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การกำากับัดูแลกิจัการ

นโยบัายการกำากับัดูแลกิจัการ
 ด้วยคว�มู่มุู่�งมัู่�นีให้บริษััทุมู่่ก�รเติำบโตำอย��งยั�งยืนีและมัู่�นีคง มู่่ก�รดำ�เนิีนีง�นีทุ่�ถ่ืกต้ำอง โปร�งใสี่ มู่่ประสิี่ทุธิภ�พ ตัำ�งอย่�บนีคว�มู่ซื�อสัี่ตำย์ 
สุี่จัริตำ สี่�มู่�รถืเพิ�มู่คุณค��และมู่่ลค��ในีระยะย�ว สี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้โดยคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่เส่ี่�ยง คว�มู่รับผิดชิ้อบและก�รปฏิบัติำอย��งเป็นีธรรมู่ 
ตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยและผ้่มู่่สี่�วนีเก่�ยวข้องทุุกฝ่่�ย ควบค่�ไปกับก�รสี่นัีบสี่นุีนีก�รพัฒนี�ทุ�งเศัรษัฐกิจั สัี่งคมู่ และสิี่�งแวดล้อมู่อย��งยั�งยืนี
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ มู่่เจัตำนี�รมู่ณ์ทุ่�จัะสี่�งเสี่ริมู่ให้บริษััทุฯ เป็นีองค์กรทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิภ�พในีก�รดำ�เนิีนีธุรกิจั ก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รและ 
ก�รบริห�รจััดก�รทุ่�ด่ โดยมุู่�งเน้ีนีก�รสี่ร้�งประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดให้แก�ผ้่ถืือหุ้นีและคำ�น่ีงถ่ืงผ้่ทุ่�มู่่สี่�วนีได้สี่�วนีเส่ี่ยโดยรวมู่ มู่่คุณธรรมู่ในีก�รดำ�เนิีนี
ธุรกิจัมู่่คว�มู่โปร�งใสี่และตำรวจัสี่อบได้ จ่ังได้กำ�หนีดเป็นีนีโยบ�ยด้�นีก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ เพื�อให้คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ผ้่บริห�ร และ
พนัีกง�นีย่ดถืือเป็นีแนีวทุ�งในีก�รปฏิบัติำง�นี
 บริษััทุฯ กำ�หนีดให้เป็นีหนี้�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบของกรรมู่ก�ร ผ่้บริห�รและพนีักง�นีทุุกคนีทุ่�จัะตำ้องรับทุร�บและปฏิบัติำตำ�มู่ 
นีโยบ�ยและข้อกำ�หนีดทุ่�มู่่อย่�ในีนีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รของบริษััทุฯ อ่กทัุ�งผ่้บริห�รทุุกระดับจัะตำ้องด่แลรับผิดชิ้อบและถืือเป็นี 
เรื�องสี่ำ�คัญในีก�รสี่�งเสี่ริมู่ให้พนัีกง�นีภ�ยใต้ำก�รบังคับบัญชิ้�มู่่คว�มู่ร้่ คว�มู่เข้�ใจัและปฏิบัติำตำ�มู่นีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รของบริษััทุฯ 
อย��งเคร�งครัด บริษััทุฯ จัะไมู่�ดำ�เนิีนีใด ๆ ทุ่�ผิดกฎหมู่�ยหรือขัดกับนีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�ร ห�กกรรมู่ก�ร ผ้่บริห�รหรือพนัีกง�นี 
