถููกต้้องและเหมาะสมต่่อไปยัังผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียและ
สัังคมโดยทั่่�วไป
บริิษััทปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขตามสััญญา รวมถึึงการให้้ข้้อมููลต่่างๆ ตามที่่�เจ้้าหนี้้�ร้้องขอ
บริิษััทรัับผิิดชอบในการดููแลมิิให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทส่่งผลกระทบต่่อสิ่ง่� แวดล้้อมของ
ชุุมชนและสัังคม รวมทั้้�งการปฏิิบััติติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ งและมีีน
โยบายในการสร้้าง/ พััฒนาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชนสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทคำำ�นึึงถึึงความสำำ�คััญในการทำำ�งานอย่่างโปร่่งใส โดยต่่อต้้านการให้้สิินบนต่่อเจ้้า
หน้้าที่่�ภาครััฐ เพื่่�อความสะดวกหรืือผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ และมุ่่�งเน้้นการชำำ�ระภาษีีด้้วย
ความถููกต้้องและตรงตามข้้อกำำ�หนดและระยะเวลาที่่�กฏหมายกำำ�หนด
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4.การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
คณะกรรมการของบริิษััทมีีนโยบายในการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�
มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และ
สามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย โดยนอกจากการเปิิดเผยข้้อมููลตามหลััก
เกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์และสำำ�นัักงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ผ่่านช่่องทางที่่�กำำ�หนดแล้้ว บริิษััทยัังมีีน
โยบายในการเผยแพร่่ข้อ้ มููลต่่างๆ ที่่สำ� ำ�คััญซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการตััดสิินใจใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือข้้อมููลที่่อ� าจ
ส่่งผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััท โดยผ่่านช่่อง
ทางการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์และบน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมถึึงสื่่อ� สาธารณชนต่่างๆ ซึ่่ง� ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
สาธารณชนสามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่ายอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� เพื่่อ� ให้้เกิิดการปฏิิบััติติ ามการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี 4 ประเด็็นดัังนี้้�
(1) การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานจะต้้องปฏิิบััติหิ น้้าที่่เ� พื่่อ� ผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
กรณีีบุุคคลใดมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในรายการที่่�
พิิจารณา บุุคคลดัังกล่่าวจะต้้องแจ้้งให้้หน่่วยงานตรวจสอบที่่�
ดููแลในเรื่่อ� งดัังกล่่าวทราบและไม่่ร่วมพิ
่ จิ ารณาการทำำ�ธุุรกรรม
ดัังกล่่าว
ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้ตรวจสอบกรณีีที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์โดยพบว่่าไม่่มีรี ายการใดที่มี่� ส่ี ว่ น
เกี่่�ยวข้้องกัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท
และเพื่่�อยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการภายในองค์์กร ในปีีที่่�
ผ่่านมาบริิษััทได้้ทบทวนจริิยธรรมธุุรกิิจในส่่วนของความขััด
แย้้งทางผลประโยชน์์ โดยได้้เพิ่่�มเติิม เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุม ป้้องกััน
และลดความเสี่่�ยง ซึ่่ง� คณะกรรมการได้้พิจิ ารณาอนุุมััติิแล้้วเมื่่อ�
วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ในการทบทวนและปรัับปรุุงการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่�อง
ที่่�จะก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งในผลประโยชน์์นั้้�น คณะกรรมการ
ของบริิษััทจะกำำ�หนดให้้กรรมการหรืือฝ่่ายจััดการที่เ่� ป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
ความเป็็ น อิิ ส ระในการตััดสิิ น ใจ และจะเปิิ ด เผยข้้ อ มููลให้้
สาธารณชนรัับทราบโดยทัันทีีเพื่่�อความโปร่่งใสในการทำำ�งาน
(2) การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์

บริิษััทมีีการดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีนโยบายให้้กรรมการ และผู้้�บริิหาร
มีีหน้้ารายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่่ง พรบ.หลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัันนัับจาก
วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ และแจ้้งข้้อมููล
ผ่่านระบบออนไลน์์ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่่�อ
บัันทึึ ก การเปลี่่� ย นแปลงและสรุุปจำำ� นวนหลัักทรััพย์์ ข อง
กรรมการและผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคล
บริิษััทมีีข้อ้ กำำ�หนดห้้ามนำำ�ข้อ้ มููลงบการเงิิน หรืือข้้อมููลอื่่น� ที่่�
มีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทที่่�ทราบเปิิดเผยแก่่
บุุคคลภายนอกหรืือผู้้�ที่่�มิิได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง โดยเลขานุุการ
บริิ ษััทจะมีี ก ารแจ้้ ง เตืือนผ่่ า นระบบโทรศััพท์์ มืื อถืือให้้ แ ก่่
กรรมการ และผู้้�บริิหารห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในช่่วง 1
เดืือน ก่่อนที่่�ข้้อมููลงบการเงิินหรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�มีีผลกระทบต่่อ
ราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจะเผยแพร่่ต่อ่ สาธารณชน และต้้อง
ไม่่ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24
ชั่่ว� โมงนัับแต่่ได้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นสู่่�สาธารณะทั้้�งหมดแล้้ว
บริิษััทได้้กำำ�หนดโทษทางวิินััยสำำ�หรัับผู้้�แสวงหาผลประโยชน์์
จากการนำำ�ข้้อมููลภายในบริิษััทไปใช้้หรืือนำำ�ไปเปิิดเผยจนอาจ
ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับความเสีียหาย โดยพิิจารณาลงโทษตามควร
แก่่กรณีี ได้้แก่่ การตัักเตืือนด้้วยวาจา การตัักเตืือนเป็็นตััว
หนัังสืือ การภาคทััณฑ์์ ตลอดจนการเลิิกจ้้างพ้้นสภาพการเป็็น
พนัักงานด้้วยเหตุุไล่่ออก ปลดออกหรืือให้้ออกแล้้วแต่่กรณีี
เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� แนวทางดัังกล่่าวได้้ผ่่านการให้้ความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบริิษััทแล้้ว
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส คณะกรรมการของ
บริิษััทมีีนโยบายในการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิษััท ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และสามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย โดย
นอกจากการเปิิดเผยข้้อมููลตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
และสำำ�นัักงานกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ผ่า่ นช่่อง
ทางที่่�กำำ�หนดแล้้ว บริิษััทยัังมีีนโยบายในการเผยแพร่่ข้้อมููล
ต่่างๆ ที่สำ่� ำ�คััญซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการตััดสิินใจใช้้สิทิ ธิิออก
เสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือข้้อมููลที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหลััก

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ทรััพย์์ของบริิษััท โดยผ่่านช่่องทางการเผยแพร่่ข้อ้ มููลต่่างๆ ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์และเว็็บไซต์์ของบริิษััท รวมถึึงสื่่อ� สาธารณชน
ต่่างๆ ซึ่่�งผู้้�ถืือหุ้้�นและสาธารณชนสามารถเข้้าถึึงได้้โดยง่่ายอีีก
ด้้วย
(3) การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััท และบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ยึึด
มั่่�นในความถููกต้้อง โดยจััดให้้มีีแนวทางในการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมและ
ปลููกฝัังให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการสร้้างความ
สำำ�เร็็จของงานด้้วยวิิธีีการทุุจริิต โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้มีี

มติิรัับทราบ และกำำ�หนด “แนวนโยบายการป้้องกัันการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน” และถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
(4) การแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริิษััทได้้เปิิดช่อ่ งทางให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียสามารถแจ้้งเบาะแส
และร้้องเรีียนผ่่านช่่องทางที่่�บริิษััทจััดไว้้ ผ่่าน E-mail และ
โทรศััพท์์ โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ
จากฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�พิิจารณาและมีีฝ่่ายเลขานุุการบริิษััททำำ�
หน้้าที่่�กลั่่�นกรองเบาะแสและข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
โดยในปีี ที่่� ผ่่ า นมา “ไม่่ มีี ” เบาะแสและข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นที่่�
เกี่่� ยวข้้ อ งกัับการทุุจริิ ต หรืือละเมิิ ด นโยบายการกำำ�กัั บดููแล
กิิจการของบริิษััท

8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
8.2.1 จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุมรายบุุคคล คณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิิสระ
ในปีี 2564 มีีคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิิสระ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน จััดการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียด
การเข้้าร่่วมการประชุุมของกรรมการมีีดัังนี้้�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและดููแลกำำ�กัับ
กิิจการ /
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิษััท
2. พลเอกสมทััต อััตตะนัันทน์์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
3. น.ส.สุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและดููแลกำำ�กัับกิิจการ/
กรรมการอิิสระ

การประชุุมคณะกรรมการ
จำำ�นวนครั้้�ง
การประชุุม

จำำ�นวนครั้้�งที่่�
เข้้าร่่วมประชุุม

4

4

4

4

4

4
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8.2.2 การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััทจะจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมออย่่างน้้อย 3 เดืือน/ ครั้้�ง โดยจะมีีการกำำ�หนดตารางการประชุุม
ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และแจ้้งให้้คณะกรรมการทราบตั้้�งแต่่ต้้นปีี เพื่่�อให้้กรรมการวางแผนเข้้าร่่วมประชุุม และมีีวาระการประชุุม
พร้้อมเอกสารประกอบส่่งให้้กรรมการทุุกคนล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน เพื่่อ� ให้้กรรมการได้้มีเี วลาพิิจารณาและศึึกษาข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอ รวมถึึงมีีการสื่่�อสารไม่่ให้้ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนที่่�ข้้อมููลงบการเงิินหรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�มีีผลกระ
ทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจะเผยแพร่่ต่อ่ สาธารณชน และต้้องไม่่ซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทจนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24
ชั่่�วโมงนัับแต่่ได้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นสู่่�สาธารณะทั้้�งหมดแล้้ว เพื่่�อให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับทราบ
ข้้อมููลภายในถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด อีีกทั้้�งมีีเลขานุุการบริิษััททำำ�หน้้าที่่� ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััท บัันทึึกรายงาน
การประชุุมอย่่างครบถ้้วน และจััดเก็็บไว้้อย่่างถููกต้้อง ตรวจสอบได้้ สรุุปเป็็นประเด็็นสาระสำำ�คััญในรอบปีี 2563 ได้้ดัังนี้้�
1. การสอบทานงบการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของงบการเงิินรายไตรมาสและประจำำ�
ปีี 2564 ของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิิน ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้จััดทำำ�ขึ้้�นอย่่างถููกต้้องตามมาตรฐานบััญชีีที่่�ประกาศใช้้อยู่่�
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่ค่� รบถ้้วน เพีียงพอ เชื่่อ� ถืือได้้ นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีฝ่ี า่ ย
จััดการเข้้าร่่วม เพื่่�อหารืือถึึงประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในการออกรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายใน ด้้านบััญชีีและการ
เงิิน รวมถึึงความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงานตรวจสอบและสอบทาน
โดยในปีีที่ผ่่� า่ นมาบริิษััทได้้ว่า่ จ้้างสำำ�นัักงานสอบบััญชีี บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่ส่� อบบััญชีี
เพื่่�อตรวจสอบงบการเงิินของบริิษััท พร้้อมทั้้�งยัังได้้ว่่าจ้้างสำำ�นัักงานสอบบััญชีีและบริิษััทย่่อยให้้บริิการอื่่�นเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�หน้้าที่่ข� องผู้้�สอบบััญชีีที่จ่� ะต้้องมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติงิ านตรวจสอบงบ
การเงิินของกิิจการ จึึงได้้สอบทานการดำำ�เนิินงานภายในของบริิษััทว่่าต้้องเป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ ได้้แก่่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็นผู้้�พิิจารณาและอนุุมััติิการว่่าจ้้างงานบริิการด้้านอื่่�นจาก สำำ�นัักงานสอบบััญชีีและบริิษััท
ย่่อยทั้้�งหมด โดยไม่่มีีการมอบอำำ�นาจให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการเอง ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมาไม่่พบการให้้บริิการด้้านอื่่�นของสำำ�นัักงาน
สอบบััญชีีและบริิษััทย่่อย นอกเหนืือจาก ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้อนุุมััติิไว้้
(2) กำำ�หนดค่่าตรวจสอบบััญชีี (รวมสอบทานงบการเงิินรายไตรมาส) เป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 2,400,000 บาท ที่่�จ่่ายให้้กัับ
สำำ�นัักงานสอบบััญชีีและบริิษััทย่่อย
2. การสอบทานระบบควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในคณะกรรมการได้้สอบทานผลการประเมิินระบบ
ควบคุุมภายในที่่สำ� �นั
ำ กั ตรวจสอบภายในได้้รายงานเป็็นรายไตรมาส
พบว่่ามีีความเพีียงพอ เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทในปััจจุุบััน และสอดคล้้องกัับความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีที่่�
รายงานว่่า จากการสอบทานไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่องบการเงิินของบริิษััท จากการประเมิินการ
ควบคุุมภายในตามแนวทางความเสี่่�ยงด้้วยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ทำำ�ให้้บริิษััท สามารถบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้ความเสี่่�ยงลดลงในระดัับที่่�ยอมรัับได้้รวมทั้้�งแนวทางการป้้องกัันการทุุจริิตของระบบงานต่่างๆ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

3. การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อื่่� น� ๆ ตามขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีีที่ผ่่� า่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่่า ยัังมีีบางประเด็็นภายในบริิษััทที่่ยัั� งไม่่สามารถปฏิิบััติิ ตามกฎหมายที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้ร่วม
่ หารืือกัับผู้้�ตรวจสอบภายในและฝ่่ายจััดการ ในเรื่อ่� งการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กร ให้้มีคว
ี าม
ครอบคลุุมมากขึ้้�น ในด้้านการรวบรวมกฎหมาย (legal risk) และผลัักดัันให้้เกิิดการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยให้้
นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์กร โดยเชื่่อ� มโยงการทำำ�งานของทั้้�งหน่่วยงานผู้้�ปฏิิบััติงิ าน
หน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และหน่่วยงานตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบจะติิดตามผลในเรื่่�อง
ดัังกล่่าวเป็็นระยะ

8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
คณะกรรมการบริิษััทมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อช่่วยในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท 4 คณะ ได้้แก่่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 3 ท่่าน และมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ตามระเบีียบที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด ไม่่เกิินคราวละ 3 ปีี
2. คณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารจำำ�นวน 5 ท่่าน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่่าน และกรรมการ 1 ท่่าน
4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่่าน และกรรมการ 1 ท่่าน

8.3.1 จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุมรายบุุคคล
ในปีี 2564 มีีคณะกรรมการสรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน จััดการประชุุมทั้้�งหมด 1 ครั้้�ง โดยมีีราย
ละเอีียด การเข้้าร่่วมการประชุุมของกรรมการมีีดัังนี้้�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1.พล.ต.ท.ดร.ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแล
กิิจการ /กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
2. น.ส.สุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ /
กรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการบริิษััท /
3.นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การประชุุมคณะกรรมการ
จำำ�นวนครั้้�ง
การประชุุม

จำำ�นวนครั้้�งที่่�
เข้้าร่่วมประชุุม

1

1

1

1

1

1
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ในปีี 2564 มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน จััดการประชุุมทั้้�งหมด 1 ครั้้�ง โดย
มีีรายละเอีียด การเข้้าร่่วมการประชุุมของกรรมการมีีดัังนี้้�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแล
กิิจการ /กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
2. น.ส.สุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ /
กรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการบริิษััท /
3. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การประชุุมคณะกรรมการ
จำำ�นวนครั้้�ง
การประชุุม

จำำ�นวนครั้้�งที่่�
เข้้าร่่วมประชุุม

1

1

1

1

1

1

ในปีี 2564 มีีคณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 5 ท่่าน จััดการประชุุมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียด การเข้้าร่่วมการ
ประชุุมของกรรมการมีีดัังนี้้�

รายชื่่�อ
1. นายรััช ทองวานิิช
2. นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
3. นายราชััน ควรหา
4. นายฉลวย ไพนิิตย์์
5.นางสาวโสภิิดา หิิรััญโชติิพงศ์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ /
รองกรรมการผู้้�จััดการสายพััฒนาธุุรกิิจ
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานบััญชีีและการเงิิน
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานปฏิิบััติิการ
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานสนัับสนุุนการขาย
และการตลาด

การประชุุมคณะกรรมการ
จำำ�นวนครั้้�ง
การประชุุม

จำำ�นวนครั้้�งที่่�
เข้้าร่่วมประชุุม

4
4

4
4

4
4
4

4
4
4

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

8.3.2 ผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการชุุดย่่อย ที่่� ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริิษััทประกอบด้้วยบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถในสาขาต่่างๆ และมีีความเป็็นอิิสระในการสอบทานการดำำ�เนิินงานของบริิษััท คณะกรรมการของบริิษััทจะทำำ�
หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ กลยุุทธ์์ เป้้าหมายทางการเงิิน ความเสี่่�ยง แผนงาน และงบประมาณเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวม
ทั้้�งกำำ�กัับ ควบคุุม ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการ ดำำ�เนิินงานตามนโยบายและแผนที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
โดยมอบหมายให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในติิดตามการดำำ�เนิินงาน และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบในการประชุุม
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9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการของบริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้ให้้ความสำำ�คััญ
ต่่อการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นให้้มีีระบบการ
ควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมในทุุกกิิจกรรมอย่่างเพีียงพอ และ
เหมาะสมกัับการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนมีีการประเมิินผลการ
ควบคุุมภายในอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
คณะกรรมการบริิษััท ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลให้้ระบบการควบคุุมภายในระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยง และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััท ให้้มีคว
ี ามเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการดููแล
ให้้บริิษััท มีีการปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนด และกฎหมายที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ ง
รวมถึึงดููแลให้้บริิษััท มีีการปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนด และกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องดููแลการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันมิิให้้เกิิดความขััด
แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ เพื่่� อ ป้้ อ งกัันมิิ ใ ห้้ เ กิิ ด การทุุจริิ ต หรืือ

ประพฤติิมิิชอบ โดยมีีแผนกตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็น
อิิสระจากฝ่่ายบริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�สอบทาน การปฏิิบััติิงานใน
แผนกต่่างๆ ของบริิษััท และบริิษััทย่่อย เพื่่�อรายงานผลการ
ตรวจสอบตรงต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพของการควบคุุมภายใน บริิษััท และบริิษััทย่่อยมีี
ระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง โดยนำำ�กรอบ
แนวทางของระบบการควบคุุมภายในมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of
The Tread way Commission) และกรอบการบริิหารความ
เสี่่�ยงทั่่วทั้้
� ง� องค์์กร (Enterprisse Risk Management) และหลััก
เกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยและสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD) มาประยุุกต์์ใช้้ให้้การควบคุุมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และ
ประสิิทธิิผลมากที่่�สุุด

ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั เกี่่ย� วกัับความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุุมภายในของบริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่�
23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ซึ่่�งมีีคณะกรรมการตรวจสอบทั้้�ง 3 ท่่าน
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วย ได้้ทำำ�การประเมิินระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย โดยการซัักถามข้้อมููลจากฝ่่าย
บริิหารแล้้ว สรุุปได้้ว่่า จากการประเมิินระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษััทและบริิษััทย่่อยในด้้านต่่างๆ 5 องค์์ประกอบ
คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การ
ควบคุุมการปฏิิบััติงิ าน ระบบสารสนเทศ และการสื่่อ� สารข้้อมููล
และระบบการติิดตามคณะกรรมการเห็็นว่่า ระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษััทมีีความพอเพีียงและเหมาะสม โดยบริิษััทได้้
ว่่าจ้้างบริิษััท เอ.เอส.เค.เอ็็น.อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล ออดิิท เซอร์์วิสิ
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอก (Outsource) และจััดให้้มีีฝ่่าย

ตรวจสอบภายในของบริิษััท เพื่่�อที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และดำำ�เนิินการปรัับปรุุงระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษััทและบริิษััทย่่อยให้้เป็็นไปตามข้้อเสนอแนะ
ของผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในในเรื่่�องการ
ติิดตามควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยให้้สามารถ
ป้้องกัันทรััพย์์สินิ ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยจากการที่ก่� รรมการ
หรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีอำี ำ�นาจ รวมถึึงการ
ทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่เ่� กี่่�ยวโยง
กัันอย่่างเพีียงพอแล้้ว สำำ�หรัับการควบคุุมภายในในหััวข้้ออื่่�น
คณะกรรมการเห็็นว่่าบริิษััทมีีการควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอแล้้ว
เช่่นกััน

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั มีีข้้อบกพร่่องเกี่่ย� วกัับระบบการควบคุุม
ภายใน เรื่่�องใดบ้้าง
- ไม่่มีี -

ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีีที่่�มีีความเห็็นแตกต่่างไปจากความเห็็นของ
คณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�สอบบััญชีีมีีข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในประการใด
- ไม่่มีี -

การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน และโยกย้้ายผู้้�ดารงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในได้้รัับอนุุมััติิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 4/2553 เมื่่�อ
วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2553 ได้้แต่่งตั้้�งให้้บริิษััท A.S.K.N.
International Audit Services ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบ
ภายในของบริิษััทตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2553 ซึ่่�งบริิษััทได้้
มอบหมายให้้ นายณััฎฐพล ศรีีบุุญเรืืองฤทธิ์์� เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
หลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของบริิษััท
และ นายณััฎฐพล ศรีีบุุญเรืืองฤทธิ์์� แล้้วเห็็นว่่า มีีความเหมาะ
สมพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีีความเป็็น
อิิสระ และมีีประสบการณ์์ในการปฏิิบััติงิ านด้้านการตรวจสอบ
ภายในในธุุรกิิจที่มี่� ลััี กษณะเดีียวกัับบริิษััทมาเป็็นระยะเกิินกว่่า
10 ปีี