กระทุำ�ผิดนีโยบ�ยกำ�กับด่แลกิจัก�รตำ�มู่ทุ่�กำ�หนีดไว้จัะได้รับโทุษัทุ�งวินัียอย��งเคร�งครัด
 ทัุ�งน่ี� เพื�อให้เกิดคว�มู่มัู่�นีใจัว��นีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ของบริษััทุ มู่่คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่กับสี่ภ�วก�รณ์และสี่ภ�พแวดล้อมู่ 
ทุ�งธุรกิจัทุ่�อ�จัเปล่�ยนีแปลงไปได้เสี่มู่อ คณะกรรมู่ก�รจ่ังได้กำ�หนีดให้เลข�นุีก�รบริษััทุมู่่หน้ี�ทุ่�ทุบทุวนีนีโยบ�ยกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ฉบับน่ี�
เป็นีประจัำ�โดยไมู่�ชัิ้กช้ิ้�ห�กมู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงทุ่�มู่่นัียสี่ำ�คัญ ก�อนีนีำ�เสี่นีอตำ�อคณะกรรมู่ก�รเพื�อพิจั�รณ�ตำ�อไป
 บริษััทุได้รับผลก�รประเมิู่นีร�ยง�นีก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รประจัำ�ปี 2562 ในีระดับ “ด่” (GOOD Corporate Governance Report 
of Thai Listed Compares) ซ่�งมู่่คะแนีนีเพิ�มู่ข่�นีจั�กปี 2561 เล็กน้ีอยจั�กก�รประเมิู่นีโดยสี่มู่�คมู่สี่�งเสี่ริมู่สี่ถื�บันีกรรมู่ก�รบริษััทุไทุย 
ซ่�งพิจั�รณ�จั�กข้อมู่่ลทุ่�บริษััทุเผยแพร�ผ��นีชิ้�องทุ�งก�รสืี่�อสี่�รของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยตำลอดจันีเอกสี่�รเผยแพร�อื�นี ๆ และ 
บริษััทุยังได้ผ��นีก�รประเมิู่นีคุณภ�พก�รประชุิ้มู่สี่�มัู่ญผ่้ถืือหุ้นีประจัำ�ปี 2562 ด้วยคะแนีนี 99 คะแนีนีจั�กคะแนีนีเต็ำมู่ 100 คะแนีนี 
จั�กสี่มู่�คมู่สี่�งเสี่ริมู่ผ้่ลงทุุนีไทุยร�วมู่กับสี่มู่�คมู่บริษััทุจัดทุะเบ่ยนีและสี่ำ�นัีกง�นีคณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ ทัุ�งน่ี� 
บริษััทุได้นีำ�เสี่นีอร�ยง�นีผลก�รประเมิู่นีรวมู่ทัุ�งข้อเสี่นีอแนีะตำ��ง ๆ เพื�อพัฒนี�และปรับปรุงก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รของบริษััทุตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่
คณะกรรมู่ก�รบริษััทุแล้ว
 นีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รของบริษััทุฯ ครอบคลุมู่หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ ดังน่ี�

1.	สิำทธิุขึ้อีงผู้ถุ่อีหุ้นั	(Rights	of	Shareholders)
 บริษััทุตำระหนีกัและให้คว�มู่สี่ำ�คัญในีสิี่ทุธิพื�นีฐ�นีตำ��ง ๆ  ของผ้่ถืือหุ้นีทัุ�งในีฐ�นีะของเจ้ั�ของบรษัิัทุและในีฐ�นีะนีกัลงทุุนีในีหลกัทุรัพย์ 