ในปีี 2564 บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท
ใหม่่ เนื่่�องจากท่่านเดิิมได้้ลาออกจากการเป็็นพนัักงานบริิษััท
จึึงได้้มีีมติิการแต่่งตั้้�งผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท นางสาว
ศรััญธิินีี มงคลรััตน์์ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ตรวจสอบภายในของ
บริิษััท เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ประสานงาน กัับผู้้�ตรวจสอบที่่�ว่่าจ้้างจาก
ภายนอก ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 2/2564
เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564
ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท จะต้้องได้้รัับความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุุณสมบััติิของผู้้�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

การตรวจสอบภายใน
หน่่วยงานตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระ ในการตรวจ
สอบและประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
รวมทั้้�งการติิดตามผลการปรัับปรุุงแก้้ไขกระบวนการปฏิิบััติงิ าน
ให้้เหมาะสม ครอบคลุุมกระบวนการทำำ�งานของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย โดยรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อ

ให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ� เนิินงานของบริิษััท มีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่เ� พีียงพอ เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�กัับการ
บริิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่บ� ริิษััท ยอมรัับได้้ เพื่่อ� ให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์การดำำ�เนิินงานขององค์์กร โดยมีีจรรยาบรรณผู้้�
ตรวจสอบภายในเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานอย่่างชััดเจน
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รายการระหว่่างกัันของบริิษััท และบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563 และ ปีี
2564 ดัังนี้้�

บริิษััท วีี ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
บริิษััท/บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

ความสััมพัันธ์์

รายการ

บริิษััท

บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม 1. ขายสิินค้้า

วีีไอวีี

จำำ�กััด เป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้�นของ

ขนาดรายการ ขนาดรายการ
ปีี 2563
ปีี 2564
(ลบ.)
(ลบ.)

6.25

14.48

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
• บริิษััทขายสิินค้้าและวััตถุุดิิบให้้แก่่
VIV ตามรายการที่่� 1 และตามรายการ

อิินเตอร์์เคม

บริิษััทในสััดส่่วน 20.92% 2. ซื้้�อสิินค้้า

จำำ�กััด (“VIV”)

และมีีกรรมการร่่วมกัันได้้แก่่

1.23

1.67

ที่่� 3 โดยเงื่่�อนไขการค้้าและราคาเป็็น
ไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิ

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และ 3. ลููกหนี้้�การค้้า

3.58

1.52

เมื่่�อเปรีียบเทีียบรายการค้้ากัับบุุคคล
ภายนอกอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง

นายชาญชััย อััศวกาญจน์์
4. เจ้้าหนี้้ก� ารค้้า

-

0.38

• ต้้ น ทุุนบวกกำำ� ไรส่่ ว นเพิ่่�มในอััตรา
ร้้อยละ 5 – 10 โดยเฉลี่่�ย
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่่ า งๆ ดัังกล่่ า วก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของ
บริิษััท
• มีีความสมเหตุุสมผลและมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าปกติิ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษัทั ไดเวอร์์ส เคมีีคอลส์์ จำำ�กััด
บริิษััท/บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท ไดเวอร์์ส
เคมีีคอลส์์
จำำ�กััด (“DIV”)

ความสััมพัันธ์์

รายการ

ขนาดรายการ ขนาดรายการ
ปีี 2563
ปีี 2564
(ลบ.)
(ลบ.)

มีี ก รรมการร่่ วมกัั นได้้ แ ก่่ 1. ขายสิินค้้า
นายรััช ทองวานิิ ช และ
ครอบครััวของนายรััช ได้้แก่่ 2. ซื้้�อสิินค้้า
ลููกสาว และลููกเขย ถืือหุ้้�น
บริิษััทในสััดส่่วน 2.43% 3. ลููกหนี้้�การค้้า

13.38

26.78

22.74

17.62

6.29

6.92

4. เจ้้าหนี้้ก� ารค้้า

6.12

5.87

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
• บริิ ษััทขายมาสเตอร์์ แ บทช์์ แ ละ
วััตถุุดิิบ ให้้แก่่ DIV ตามรายการที่่� 1
และ 3 เป็็นการขายสิินค้้าตามปกติิ
เนื่่� อ งจาก DIV ประกอบธุุรกิิ จ จััด
จำำ� หน่่ า ยเคมีี ภัั ณฑ์์ จึึ ง มีี ก ารสั่่� ง ซื้้� อ
สิินค้้าจากบริิษััทไปจำำ�หน่่ายตามปกติิ
ทั้้�งนี้้� เงื่่�อนไขการค้้าและราคาเป็็นไป
ตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบรายการค้้ากัับบุุคคล
ภายนอกอื่่� น ที่่� ไ ม่่ เ กี่่� ยวข้้ อ ง สำำ� หรัับ
สิินค้้าที่่�ไม่่สามารถเทีียบเคีียงได้้กัับ
บุุคคลภายนอกนั้้�น ใช้้การกำำ�หนดราคา
ในลัักษณะต้้นทุุนบวกกำำ�ไรส่่วนเพิ่่�ม
ตามนโยบายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
• บริิ ษััทซื้้� อ วััตถุุดิิ บ จาก DIV ตาม
รายการที่่� 2 และ 4 เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการ
ผลิิตสิินค้้าตามปกติิ เนื่่�องจาก DIV ซึ่่�ง
ประกอบธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
นั้้�น เป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายสารเคมีีดััง
กล่่าวแต่่เพีียงผู้้�เดีียวในประเทศไทย
ทั้้�งนี้้� เงื่่�อนไขการค้้า และราคาเป็็นไป
ตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิ
เมื่่�อเปรีียบเทีียบรายการค้้ากัับบุุคคล
ภายนอกอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่่าง ๆ ดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งานของ
บริิษััท
• มีีความสมเหตุุสมผลและมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าปกติิ
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท/บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

ความสััมพัันธ์์

รายการ

บริิษััท สาลี่่�

บริิ ษััท สาลี่่� อุุตส าหกรรม 1. ขายสิินค้้า

อุุตสาหกรรม

จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ถืือ

0.02

12.51

-

-

• บริิษััทขายวััตถุุดิิบให้้แก่่ SALEE ตาม
เงื่่�อนไขการค้้าและราคาเป็็นไปตาม
ลัักษณะการดำำ� เนิิ น การค้้ า ปกติิ เ มื่่� อ

6.78%และมีีกรรมการร่่วม
กัันได้้แก่่

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
รายการที่่� 1 และตามรายการที่่� 3 โดย

จำำ�กััด (มหาชน) หุ้้�นของบริิ ษััทในสััดส่่ ว น 2. ซื้้�อสิินค้้า
(“SALEE”)

ขนาดรายการ ขนาดรายการ
ปีี 2563
ปีี 2564
(ลบ.)
(ลบ.)

3. ลููกหนี้้�การค้้า

-

-

เปรีี ย บเทีี ย บรายการค้้ า กัับบุุคคล
ภายนอกอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และ
นายชาญชััย อััศวกาญจน์์ 4. เจ้้าหนี้้ก� ารค้้า

-

-

• บริิษััทซื้้�อวััตถุุดิิบจาก Salee ตาม
รายการที่่� 2 และราคาเป็็ น ไปตาม
ลัักษณะการดำำ� เนิิ น การค้้ า ปกติิ เ มื่่� อ
เปรีี ย บเทีี ย บรายการค้้ า กัับบุุคคล
ภายนอกอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่่าง ๆ ดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
• มีีความสมเหตุุสมผลและมีีเงื่่�อนไข
ทางการค้้าปกติิ

บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท/บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

ความสััมพัันธ์์

รายการ

บริิษััท สาลี่่�พริ้้�

บริิ ษััท สาลี่่� อุุตส าหกรรม 1. ขายสิินค้้า

นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด

จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ถืือ

-

-

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น
• บริิ ษััทซื้้� อ สิิ น ค้้ า จาก “SLP” ใน
รายการที่่� 2 โดย เงื่่�อนไขการค้้าและ

(มหาชน)

หุ้้�นของบริิ ษััทในสััดส่่ ว น 2. ซื้้�อสิินค้้า

(“SLP”)

65% และมีีกรรมการร่่วม
กััน คืือ

ขนาดรายการ ขนาดรายการ
ปีี 2563
ปีี 2564
(ลบ.)
(ลบ.)

0.66

0.28

ราคาเป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิิน
การตามปกติิธุุรกิิจ โดยบริิษััทซื้้�อสิินค้้า

3. ลููกหนี้้�การค้้า

-

-

เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ ใ นการผลิิ ตสิิ น ค้้ า และ
ราคาเป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิิน

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
4. เจ้้าหนี้้ก� ารค้้า

-

-

การค้้าปกติิเมื่่อ� เปรีียบเทีียบรายการค้้า
กัับบุุคคลภายนอกอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท เพชรสยาม จำำ�กััด (ประเทศไทย)
บริิษััท/บุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

ความสััมพัันธ์์

บจก. เพชรสยาม บจก. เพชรสยาม
(ประเทศไทย)

รายการ

ขนาดรายการ ขนาดรายการ
ปีี 2563
ปีี 2564
(ลบ.)
(ลบ.)

1. ขายสิินค้้า

1.95

1.52

2. ซื้้�อสิินค้้า

-

-

รายการที่่� 3 โดยเงื่่�อนไขการค้้าและ
ราคาเป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิิน

(มหาชน) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััทในสััดส่่วน 75.5%

•บริิษััทขายมาสเตอร์์แบทช์์ให้้กัับ บจก
.เพชรสยาม ตามรายการที่่� 1 และ

(ประเทศไทย) บริิษััท สาลี่่�
อุุตสาหกรรม จำำ�กััด

เหตุุผลและความจำำ�เป็็น

3. ลููกหนี้้�การค้้า

0.33

0.30

การค้้าปกติิเมื่่อ� เปรีียบเทีียบรายการค้้า
กัับบุุคคลภายนอกอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง

4. เจ้้าหนี้้ก� ารค้้า

-

-

มาตรการหรืือขั้้น� ตอนการอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการระหว่่างกััน
สำำ�หรัับในปััจจุุบััน บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดมาตรการและขั้้�น การอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวได้้ รวมทั้้�งบริิษััทได้้จััดให้้คณะ
ตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน โดยจะกำำ�หนดให้้ผู้้� กรรมการตรวจสอบเข้้ามาพิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
บริิหารหรืือผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่สามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน ความเหมาะสมของการทำำ�รายการดัังกล่่าว
นโยบายและแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
1. การทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ดัังนี้้�
บริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด: บริิษััทจะยัังคงมีีการทำำ�
รายการระหว่่างกัันกัับบริิษััทย่่อยอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ การให้้
เช่่ า ช่่ ว งที่่� ดิิ น และอาคาร รวมถึึ ง การให้้ บ ริิ ก ารต่่ า งๆ เช่่ น
สาธารณููปโภค และการตรวจสอบคุุณภาพสิินค้้า การให้้เงิินกู้้�
ยืืมเงิินในฐานะบริิษััทย่่อย การซื้้�อขายสิินค้้า-วััตถุุดิิบหรืือการ
ว่่าจ้้างผลิิต เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทยัังเป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันวงเงิิน
กู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินให้้บริิษััท โพลีีเมอร์์ริทิ เอเชีีย จำำ�กััด ใน
ฐานะที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทดัังกล่่าว
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด: เนื่่�องจากบริิษััทดัังกล่่าว
ประกอบธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์ ดัังนั้้�น จึึงอาจมีี
รายการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้�น เช่่น การซื้้�อ-ขายสิินค้้าและ
วััตถุุดิิบ เป็็นต้้น ซึ่่�งการทำำ�รายการ ดัังกล่่าวเป็็นไปตามธุุรกิิจ
ปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษััท

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน): เนื่่�องจากบริิษััท
ดัังกล่่ า วประกอบผลิิ ตชิ้้� น ส่่ ว นพลาสติิ ก และบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิก สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม อิิเลคทรอนิิคส์์และเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า จึึงอาจมีีรายการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้�น เช่่น การซื้้�อ-ขาย
สิินค้้า วััตถุุดิิบหรืือการว่่าจ้้างผลิิต เป็็นต้้น ซึ่่�งการทำำ�รายการ
ดัังกล่่าว เป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิ หรืือสนัับสนุุน ธุุรกิิจปกติิของ
บริิษััท
บริิษััท ไดเวอร์์ส เคมีีคอลส์์ จำำ�กััด: เนื่่อ� งจากบริิษััทดัังกล่่าว
ประกอบธุุรกิิจนำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์ ดัังนั้้�น จึึงอาจมีี
รายการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้�น เช่่น การซื้้�อ-ขายวััตถุุดิิบหรืือ
สิินค้้า เป็็นต้้น ซึ่่ง� การทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิ
หรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
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บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน): เนื่่�องจากบริิษััทดััง
กล่่าวประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายฉลากสิินค้้า ดัังนั้้�น จึึง
อาจมีีรายการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้น� เช่่น การซื้้อ� วััตถุุดิิบ เป็็นต้้น
ซึ่่ง� การทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด: เนื่่�องจากบริิษััท
ดัังกล่่าวประกอบธุุรกิิจผลิิตพลาสติิกแปรรููป ดัังนั้้�น จึึงอาจมีี
รายการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้�น เช่่น การขายวััตถุุดิิบ เป็็นต้้น ซึ่่�ง
การทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััท

บริิษััท เดอะ บัับเบิ้้�ลส์์ จำำ�กััด : เนื่่�องจากบริิษััทดัังกล่่าว
ประกอบธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายทุ่่น� ลอยน้ำำ�� สำำ�หรัับรองรัับแผง
โซลาร์์ ผลิิตและจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ รัับ
เหมา ออกแบบ ติิดตั้้ง� และให้้คำำ�ปรึึกษาการวางระบบพลัังงาน
แสงอาทิิตย์ทุุ์ กระบบ ดัังนั้้�น จึึงอาจมีีรายการค้้าระหว่่างกัันเกิิด
ขึ้้�น เช่่น การซื้้�อวััตถุุดิิบ เป็็นต้้น ซึ่่�งการทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็น
ไปตามธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษััท

2. นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
หากบริิษััทมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับกัับ
บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บริิษััทมีีนโยบาย
ที่่�จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณา
รายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทจะได้้ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
อิิสระ หรืือคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจ
ของคณะกรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
นโยบายของบริิษััทในการทำำ�รายการระหว่่างกัันจำำ�แนก
ตามประเภทรายการมีีดัังนี้้�
รายการธุุรกิิจปกติิและรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ อาทิิ
การซื้้อ� และขายสิินค้้า การว่่าจ้้างผลิิต เป็็นต้้น บริิษััทมีีนโยบาย
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิิจารณา และให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับ เหตุุผล และความจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�รายการดัังกล่่าว
และการมีีเงื่่�อนไขการค้้าที่่�มีีราคาและเงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรม และ
ไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ เมื่่�อเทีียบเคีียงกัับการทำำ�
รายการระหว่่างบริิษััทและบุุคคลทั่่�วไป หรืือการทำำ�รายการ
ระหว่่างบุุคคลที่อ่� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบุุคคล
ทั่่�วไป หรืือการทำำ�รายการในลัักษณะเดีียวกัับของผู้้�ประกอบ
การอื่่�นในธุุรกิิจ บริิษััทมีีนโยบายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็นผู้้�พิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับเหตุุผลและความ
จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็นรายไตรมาส และจะ

ปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายว่่ า ด้้ วย หลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�งหรืือข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนด เกี่่ยวกัั
� บการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่เ่� กี่่ยว
� โยง
กััน
รายการธุุรกิิจปกติิและรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ อาทิิ
การซื้้อ� และขายสิินค้้า การว่่าจ้้างผลิิต เป็็นต้้น บริิษััทมีีนโยบาย
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิิจารณาและให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับเหตุุผลและความจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�รายการดัังกล่่าว
และการมีีเงื่่�อนไขการค้้าที่่�มีีราคาและเงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรมและ
ไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ เมื่่�อเทีียบเคีียงกัับการทำำ�
รายการระหว่่างบริิษััทและบุุคคลทั่่�วไป หรืือการทำำ�รายการ
ระหว่่างบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบุุคคล
ทั่่�วไป หรืือการทำำ�รายการในลัักษณะเดีียวกัับของผู้้�ประกอบ
การอื่่�นในธุุรกิิจ บริิษััทมีีนโยบายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็นผู้้�พิิจารณาและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับเหตุุผล และความ
จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�รายการดัังกล่่าวเป็็นรายไตรมาส และจะ
ปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายว่่ า ด้้ วย หลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�งหรืือข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่เ่� กี่่�ยวโยง
กััน โดยมีีรายละเอีียดประเภทสิินค้้าดัังนี้้�

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

1. กลุ่่�มสิินค้้าพื้้�นฐานทั่่�วไป (Commodity) เช่่น ผลิิตภััณฑ์์
สีีขาว, สีีดำำ� และ Filler ซึ่่�งจะผลิิตครั้้�งละจำำ�นวนมาก และ
จำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าหลายราย การกำำ�หนดราคาจะใช้้วิิธีีการ
เทีียบเคีียงราคากัับลููกค้้ารายอื่่�น
2. กลุ่่�มสิินค้้าเฉพาะเจาะจง (Made to order) คืือ สิินค้้าที่่�
ผลิิตตามความต้้องการของลููกค้้าเฉพาะราย และไม่่สามารถ
ทำำ�การเทีียบเคีียงกัับการจำำ�หน่่ายให้้แก่่บุุคคลทั่่�วไปได้้ ซึ่่�งอาจ
เป็็นช่่องทางในการถ่่ายเทผลประโยชน์์ออกจากบริิษััทหรืือ

บริิษััทย่่อย หรืือเป็็นการบิิดเบืือนข้้อมููลทางบััญชีีและการเงิิน
อัันอาจทำำ�ให้้บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นทั่่ว� ไปได้้รัับความเสีียหายได้้ ดััง
นั้้�น เพื่่�อความชััดเจน และความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย จึึงใคร่่ขอกำำ�หนดนโยบายในการกำำ�หนด
ราคาจำำ�หน่่ายแก่่บุุคคลที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ใน
ลัักษณะการกำำ�หนดราคาส่่วนเพิ่่�มจากต้้นทุุน (Cost Plus) โดย
แยกเป็็นกลุ่่�มสิินค้้าดัังนี้้�

รายละเอีียด
• กรณีีเป็็นสิินค้้าซื้้�อมาและขายไปไม่่ผ่่านกระบวนการผลิิต
• กรณีีเป็็นสิินค้้าที่่�เฉพาะเจาะจง โดยผลิิตปริิมาณมาก (ตั้้�งแต่่ 500 กิิโลกรััม)
• กรณีีเป็็นสิินค้้าที่่�เฉพาะเจาะจง โดยผลิิตปริิมาณน้้อย (ต่ำำ��กว่่า 500 กิิโลกรััม)

ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดราคาจากกำำ�ไรขั้้�นต้้นนั้้�น เป็็นการกำำ�หนด
จากต้้นทุุนที่่�ทำำ�การผลิิตจริิง (Actual Cost) ที่่�จััดทำำ�โดยฝ่่าย
บััญชีีและการเงิินของบริิษััท โดยในกรณีีที่่�เมื่่�อเทีียบเคีียงกัับ
ต้้นทุุนที่ทำ่� ำ�การผลิิตจริิง (Actual Cost) แล้้วพบว่่าไม่่สอดคล้้อง
กัับนโยบายการกำำ�หนดราคาจากกำำ�ไรขั้้�นต้้นตามที่่�ระบุุไว้้ข้้าง
ต้้นนั้้�น และมีีมููลค่่าการซื้้�อหรืือขายต่่อรายการสิินค้้าเกิินกว่่า
20,000 บาทต่่อไตรมาส ให้้ชี้้แ� จงรายละเอีียดรายการดัังกล่่าว
โดยแจกแจงถึึงสาเหตุุให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบ
และพิิจารณาความเหมาะสมของการทำำ�รายการต่่อไป
• รายการอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากรายการธุุรกิิจปกติิและ
รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิข้้างต้้น เช่่น รายการเกี่่�ยวกัับ
ทรััพย์์สินิ หรืือบริิการอื่่น� หรืือ รายการรัับหรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
ทางการเงิิน บริิษััทมีีนโยบายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น
ผู้้�พิิจารณา และให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับเหตุุผล และความจำำ�เป็็น
ต่่ อ การทำำ� รายการดัังกล่่ า ว และจะปฏิิ บััติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตาม
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ
ประกาศ คำำ�สั่่� ง หรืือข้้ อ กำำ� หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง

นโยบายราคาส่่วน
เพิ่่�มจากต้้นทุุน
≥ 1%
≥ 10%
≥ 20%

ประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิด
เผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ ที่่สำ� ำ�คััญของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย ทั้้�งนี้้�
บริิษััทไม่่มีนี โยบายการให้้กู้้�ยืืมเงิิน เพื่่อ� ให้้บุุคคลที่่อ� าจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์นำำ�ไปประกอบธุุรกิิจหรืือดำำ�เนิินงาน
แทนบริิษััท
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะปฏิิบััติใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ
คำำ�สั่ง่� หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวม
ถึึงการปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการที่่เ� กี่่�ยวโยง
กัันและการได้้ ม าหรืือจำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง ทรััพย์์ สิิ น ที่่� สำำ�คัั ญของ
บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้การตััดสิินใจเข้้าทำำ�รายการดััง
กล่่ า วไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดคว ามขััดแย้้ ง ทางผลประโยชน์์ แ ละเป็็ น
ประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย โดยบริิษััทจะเปิิดเผยรายการ
ระหว่่างกัันดัังกล่่าวไว้้ในแบบรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1
One report) และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการ
ตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
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3