เชิ้�นี สิี่ทุธิในีก�รซื�อข�ยหรือโอนีหลักทุรัพย์ทุ่�ตำนีถืืออย่� สิี่ทุธิในีก�รได้รับข้อมู่่ลของบริษััทุอย��งเพ่ยงพอ สิี่ทุธิในีก�รทุ่�จัะได้รับสี่�วนีแบ�งผล
กำ�ไรจั�กบริษััทุ สิี่ทุธิตำ��ง ๆ ในีก�รประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี สิี่ทุธิในีก�รแสี่ดงคว�มู่คิดเห็นี สิี่ทุธิในีก�รร�วมู่ตัำดสิี่นีใจัในีเรื�องสี่ำ�คัญของบริษััทุ เชิ้�นี 
ก�รจััดสี่รรเงินีปันีผล ก�รแตำ�งตัำ�งหรือถือดถือนีกรรมู่ก�ร ก�รแตำ�งตัำ�งผ่้สี่อบบัญช่ิ้ ก�รอนุีมัู่ติำธุรกรรมู่ทุ่�สี่ำ�คัญและมู่่ผลตำ�อทิุศัทุ�งในีก�ร 
ดำ�เนิีนีธุรกิจัของบริษััทุ เป็นีต้ำนี 
 นีอกเหนืีอจั�กสิี่ทุธิพื�นีฐ�นีตำ��ง ๆ  ข้�งต้ำนีแล้วบริษััทุยังได้ดำ�เนิีนีก�รในีเรื�องตำ��ง ๆ  ทุ่�เป็นีก�รอำ�นีวยคว�มู่สี่ะดวกในีก�รใช้ิ้สิี่ทุธิของ 
ผ้่ถืือหุ้นี ดังน่ี�
 - บริษััทุจัะจััดให้มู่่ก�รประชุิ้มู่ใหญ�สี่�มัู่ญประจัำ�ปีทุุกปีโดยจัะจััดภ�ยในี 4 เดือนีนัีบจั�กวันีสิี่�นีสุี่ดรอบบัญช่ิ้ในีแตำ�ละปี พร้อมู่ทัุ�งจััดสี่�ง 
  หนัีงสืี่อนัีดประชุิ้มู่และข้อมู่่ลประกอบก�รประชิ้มุู่ตำ�มู่ว�ระตำ��ง ๆ  ให้ ผ้่ถืือหุ้นีรับทุร�บล�วงหน้ี�ก�อนีวนัีประชิ้มุู่อย��งน้ีอย 14 วันี 
  และลงประก�ศัหนัีงสืี่อพิมู่พ์แจ้ังวันีนัีดประชุิ้มู่ล�วงหน้ี�เป็นีเวล� 3 วันีติำดตำ�อกันีก�อนีทุ่�จัะถ่ืงวันีประชุิ้มู่โดยในีแตำ�ละว�ระก�รประชุิ้มู่ 
  จัะมู่่คว�มู่เห็นีของคณะกรรมู่ก�รประกอบไปด้วย
 - ในีกรณ่ทุ่�ผ้่ถืือหุ้นีไมู่�สี่�มู่�รถืเข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่ด้วยตำนีเอง บริษััทุเปิดโอก�สี่ให้ผ้่ถืือหุ้นีสี่�มู่�รถืมู่อบฉันีทุะให้กรรมู่ก�รอิสี่ระหรือบุคคล 
  ใด ๆ เข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่แทุนีตำนีได้โดยใช้ิ้หนัีงสืี่อมู่อบฉันีทุะแบบใดแบบหน่ี�งทุ่�บริษััทุได้จััดสี่�งไปพร้อมู่กับหนัีงสืี่อนัีดประชุิ้มู่

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

48



โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

 - ก�อนีก�รประชิุ้มู่บริษััทุจัะเปิดโอก�สี่ให้ผ่้ถืือหุ้นีสี่�มู่�รถืเสี่นีอว�ระก�รประชิุ้มู่และเสี่นีอชืิ้�อบุคคลเพื�อรับก�รพิจั�รณ�เลือกตัำ�ง 
  เป็นีกรรมู่ก�รรวมู่ทัุ�งสี่�มู่�รถืสี่�งคว�มู่คิดเห็นี ข้อเสี่นีอแนีะ ข้อซักถื�มู่ได้ล�วง หน้ี�ก�อนีวันีประชุิ้มู่ผ��นีทุ�งอ่เมู่ลของเลข�นุีก�รบริษััทุ