รายงานทางการเงิินและงบการเงิิน

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของ บริิษััท
สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้้น� ตาม
หลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป โดยได้้มีีการพิิจารณาเลืือกใช้้
นโยบายบััญชีีที่เ่� หมาะสมและถืือปฏิิบััติอิ ย่่างสม่ำำ��เสมอรวมทั้้�ง
ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและหลัักการประมาณการที่่�สม
เหตุุสมผลในการจััดทำำ�งบการเงิิน ตลอดจนให้้มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่สำ่� ำ�คััญอย่่างเพีียงพอและโปร่่งใสในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิิน เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีรวมทั้้�ง
ดำำ� รงรัักษาไว้้ ซึ่่� ง ระบบบริิ ห ารความเสี่่� ย งและการควบคุุม
ภายในเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีอย่่างถููก
ต้้องครบถ้้วน ทัันเวลา และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิด
ปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

คณะกรรมการได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่� ง
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่กำ่� ำ�กัับดููแลสอบทาน
ความน่่าเชื่่อ� ถืือและความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน รวม
ทั้้�งประเมิินระบบการควบคุุมภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดย
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีนี้้ี แ� ล้้ว
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในของบริิษััท สามารถให้้ความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่างบ
การเงิินรวมของ บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ
บริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 แสดงฐานะ
การเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดถููกต้้องตามที่คว
่� ร
ในสาระสำำ�คััญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ซึ่่ง� ผู้้�สอบ
บััญชีีได้้ตรวจสอบและแสดงความเห็็นไว้้ในรายงานของผู้้�สอบ
บััญชีี ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานของผู้้ส� อบบััญชีี
รายงานของผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ ผู้้ถื� อื หุ้้น� และคณะกรรมการ ของบริิษัทั สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงฐานะการเงิินรวมของบริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
(บริิษััท) และบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มกิิจการ) และฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564 และผลการดำำ�เนิินงานรวมและผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะกิิจการ รวมถึึงกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะ
กิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
งบการเงิินที่่ต� รวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการประกอบด้้วย
• งบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
• งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันเดีียวกััน
• งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวััน
เดีียวกััน
• งบกระแสเงิินสดรวมและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันเดีียวกััน และ
• หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการซึ่่ง� ประกอบด้้วยนโยบายการบััญชีีที่สำ�่ �คัั
ำ ญและหมายเหตุุเรื่อ�่ งอื่่น� ๆ
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในส่่วนของ
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความ
เป็็นอิิสระจากกลุ่่�มกิจิ การและบริิษััทตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่กำ�่ �ำ หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วน
ที่เ�่ กี่่ยวข้
� อ้ งกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติติ ามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณ
อื่่น� ๆ ซึ่่ง� เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� ว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่ข้�่ า้ พเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่อ� ใช้้เป็็นเกณฑ์์
ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ
เรื่อ�่ งสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่อ�่ งต่่าง ๆ ที่มี�่ นััยสำ
ี �คัั
ำ ญที่่สุุดต
� ามดุุลยพิินิจิ เยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบ งบ
การเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้ระบุุเรื่อ�่ งการวััดมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือเป็็นเรื่อ�่ งสำำ�คััญในการ
ตรวจสอบและได้้นำ�ำ เรื่อ�่ งมาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบ งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้ง� นี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่อ�่ งนี้้�
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เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบ
ค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิที่ิ จ�่ ะได้้รัับ
อ้้างอิิงหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 7 ก) เรื่อ�่ งประมาณ
การทางบััญชีีที่สำ�่ �คัั
ำ ญ และการใช้้ดุุลยพิินิจิ ที่เ�่ กี่่ยวข้
� อ้ งกัับการตั้้ง�
ค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะได้้รัับ และ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 11 เรื่อ�่ งสิินค้้าคงเหลืือ – สุุทธิิ

ฝ่่ายบริิหารบัันทึึกประมาณการจากดุุลยพิินิจิ และประสบการณ์์
รวมถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง โดยกำำ�หนดให้้ 1) สิินค้้าคงเหลืือ
ที่ไ�่ ม่่เคลื่่อ� นไหวนานจะถููกนำำ�มาพิิจารณาในการประมาณค่่าเผื่่อ�
สิินค้้าเคลื่่อ� นไหวช้้า 2) สิินค้้าล้้าสมััยจะถููกตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� เต็็มจำ�ำ นวน
และ 3) จำำ�นวนค่่าเผื่่อ� คำำ�นวณจากส่่วนต่่างของราคาขาย (สุุทธิิ
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 งบการเงิินรวมและ
จากค่่าใช้้จ่า่ ยในการขาย) กัับราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือ ณ วััน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงยอดคงเหลืือสิินค้้าคงเหลืือ สิ้้�นปีี เพื่่�อพิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อสำำ�หรัับสิินค้้าที่�มี่ ีราคาขายต่ำำ�� กว่่า
ก่่อนรัับรู้้�ค่า่ เผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะ ราคาทุุน
ได้้รัับ จำำ�นวน 330 ล้้านบาทและ 211 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ และ
มีีค่่าเผื่่�อการลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่�จ่ ะได้้รัับ
ค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะได้้รัับ
จำำ�นวน 2.2 ล้้านบาท และ 1.5 ล้้านบาท ซึ่่ง� สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ เป็็นเรื่�อ่ งที่�ข้่ ้าพเจ้้าให้้ความใส่่ใจ เนื่่�องจากสิินค้้าคงเหลืือเป็็น
คิิดเป็็นร้้อยละ 24 และ 15 ของสิินทรััพย์์รวมตามลำำ�ดัับ
รายการที่�่มีีสาระสำำ�คััญต่่อสิินทรััพย์์รวมของกลุ่่�มกิิจการและ
บริิษััทและค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่�่
หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้า จะได้้ รัั บเป็็ น รายการประมาณการที่�่ อ าศััยดุุลยพิิ นิิ จ และ
ให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะได้้รัับพิิจารณาจาก 1) สิินค้้าเคลื่่อ� นไหวช้้า ประสบการณ์์ของฝ่่ายบริิหาร ดัังนั้้น� ความเหมาะสมของมููลค่่า
2) สิินค้้าล้้าสมััย และ 3) สิินค้้าที่ร�่ าคาขายต่ำำ�� กว่่าราคาทุุน ซึ่่ง� สิินค้้าคงเหลืือจึึงขึ้้น� อยู่่�กัับดุุลยพิินิจิ และข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
วิิธีีการตรวจสอบของข้้าพเจ้้ารวมถึึงขั้้น� ตอนดัังต่่อไปนี้้�
• ทำำ�ความเข้้าใจนโยบายการบััญชีีและประเมิินวิิธีกี ารที่ฝ่�่ า่ ย
บริิหารใช้้ในการประมาณการค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้า
ให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่�จ่ ะได้้รัับซึ่่�งพบว่่านโยบายการบััญชีีมีีความ
สม่ำำ�� เสมอจากปีีที่ผ่�่ า่ นมา
• ประเมิินความเหมาะสมและสอบถามผู้้�บริิหารในเชิิง
ทดสอบเกี่่ยวกัั
� บหลัักเกณฑ์์และข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจของ
ฝ่่ายบริิหาร ซึ่่ง� ใช้้ในการประมาณการค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของ
สิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะได้้รัับโดยพิิจารณาจากข้้อมููลที่เ�่ กิิด
ขึ้้น� ในอดีีตรวมถึึงการวิิเคราะห์์อายุุของสิินค้้าคงเหลืือ
• ทดสอบความน่่าเชื่่อ� ถืือของรายงานวิิเคราะห์์อายุุของสิินค้้า
คงเหลืือ โดยตรวจสอบความถููกต้้องของการแยกอายุุสิินค้้าจาก
รายการเคลื่่�อนไหววัันสุุดท้้ายของสิินค้้าคงเหลืือกัับเอกสาร
ประกอบรายการ

• ทดสอบความถููกต้้องของจำำ�นวนเงิินสุุทธิิที่ค�่ าดว่่าจะได้้รัับ
จากราคาขาย (ราคาขายสุุทธิิจากค่่าใช้้จ่่ายในการขาย) ของ
สิินค้้าคงเหลืือ ณ วัันสิ้้น� ปีีกัับใบเสนอราคาขายสิินค้้าล่่าสุุด และ
คำำ�นวณค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้าให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะ
ได้้รัับตามประมาณการจากหลัักเกณฑ์์ของฝ่่ายบริิหาร และ
• ประเมิินความครบถ้้วนของการพิิจารณาสิินค้้าเคลื่่อ� นไหว
ช้้าและล้้าสมััยโดยทดสอบความครบถ้้วนกัับรายการสิินค้้าที่่ค� ง
ค้้างนานในรายงานวิิเคราะห์์อายุุสิินค้้าคงเหลืือ รวมถึึงข้้อมููลที่�่
ได้้จากการเข้้าสัังเกตการณ์์ตรวจนัับสิินค้้าคงเหลืือช่่วงสิ้้น� ปีี
จากวิิธีีการทดสอบของข้้าพเจ้้าข้้างต้้น ข้้าพเจ้้าพบว่่าหลััก
เกณฑ์์ที่ใ�่ ช้้ในการประมาณการค่่าเผื่่อ� การลดราคาทุุนของสิินค้้า
ให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่จ�่ ะได้้รัับ มีีความสมเหตุุสมผลตามหลัักฐาน
ประกอบรายการ

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลอื่่�น
กรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่น� ข้้อมููลอื่่น� ประกอบด้้วย
ข้้อมููลซึ่่ง� รวมอยู่่ใ� นรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่อ�่ ยู่่�
ในรายงานนั้้น� ข้้าพเจ้้าคาดว่่าข้้าพเจ้้าจะได้้รัับรายงานประจำำ�ปีี
ภายหลัังวัันที่ใ�่ นรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�

ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับการตรวจสอบงบ
การเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการคืือ การอ่่านและ
พิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่น� มีีความขััดแย้้งที่่มี� สี าระสำำ�คััญกัับงบการเงิิน
รวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ หรืือกัับความรู้้�ที่่ไ� ด้้รัับจากการ
ตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่น� มีีการแสดงข้้อมููล
ที่่ขััดต่
� อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่

ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่น� และข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่อ�
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าได้้อ่า่ นรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่า่ มีี
มั่่น� ต่่อข้้อมููลอื่่น�
การแสดงข้้อมููลที่ขััดต่
�่ อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้า
ต้้องสื่่อ� สารเรื่อ�่ งดัังกล่่าวกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรัับผิิดชอบของกรรมการต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กรรมการมีีหน้้าที่่รัั� บผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการ
เงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้� โดยถููกต้้องตามที่คว
�่ ร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่ยวกัั
� บ
การควบคุุมภายในที่่ก� รรมการพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็น เพื่่อ� ให้้สามารถ
จััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่ป�่ ราศจากการ
แสดงข้้ อ มููลที่่�ขััดต่่อ ข้้อ เท็็จ จริิง อัันเป็็นสาระสำำ�คัั ญไม่่ว่่า จะ
เกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กรรมการรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มกิจิ การ

และบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� ง เปิิดเผยเรื่อ�่ งที่่เ� กี่่ยวกัั
� บการ
ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การ
บััญชีีสำ�ำ หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เว้้นแต่่กรรมการมีีความ
ตั้้ง� ใจที่จ�่ ะเลิิกกลุ่่�มกิจิ การและบริิษััท หรืือหยุุดดำำ�เนิินงาน หรืือไม่่
สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� งต่่อไปได้้
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่ช่�่ วย
่ กรรมการในการกำำ�กัับ
ดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�ม
กิิจการและบริิษััท

ความรัับผิิดชอบของผู้้ส� อบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ได้้ความเชื่่อ�
มั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะ
กิิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่ขััดต่
�่ อ่ ข้้อเท็็จจริิงอััน
เป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิด
พลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่ง� รวมความเห็็นของ
ข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้วย
้ ความเชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่อ� มั่่น�
ในระดัับสููง แต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่ขััด
�่
ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่มี� อี ยู่่ไ� ด้้เสมอไป ข้้อมููลที่่ขััดต่
� อ่

ข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และถืือว่่ามีี
สาระสำำ�คััญเมื่่อ� คาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่า่ รายการที่่ขััด
�
ต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการ หรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อ
การตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี
ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิจิ เยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพและการสัังเกต และ
สงสััยเยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติงิ าน
ของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
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• ระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งจากการแสดงข้้อมููลที่่ขััดต่
� อ่ ข้้อ
เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ออกแบบและปฏิิบััติงิ านตามวิิธีกี ารตรวจสอบเพื่่อ� ตอบสนองต่่อ
ความเสี่่ย� งเหล่่านั้้น� และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่เ�่ พีียงพอและ
เหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ความเสี่่ย� งที่่ไ� ม่่พบข้้อมููลที่ขััดต่
�่ อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่ง�
เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่�เ่ กิิดจากข้้อผิิด
พลาด เนื่่อ� งจากการทุุจริิตอาจเกี่่ยวกัั
� บการสมรู้้�ร่่วมคิดิ การปลอม
แปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้ง� ใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดง
ข้้อมููลที่�่ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุม
ภายใน
• ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับ
การตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่�เ่ หมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อ
ความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มกิจิ การและ
บริิษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่ก�่ รรมการ
ใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีี และการ
เปิิดเผยข้้อมููลที่เ�่ กี่่ยวข้
� อ้ งซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้้น� โดยกรรมการ
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีี
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของกรรมการจากหลัักฐานการ
สอบบััญชีีที่�่ได้้รัับ และประเมิินว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระ
สำำ�คััญที่่เ� กี่่ยวกัั
� บเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่อ�่ าจเป็็นเหตุุให้้เกิิด
ข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำ�คัั
ำ ญต่่อความสามารถของกลุ่่�มกิจิ การและ
บริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� งหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้อ้ สรุุปว่่า
มีีความไม่่แน่่นอนที่่มี� สี าระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้อ้ สัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููล
ในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่เ�่ กี่่ยวข้
� อ้ ง หรืือถ้้า
การเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะ
เปลี่่ย� นแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้น� อยู่่�กัับหลัักฐานการสอบ
บััญชีีที่�ไ่ ด้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า
อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุ
ให้้กลุ่่�มกิจิ การและบริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� ง
• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้อ� หาของงบการ
เงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผย
ข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดง
รายการ และเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่ทำ�่ �ำ ให้้มีกี ารนำำ�เสนอข้้อมููลโดย
ถููกต้้องตามที่คว
�่ รหรืือไม่่

• ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่�เ่ หมาะสมอย่่างเพีียงพอ
เกี่่ยวกัั
� บข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรม
ทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มกิิจการเพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
รวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล
และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มกิิจการ ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิด
ชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่อ่ ความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่อ�่ สารกัับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อ�่ งต่่างๆ
ทีีสำ�คัั
ำ ญซึ่่ง� รวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่�่
ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่มี�่ นััยสำ
ี �คัั
ำ ญที่พ�่ บจากการตรวจสอบ และ
ข้้อบกพร่่องที่มี�่ นััยสำ
ี �คัั
ำ ญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้า
ได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ใ ห้้ คำ�รัั
ำ บรองแก่่ ค ณะกรรมการตรวจสอบว่่ า
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับความ
เป็็นอิิสระและได้้สื่�อ่ สารกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับ
ความสััมพันั ธ์์ทั้้ง� หมด ตลอดจนเรื่อ�่ งอื่่น� ซึ่่ง� ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� ว่่ามีีเหตุุผล
ทีีบุุคคลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของ
ข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่ข้� า้ พเจ้้าใช้้เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้ข้า้ พเจ้้าขาด
ความเป็็นอิิสระ
จากเรื่�อ่ งที่�สื่่ �อ่ สารกัับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้
พิิจารณาเรื่อ�่ งต่่างๆ ที่่มี� นััยสำ
ี �คัั
ำ ญที่่สุุด
� ในการตรวจสอบงบการ
เงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนด
เป็็นเรื่อ�่ งสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่อ�่ งเหล่่านี้้�
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้
เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่ยวกัั
� บเรื่อ�่ งดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์
ที่ย�่ ากที่จ�่ ะเกิิดขึ้้น� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่อ� สารเรื่อ�่ งดัังกล่่าว
ในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาด
การณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผล
ประโยชน์์ต่อ่ ส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่อ� สารดัังกล่่าว
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
สง่่า โชคนิิติสวั
ิ สดิ์์
ั �
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 11251
กรุุงเทพมหานคร
23 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิิน (ประจำำ�ปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ตารางสรุุปงบการเงิินรวม
ฐานะการเงิิน และ ผลการดำำ�เนิินงานที่่เ� สนอประกอบด้้วย ผลการดำำ�เนิินงานจากงบการเงิิน สำำ�หรัับปีี สิ้้น� สุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 ที่ไ�่ ด้้ผ่า่ นการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแล้้ว
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2564 2563 และ 2562

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์ห์ มุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้อื่� น�่ - สุุทธิิ
สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มรอเรีียกคืืน
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น�
รวมสิินทรััพย์ห์ มุุนเวีียน
สิินทรััพย์ไ์ ม่่หมุุนเวีียน
ที่ดิ�่ นิ อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่มีตััวต
ี น - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มรอเรีียกคืืน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่น�
รวมสิินทรััพย์ไ์ ม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

2564

2563

2562

12.22
257.92
328.05
0.00
6.54
604.73

17.70
216.55
204.89
0.00
1.15
440.29

9.76
231.09
248.56
25.20
0.93
515.54

723.29
14.51
9.57
8.91
16.82
773.10
1,377.83

681.04
15.93
11.37
8.91
12.08
729.34
1,169.63

713.81
14.53
6.26
0.00
10.16
744.76
1,260.30
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งบแสดงฐานะการเงิิน
หนี้้�สินิ และส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้�น
หนี้้�สินิ หมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น� จากธนาคาร
เจ้้าหนี้้ก� ารค้้าและเจ้้าหนี้้อื่� น�่
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคารที่ค�่ รบกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
หนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าการเงิินที่ค�่ รบกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
หนี้้สิ� นิ หมุุนเวีียนอื่่น�
รวมหนี้้�สินิ หมุุนเวีียน
หนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้้สิ� นิ ภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
รวมหนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สินิ
ส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้�น
ทุุนที่อ�่ อกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 588,964,618 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
สำำ�รองส่่วนทุุนจากการจ่่ายโดยใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
รวมส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้�น
ส่่วนได้้เสีียที่ไ�่ ม่่มีอำี �ำ นาจควบคุุม
รวมส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้�น
รวมหนี้้�สินิ และส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้�น

2564

2563

2562

266.32
210.64
21.56
4.95
5.40
508.87

194.00
148.52
0.00
5.53
2.97
351.02

300.09
149.36
19.25
1.53
2.98
473.22

37.13
5.98
24.11
67.22
576.09

20.00
4.65
20.29
44.94
395.95

25.57
3.92
15.77
45.26
518.48

588.96
110.33
4.87

588.96
110.33
4.87

588.96
110.33
4.87

14.40
82.07
800.63
1.11
801.74
1,377.83

11.20
57.33
772.67
0.98
773.67
1,169.63

8.90
28.77
741.82
741.82
1,260.30

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

2564

2563

2562

รายได้้
รายได้้จากการขายและบริิการ
รายได้้อื่น�่
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนค่่าใช้้จ่า่ ยทางการเงิินและภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่า่ ยทางการเงิิน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้นิติิ บุุคค
ิ ล
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น

1,180.27
8.65
1,188.92

989.24
5.88
995.12

1,049.55
9.02
1,058.57

936.57
89.21
94.53
1,120.31
68.61
(5.47)
63.15
(5.63)
57.51
57.51
0.0974

775.18
79.78
81.19
936.15
58.97
(8.11)
50.86
4.76
55.62
(1.21)
54.41
0.0945

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

งบกระแสเงิินสด

2564

2563

2562

63.15
20.84
(96.14)
70.81
(4.49)
17.70
12.23

50.86
211.44
(34.19)
(170.93)
6.32
9.76
17.70

25.73
94.26
(43.35)
(48.38)
2.54
7.22
9.76

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิก่ิ อ่ นภาษีี
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไป) ในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไป) ในกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไป) ในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่ม�่ ขึ้้น� (ลดลง) สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี
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อััตราส่่วนทางการเงิินที่่สำ� �ำ คััญ(งบการเงิินรวม) ในรอบปีี 2564 – 2562
อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง(เท่่า)
อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว(เท่่า)
อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด(เท่่า)
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้ก� ารค้้า(เท่่า)
ระยะเวลาเก็็บหนี้้เ� ฉลี่่�ย(วััน)
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ(เท่่า)
ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย(วััน)
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้(� เท่่า)
ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้(� วััน)
วงจรเงิินสด(วััน)
อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร
อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้น� ต้้น(%)
อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน(%)
อััตรากำำ�ไรอื่่น� (%)
อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำ�ำ ไร(%)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ(%)
ผลตอบแทนต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น(%) ROE
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ ROA (%)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร(%)
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์(เท่่า)
อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้สิ� นิ ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น(เท่่า)
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้ย� (เท่่า)
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพันั (เท่่า)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล(%)