 - ในีก�รประชิุ้มู่บริษััทุจัะเปิดโอก�สี่ให้ผ่้ถืือหุ้นีตัำ�งข้อซักถื�มู่ให้ข้อเสี่นีอแนีะหรือแสี่ดงคว�มู่เห็นีตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่ในีประเด็นี ตำ��ง ๆ  
  อย��งอิสี่ระและเทุ��เทุ่ยมู่กันี ทัุ�งน่ี� ในีก�รประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีจัะมู่่กรรมู่ก�รและผ้่บริห�รทุ่�เก่�ยวข้องเข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่เพื�อตำอบคำ�ถื�มู่ 
  และให้ข้อมู่่ลร�ยละเอ่ยดในีทุ่�ประชุิ้มู่
 - ภ�ยหลังก�รประชุิ้มู่แล้วเสี่ร็จั บริษััทุจัะจััดทุำ�ร�ยง�นีก�รประชุิ้มู่โดยให้แสี่ดงข้อมู่่ลอย��งถ่ืกต้ำองครบถ้ืวนี เพื�อให้ผ้่ถืือหุ้นีสี่�มู่�รถื 
  ตำรวจัสี่อบได้
  ในีปี 2562 บริษััทุฯ ได้จััดประชุิ้มู่สี่�มัู่ญผ้่ถืือหุ้นีประจัำ�ปีในีวันีทุ่� 24 เมู่ษั�ยนี 2562 โดยมู่่ว�ระประจัำ�ของก�รประชุิ้มู่ กล��วคือ  
ก�รพิจั�รณ�ผลก�รดำ�เนิีนีก�รประจัำ�ปีและก�รจั��ยเงินีปันีผล ก�รแตำ�งตัำ�งผ้่สี่อบบัญช่ิ้และก�รกำ�หนีดค��ตำอบแทุนี ก�รเลือกตัำ�งกรรมู่ก�ร 
แทุนีกรรมู่ก�รทุ่�หมู่ดว�ระ และก�รกำ�หนีดค��ตำอบแทุนีกรรมู่ก�ร ในีก�รประชุิ้มู่สี่�มู่ญัผ้่ถืือหุ้นีประธ�นีกรรมู่ก�รบรษัิัทุฯ ได้เข้�ร�วมู่ประชิ้มุู่ 
และเป็นีประธ�นีในีทุ่�ประชุิ้มู่ ในีบรรด�กรรมู่ก�รทุ��นีอื�นีทุ่�เข้�ร�วมู่ประชิุ้มู่ประกอบด้วย ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร กรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร 
ประธ�นีคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบและคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบและกรรมู่ก�รบริษััทุฯ รวมู่ทัุ�งหมู่ด 8 ทุ��นี
 
2.	ก�ริปีฏิิบัติต่อีผู้ถุ่อีหุ้นัอีย่�งเท่�เทียมกันั	(Equitable	Treatment	of	Shareholders)
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุคำ�น่ีงถ่ืงสิี่ทุธิตำ��ง ๆ  ของผ้่ถืือหุ้นีอย��งเทุ��เทุ่ยมู่กันีโดยจัะไมู่�กระทุำ�ก�รใด ๆ  อันีเป็นีก�รละเมิู่ดหรือริดรอนีสิี่ทุธิ 
ทุ่�มู่่อย่�ของผ้่ถืือหุ้นี ได้แก�
 - สิี่ทุธิในีก�รได้รับและตำรวจัสี่อบข้อมู่่ลข��วสี่�รตำ��ง ๆ ของบริษััทุตำ�มู่คว�มู่เป็นีจัริง ครบถื้วนีและเพ่ยงพออย��งทัุนีเวล�และ 
  เหมู่�ะสี่มู่ตำ�อก�รตัำดสิี่นีใจั และคณะกรรมู่ก�รต้ำองไมู่�จัำ�กัดก�รเข้�ถ่ืงข้อมู่่ลเหล��นัี�นี