2564

2563

2562

1.19
0.53
0.05
4.99
72.21
11.06
32.54
6.82
52.80
51.94

1.25
0.67
0.51
4.42
81.45
8.39
42.88
6.95
51.81
72.52

1.09
0.51
0.19
4.51
79.87
6.78
53.07
6.26
57.46
75.48

20.65
5.08
0.73
34.75
4.83
7.29

21.64
5.37
0.59
398.28
5.59
7.34

17.96
2.87
0.85
313.08
2.64
3.78

4.51
17.03
0.93

4.58
16.96
0.82

2.18
11.69
0.83

0.72
5.84
0.15
51.31

0.51
26.50
1.92
42.36

0.70
7.87
1.08
84.32

4 การรัับรองความถููกต้้องของข้้อมููล
บริิษััทได้้สอบทานข้้อมููลในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�
ปีี/ รายงานประจำำ�ปีฉบัั
ี บนี้้แ� ล้้วด้วยคว
้ ามระมััดระวััง บริิษััทขอรัับ
รองว่่า ข้้อมููลดัังกล่่าวถููกต้้องครบถ้้วน ไม่่เป็็นเท็็จ ไม่่ทำ�ำ ให้้ผู้้�อื่น�่
สำำ�คัั ญผิิ ด หรืือไม่่ ข าดข้้ อ มููลที่่�คว รต้้ อ งแจ้้ ง ในสาระสำำ�คัั ญ
นอกจากนี้้� บริิษััทขอรัับรองว่่า
1) งบการเงิินและข้้อมููลทางการเงิินที่สรุุ
�่ ปมาในแบบแสดง
รายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีไี ด้้แสดงข้้อมููล อย่่างถููก
ต้้องครบถ้้วนในสาระสำำ�คััญเกี่่ยวกัั
� บฐานะทางการเงิิน ผลการ
ดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดของธนาคารและบริิษััทย่่อยแล้้ว
2) บริิษััทได้้จััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ดีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
บริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญทั้้�งของบริิษััท
และบริิษััทย่่อยอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนแล้้ว รวมทั้้�งควบคุุมดููแลให้้
มีีการปฏิิบััติติ ามระบบดัังกล่่าว

ชื่่อ�
1. นายรััช ทองวานิิช
2. นายพีีรพันั ธ์์ จิิวะพรทิิพย์์

3) บริิษััทได้้จััดให้้มีรี ะบบการควบคุุมภายในที่่ดี� ี และควบคุุม
ดููแลให้้มีกี ารปฏิิบััติติ ามระบบดัังกล่่าว และบริิษััทได้้แจ้้งข้้อมููล
การประเมิินระบบการควบคุุมภายใน ณ วัันที่่ล่� า่ สุุดที่มี�่ ี ต่่อผู้้�สอบ
บััญชีี และกรรมการตรวจสอบของบริิษััทแล้้ว ซึ่่ง� ครอบคลุุมถึึงข้้อ
บกพร่่อง และการเปลี่่�ยนแปลงที่�สำ่ �คัั
ำ ญของระบบการควบคุุม
ภายใน รวมทั้้�งการกระทำำ�ที่่มิ� ชิ อบที่่อ� าจมีีผลกระทบต่่อการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
ในการนี้้� เพื่่อ� เป็็นหลัักฐานว่่าเอกสารทั้้ง� หมดเป็็นเอกสารชุุด
เดีียวกัันกัับที่่�บริิษััท ได้้รัับรองความถููกต้้องแล้้ว บริิษััทได้้มอบ
หมายให้้ นางมััทนา หอระดาน เป็็นผู้้�ลงนามกำำ�กัับไว้้ทุุกหน้้าด้้วย
หากเอกสารใดไม่่มีลี ายมืือชื่่อ� ของ นางมััทนา หอระดาน กำำ�กัับ
ไว้้ บริิษััทถืือว่่าไม่่ใช่่ข้อ้ มููลที่่บ� ริิษััทได้้รัับรองความถููกต้้องแล้้วดััง
กล่่าวข้้างต้้น

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจ

นางมััทนา

หอระดาน

เลขานุุการบริิษััท

ลายมืือชื่่อ�

130

Salee Colour Public Company Limited

ภาคผนวก

เอกสารแนบ 1

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประวััติิและการดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นางสาว
กรรณิิกา
บุุญรอด

วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน

วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่งผู้้�
ควบคุุมการดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีี

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ/ผู้้บ� ริิหาร ใน
กิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา

29 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2523
41 ปีี
ไทย
เลขที่�่ 1700 ถ.ลััดตะนง ต.ตลาด
อ.พระประแดง จ.สมุุทรปราการ
1 มกราคม 2554
10 ปีี

ร้้อยละ 0.00 ( 3,290 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.01 (36,637 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.01 (39,927 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี

- ปริิญญาโท คณะบริิหารธุุรกิิจ สาขาบริิหารการบััญชีี มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- ปริิญญาตรีี คณะบััญชีี สาขาต้้นทุุน มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านบััญชีี
- เจ้้าหน้้าที่่�จััดทำำ�บััญชีี บริิษััทในเครืือสหวิิริิยา
- เจ้้าหน้้าที่่�จััดทำำ�บััญชีีบริิษััท โพลีีเมอร์์ริิท เอเชีีย จำำ�กััด
- ผู้้�ควบคุุมดููแลต้้นทุุนและงบประมาณ บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์
- ผู้้�จััดการฝ่่ายต้้นทุุนและงบประมาณ บมจ. สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จนถึึงปััจจุุบััน
- ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จนถึึงปััจจุุบััน
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน - ไม่่มีี
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด - ไม่่มีี
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์
การอบรมหลัักสููตรด้้านบััญชีี
- Corporate Venture Capital (CVC) ปีี 2561
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิินใหม่่เกี่่�ยวกัับรายได้้จากสััญญาที่่�
ทำำ�กัับลููกค้้า (TFRS15) และสััญญาเช่่า (TFRS16) ที่่�มีีต่่อการจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิินของบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2561
- เจาะลึึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 ปีี 2562
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นางมััทนา
หอระดาน
ตำำ�แหน่่ง
เลขานุุการบริิษััท

สััดส่ว่ นการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่
บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563
เปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ/ผู้้บ� ริิหาร ใน
กิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา
ประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านบััญชีี

ประวััติิและการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััท
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�
วัันที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนปีีที่ดำ�่ �ำ รงตำำ�แหน่่ง
เลขานุุการบริิษัทั

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
53 ปีี
ไทย
100/20 หมู่่�6 หมู่่�บ้้านไอริิสออคิิดพาร์์ค
ถ.เทพารัักษ์์ ต.บางเมืืองใหม่่ อ.เมืือง
จ.สมุุทรปราการ
11 สิิงหาคม พ.ศ. 2560
3 ปีี

ร้้อยละ 0.05 (303,591 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.00 ( 4,095 หุ้้�น)
ร้้อยละ 0.05 (299,496 หุ้้�น)

- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี
- ไม่่มีี

- ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารทั่่�วไป มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล
บริิษััท ไทยฮามิิลตััน จำำ�กััด
- ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล
บริิษััท สตาร์์ คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด
- ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคลและบริิหารกลาง บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน - ไม่่มีี
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด - ไม่่มีี
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
- หลัักสููตร ผู้้�ปฏิิบััติิงานเลขานุุการบริิษััท Advances of Corporate Secretaries
รุ่่�นที่่� 1/2561
- หลัักสููตร Company Secretary Program ประจำำ�ปีี 2558

เอกสารแนบ 2

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับกรรมการของบริิษัทั ย่่อย
บริิษััทย่่อย
1. บริิษััท โพลีีเมอร์์ริทิ เอเชีีย จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 50 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 5,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท
2. บริิษััท คอมโพสิิท เอเชีีย จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 150,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท
3. บริิษััท เดอะ บัับเบิ้้ล� ส์์ จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 10 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 100,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท

4. บริิษััท ซัับเทอร่่า จำำ�กััด
ทุุนจดทะเบีียน 5 ล้้านบาท
แบ่่งเป็็น 50,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท

รายชื่่�อกรรมการ
1. นายรััช ทองวานิิช
2. นายขวััญชััย ณััฏฐ์์เศรษฐ์์
3. นายราชััน ควรหา
4. นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
1. นายรััช ทองวานิิช
2. นายขวััญชััย ณััฏฐ์์เศรษฐ์์
3. นายราชััน ควรหา
4. นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
1. นางสาวโสภิิดา หิิรััญโชติิพงศ์์
2. นายฉลวย ไพนิิตย์์
3. นายนิิพนธ์์ เถื่่อ� นเพ็็ง
4. นายธนวีีร์์ วราภัักต์์
5. นางสาวฐปนีีย์์ สุุวรรณระกานนท์์
1. นายรััช ทองวานิิช
2. นางสาวโสภิิดา หิิรััญโชติิพงศ์์
3. นายนิิพนธ์์ เถื่่อ� นเพ็็ง
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เอกสารแนบ 3

ดร. ศรััญธิินีี
มงคลรััตน์์

ประวััติิและการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของผู้้�ตรวจสอบภายใน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
วััน/เดืือน/ปีีเกิิด
อายุุ
สััญชาติิ
ที่่อ� ยู่่�

ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ตรวจสอบภายใน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ/ผู้้บ� ริิหาร ใน
กิิจการอื่่�นที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
คุุณวุฒิ
ุ ทิ างการศึึกษา

อาชีีพ/สถานที่่ทำ� �ำ งานปััจจุุบันั
ประสบการณ์์ทำ�ำ งาน

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียน
ตำำ� แหน่่ ง ในกิิ จ การอื่่� น (ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บ ริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์)์
การอบรมหลัักสููตรด้้านตรวจสอบภายใน

21 เมษายน 2527
37
ไทย
8/215 หมู่่�บ้า้ นเศรษฐสิิริิ ศรีีนคริินทร์์ – พระราม9
บางกะปิิ กทม. 10240

- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

- ปริิญญาเอก สาขาแพทย์์แผนไทยและแพทย์์ทางเลืือก จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
- ปริิญญาโท สาขาพััฒนาระบบสุุขภาพ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ปริิญญาตรีี สาขาเทคนิิคการแพทย์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ผู้้�จััดการฝ่่ายนวััตกรรมและความยั่่�งยืืน บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์
จำำ�กััด (มหาชน)
- เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายขาย บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- ผู้้�จััดการฝ่่ายห้้องปฏิิบััติิการ บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายประสานงาน โรงพยาบาลบีีเอ็็นเอช
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
- ไม่่มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หลัักสููตร การปฏิิบััติิงานตรวจสอบสำำ�หรัับผู้้�ตรวจสอบภายใน 2560

เอกสารแนบ 4

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
( Salee Colour Public Company Limited )