 - สิี่ทุธิในีก�รแสี่ดงคว�มู่คิดเห็นี เสี่นีอแนีะ หรือเสี่นีอเรื�องตำ��ง ๆ  ให้คณะกรรมู่ก�รพิจั�รณ�เพื�อก�รบริห�รบริษััทุให้ได้ประโยชิ้น์ี 
  ส่ี่งสุี่ด
 - สิี่ทุธิในีก�รรับทุร�บหลักเกณฑิ์และวิธ่ก�รในีก�รเข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่และได้รับข้อมู่่ลทุ่�เพ่ยงพอตำ�อก�รพิจั�รณ�ในีแตำ�ละว�ระก�อนี 
  ก�รประชุิ้มู่ตำ�มู่เวล�อันีควร และมู่่โอก�สี่ซักถื�มู่ตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่โดยคณะกรรมู่ก�รจัะเปิดโอก�สี่ให้ผ้่ถืือหุ้นีสี่�งคำ�ถื�มู่ล�วงหน้ี�ก�อนี 
  วันีประชุิ้มู่ได้
 - สิี่ทุธิในีก�รแสี่ดงคว�มู่คิดเห็นี ให้ข้อเสี่นีอแนีะ และออกเส่ี่ยงลงมู่ติำร�วมู่ตัำดสิี่นีใจัในีทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี กรณ่ทุ่�มู่่ก�รเปล่�ยนีแปลง 
  นีโยบ�ยทุ่�สี่ำ�คัญตำ��ง ๆ  ของบริษััทุ เชิ้�นี ก�รกำ�หนีดหรือก�รแก้ไขข้อบังคับและหนัีงสืี่อบริคณห์สี่นีธิ ก�รลดทุุนีหรือเพิ�มู่ทุุนี และก�ร 
  อนุีมัู่ติำร�ยก�รพิเศัษั เป็นีต้ำนี
 - สิี่ทุธิในีก�รเลือกตัำ�ง ถือดถือนีกรรมู่ก�รบริษััทุเป็นีร�ยบุคคลและพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนีของกรรมู่ก�ร
 - สิี่ทุธิในีก�รพิจั�รณ�ให้คว�มู่เห็นีชิ้อบก�รจััดสี่รรกำ�ไร และก�รจั��ยเงินีปันีผล
 - สิี่ทุธิในีก�รแตำ�งตัำ�งผ้่สี่อบบัญช่ิ้ และกำ�หนีดค��ตำอบแทุนีของผ้่สี่อบบัญช่ิ้

	 ก�ริปีริะชุมผู้ถุ่อีหุ้นั
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุจััดให้มู่่ก�รประชุิ้มู่ผ่้ถืือหุ้นี เป็นีก�รประชุิ้มู่สี่�มัู่ญประจัำ�ปีภ�ยในีส่ี่�เดือนีนัีบแตำ�วันีสิี่�นีสุี่ดของรอบปีบัญช่ิ้ของ 
บริษััทุ เพื�อพิจั�รณ�เรื�องผลก�รดำ�เนิีนีง�นี ก�รอนุีมัู่ติำจั��ยเงินีปันีผล ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ก�รแตำ�งตัำ�งผ้่สี่อบบัญช่ิ้ รวมู่ทัุ�งเรื�องอื�นี ๆ  
ทุ่�ต้ำองขออนุีมัู่ติำจั�กผ้่ถืือหุ้นี
 คณะกรรมู่ก�รให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับก�รประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี จ่ังมู่่นีโยบ�ยทุ่�สี่นัีบสี่นุีนีให้ผ้่ถืือหุ้นีมู่�เข้�ร�วมู่ประชิ้มุู่ โดยก�รอำ�นีวยคว�มู่สี่ะดวก 
ทัุ�งสี่ถื�นีทุ่�จััดประชุิ้มู่ ก�รได้รับข้อมู่่ลสี่�รสี่นีเทุศัเก่�ยวกับก�รประชุิ้มู่ ก�รออกเส่ี่ยงลงคะแนีนี และจััดสี่�งหนัีงสืี่อบอกกล��วเชิิ้ญประชุิ้มู่ 
ร�ยละเอ่ยดว�ระก�รประชุิ้มู่ ซ่�งระบุข้อเท็ุจัจัริงและเหตุำผลพร้อมู่ทัุ�งคว�มู่คิดเห็นีของคณะกรรมู่ก�รสี่ำ�หรับแตำ�ละว�ระ รวมู่ทัุ�งเอกสี่�ร 