นโยบายการป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน
ทบทวนเมื่่อ� วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน (Anti – corruption Policy)
บริิษััทมุ่่ง� มั่่น� ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรมภายใต้้กรอบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี โดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาลจรรยาบรรณ
และจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ
โปร่่งใส เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานบริิษััทต้้องปฏิิบััติิตามคู่่�มืือจริิยธรรมนี้้�ขณะที่่�กำำ�ลัังติิดต่่อธุุรกิิจกัับลููกค้้า ผู้้�ขายสิินค้้า หุ้้�น
ส่่วน หรืือบุุคคลภายนอกที่่มี� คว
ี ามเกี่่�ยวข้อ้ งทางธุุรกิิจ บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน และแนวทางการ
ปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ดัังนี้้�

คำำ�นิิยามการทุุจริิตคอร์์รััปชััน (Corruption)
หมายถึึง การปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติใิ นตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� หรืือใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�
โดยมิิชอบเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์อัันมิิควรในรููปแบบต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้ หรืือ
รัับสิินบน การนำำ�เสนอ การให้้คำำ�มั่่�นว่่าจะให้้ การขอ หรืือเรีียกร้้องซึ่่�งเงิิน ทรััพย์์สิิน
หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด ซึ่่�งไม่่เหมาะสมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ หน่่วยงานของรััฐ หน่่วย
งานเอกชน หรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบริิษััท เพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าวกระทำำ�
หรืือละเว้้นการปฏิิบััติหิ น้้าที่่อัั� นเป็็นการให้้ได้้มาซึ่่ง� ธุุรกิิจ หรืือเพื่่อ� เอื้้อ� ประโยชน์์อื่น่� ใด
ที่่� ไ ม่่ เ หมาะสมทางธุุรกิิ จ เว้้ น แต่่ ก รณีี ที่่� ก ฏหมาย ระเบีี ย บ ประกาศข้้ อ บัังคัับ
ขนบธรรมเนีียมประเพณีีท้้องถิ่่�น หรืือจารีีตทางการค้้าให้้กระทำำ�ได้้

นโยบายเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
“บริิษััทมีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยคุุณธรรม
จริิยธรรม ภายใต้้ระบบบริิหารงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้้ ควบคู่่�กัับการคำำ�นึงึ ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มตามหลัักบรรษััท
ภิิบาลที่่�ดีี ซึ่่�งบริิษััทมุ่่�งที่่�จะส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี
และยึึดมั่น่� ที่่จ� ะปฏิิบััติงิ านด้้วยความซื่่อ� สััตย์์สุุจริิต รวมทั้้�งตระหนัักถึึงผลกระทบของ
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ทุุกฝ่่ายมีีส่ว่ นร่่วมในการดููแล และป้้องกััน
มิิให้้เกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และทุุกกิิจกรรมของกลุ่่�มบริิษััทโดย
สมััครใจ”

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลให้้มีรี ะบบ
การสนัับสนุุนการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และเหมาะสมกัับรููปแบบ
ธุุรกิิจ สภาพแวดล้้อมของบริิษััท วััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนในบริิษััท
ได้้เข้้าใจและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และปลููกฝัังจนเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กร รวมทั้้�งพิิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่่�ยนเเปลง
นโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันให้้มีีประสิิทธิิภาพเหมาะสมกัับสถานการณ์์
แวดล้้อมในแต่่ละช่่วงเวลา
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้
รายงานการกระทำำ�การทุุจริิต และคอร์์รััปชัันที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อบริิษััท คณะกรรมการ
บริิษััทมีีหน้้าที่ใ่� ห้้คำำ�ปรึึกษา หรืือข้้อแนะนำำ�ในการพิิจารณาบทลงโทษ และร่่วมกัันหา
วิิธีีการแก้้ไขปััญหาให้้กัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและคณะกรรมการบริิหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�สอบทานการรายงานทางการเงิินและบััญชีี
ระบบการควบคุุมภายในระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนรัับเรื่่อ� งการแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
อัันเกิิดจากคนในองค์์กรมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง พิิจารณาตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง และเสนอ
เรื่่�องต่่อคณะกรรมการบริิษััทร่่วมพิิจารณาลงโทษ หรืือแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว
3. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี/หรืือคณะทำำ�งาน
บริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีหน้้าที่่�ในการจััดทำำ�การประเมิินความ
เสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ตลอดจนจััดทำำ�มาตรการ และแนวทาง
ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชััน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
4. ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและคณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
• กำำ�หนดให้้มีรี ะบบและนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันรวมถึึงให้้การส่่งเสริิม
และสนัับสนุุน นโยบายดัังกล่่าว
• สื่่�อสารกัับบุุคลากรในองค์์กร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ได้้ทราบถึึงนโยบายการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
• ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่่างๆ รวมถึึงนโยบายการ
ต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันให้้มีคว
ี ามเหมาะสม และสอดคล้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลง
ของธุุรกิิจข้้อบัังคัับและข้้อกำำ�หนดของกฏหมาย
• ช่่วยเหลืือคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในการ
สืืบหาข้้อเท็็จจริิงตามที่่ไ� ด้้รัับแจ้้งหรืืองานที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� ง และกำำ�กัับดููแลกิิจการที่ดี�่ ี หรืือคณะกรรมการบริิษััทเกี่่ยวกัั
� บ
การสอบสวนเรื่อ�่ งการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยสามารถมอบหมายงานให้้กัับคณะผู้้�
บริิหารที่่เ� ห็็นว่่าสามารถช่่วยสืืบหาข้้อเท็็จจริิงได้้
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แนวทางปฏิิบติิเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามนโยบาย
การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันอย่่างเคร่่งครััด ห้้ามเข้้าไปเกี่่ยวข้
� อ้ งกัับเรื่อ่� งคอร์์รััปชัันทุุก
รููปแบบทั้้�งทางตรง และทางอ้้อม โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับของกลุ่่�มบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของตนภายใต้้นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันอย่่างเคร่่งครััด
2. บริิษััทจะมีีการสื่่อ� สารนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันไปยัังหน่่วยงาน
ทุุกระดัับผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น การอบรมพนัักงาน ระบบการสื่่�อสารภายในของ
บริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทราบและนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติิ
3. กำำ�หนดระเบีียบจััดซื้้�อจััดจ้้าง การเบิิกจ่่ายเงิิน การว่่าจ้้าง และ/หรืือการทำำ�
สััญญาต่่างๆ ทางธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดให้้ในแต่่ละขั้้น� ตอน ต้้องมีีหลัักฐานประกอบอย่่าง
ชััดเจน และมีีการกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิในแต่่ละระดัับอย่่างเหมาะสม
4. กำำ�หนดห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับของกลุ่่�มบริิษััท
ปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� หรืือใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�โดยมิิชอบ
ฝ่่าฝืืนหลัักกฏหมาย หลัักจริิยธรรม เพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์อัันมิิควรได้้ในรููปแบบ
ต่่างๆ เช่่น การเรีียก รัับ เสนอ หรืือให้้ทรััพย์์สิิน รวมถึึงประโยชน์์อื่่�นใดกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐหรืือบุุคคลกลุ่่�มต่่างๆ ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััท เป็็นต้้น นอกจากนี้้� การให้้ความ
สนัับสนุุนทั้้�งในรููปแบบตััวเงิิน และสิ่่�งของกลุ่่�มบริิษััท ต่่อการดำำ�เนิินโครงการหรืือ
กิิจกรรมของหน่่วยงงานต่่างๆ ต้้องมีีความโปร่่งใส และมิิได้้เป็็นไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ให้้เจ้้าหน้้าที่ภ่� าครััฐ เอกชน หรืือผู้้�ที่ไ่� ด้้รัับการสนัับสนุุนนั้้�น ประพฤติิปฏิิบััติหิ รืือดำำ�เนิิน
การต่่างๆ ที่่�ขััดต่่อระเบีียบข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดของกฏหมาย หรืือคุุณธรรม
จริิยธรรมอัันดีีของสัังคม
5. ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับของกลุ่่�มบริิษััทไม่่ละเลย หรืือเพิิกเฉยเมื่่�อ
พบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายทุุจริิตคอร์์รััปชัันซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ/
หรืือการบริิหารงานของกลุ่่�มบริิษััท โดยต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือบุุคคลที่่รัั� บผิิด
ชอบทราบ และให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงต่่างๆ ทั้้�งนี้้�บริิษััทจะให้้
ความเป็็นธรรม และคุ้้�มครองผู้้�บริิหาร และพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััท รวมถึึงบุุคคล
ภายนอกที่่�แจ้้งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และ/หรืือการบริิหารของกลุ่่�มบริิษััท
6. กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานของกลุ่่�มบริิษััท ที่่�กระทำำ�การทุุจริิต
คอร์์รััปชัันจะต้้องได้้รัับการพิิจารณา ทางวิินััยตามระเบีียบที่่�บริิษััทกำำ�หนด และอาจ
ได้้รัับโทษตามกฏหมาย หากการกระทำำ�นั้้�นผิิดกฏหมาย
7. บริิษััทจััดให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และมีีการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��
สมอ เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ผู้้�บริิหาร และ/หรืือพนัักงานมีีการปฏิิบััติิงานที่่�ไม่่เหมาะสม
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8. บริิษััทจะให้้การสนัับสนุุนแก่่คณะกรรมการตรวจสอบ หรืือยิินยอมให้้หน่่วย
งานภายนอกสอบทานระบบ และ/หรืือกลไกลการรายงานสถานะทางการเงิิน และ
การบริิหารจััดการธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจว่่าข้้อมููลดัังกล่่าว หรืือการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�ม
บริิษััทมีีความถููกต้้อง โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีี
9. กำำ�หนดให้้คณะกรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีการประเมิินความเสี่่�ยง และ
ทบทวนแนวทางปฏิิ บััติิ เ กี่่� ยวกัั บการป้้ อ งกัันการมีี ส่่ ว นเกี่่� ยวข้้ อ งกัับการทุุจริิ ต
คอร์์รััปชัันให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบข้้อบัังคัับ และข้้อ
กำำ�หนดของกฏหมายที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งอยู่่เ� สมอ เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งของการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือกิิจกรรมต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััท

การเผยแพร่่นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายของกลุ่่�ม
บริิษััทได้้รัับทราบนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน บริิษััทจะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
1. กลุ่่�มบริิษััทติิดประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันในสถานที่่�เด่่นชััด
เพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กร สามารถอ่่านได้้
2. บริิษััทเผยแพร่่นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร
ของบริิษััท เช่่น เว็็บไซต์์, One Report (แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี)
3. กลุ่่�มบริิษััทจะจััดให้้มีีการอบรมนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันกัับ
พนัักงานใหม่่ทุุกคน
4. บริิษััทจะมีีการทบทวนนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันอย่่างสม่ำำ�� เสมอทุุกปีี
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