ประกอบก�รประชุิ้มู่ และเอกสี่�รประกอบก�รเข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่ให้แก�ผ้่ถืือหุ้นีได้พิจั�รณ�ล�วงหน้ี�ก�อนีก�รประชุิ้มู่อย��งน้ีอย 14 วันี รวมู่ถ่ืงก�ร 
เผยแพร�ข้อมู่่ลดังกล��วไว้ในีเว็บไซต์ำของบริษััทุรวมู่ทัุ�งผ��นีระบบของตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ (SET Link) เป็นีก�รล�วงหน้ี� ก�อนีทุ่�จัะจััดสี่�งเอกสี่�ร 
เพื�อให้ผ่้ถืือหุ้นีมู่่ข้อมู่่ลและเวล�เพ่ยงพอในีก�รพิจั�รณ�ลงมู่ตำิในีแตำ�ละว�ระก�รประชิุ้มู่ นีอกจั�กน่ี� บริษััทุยังสี่�งเสี่ริมู่ให้ผ่้ถืือหุ้นีสี่�มู่�รถื 
สี่�งคำ�ถื�มู่ทุ่�ต้ำองก�รคำ�ตำอบในีทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีผ��นีทุ�งเว็บไซต์ำของบริษััทุเป็นีก�รล�วงหน้ี�ได้
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

 นีอกจั�กน่ี� คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุอ�จัเร่ยกประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีเป็นีก�รประชุิ้มู่วิสี่�มัู่ญเมืู่�อใดก็ได้ ในีทุำ�นีองเด่ยวกันีผ้่ถืือหุ้นีสี่�มู่�รถืเข้�ชืิ้�อ 
โดยมู่่หุ้นีนัีบรวมู่กันีได้ไมู่�น้ีอยกว��ร้อยละ 10 ของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�จัำ�หนี��ยได้ทัุ�งหมู่ด ทุำ�หนัีงสืี่อขอให้คณะกรรมู่ก�รบริษััทุเร่ยกประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี 
เมืู่�อใดก็ได้ตำ�มู่ข้อบงัคับของบรษัิัทุทุ่�กำ�หนีดไว้ ในีกรณ่เชิ้�นีน่ี� คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุต้ำองจััดให้มู่่ก�รประชิ้มุู่ผ้่ถืือหุ้นีภ�ยในี 45 วันี นัีบแตำ�วันีทุ่� 
ได้รับหนัีงสืี่อจั�กผ้่ถืือหุ้นี

	 ก�ริดำ�เนิันัก�ริในัวันัปีริะชุมผู้ถุ่อีหุ้นั
 ทุุกครั�งก�อนีเริ�มู่ก�รประชุิ้มู่จัะมู่่ก�รแถืลงให้ผ้่ถืือหุ้นีได้ทุร�บถ่ืงวิธ่ก�รออกเส่ี่ยงลงคะแนีนี และในีระหว��งก�รประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�ร 
ได้เปิดโอก�สี่ให้ผ่้ถืือหุ้นีแสี่ดงคว�มู่คิดเห็นีและตัำ�งคำ�ถื�มู่ใดๆ อย��งเทุ��เทุ่ยมู่กันีตำ�มู่ระเบ่ยบว�ระก�รประชิุ้มู่โดยมู่่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ 
กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร คณะผ้่บริห�ร และผ้่ตำรวจัสี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุ
ร�วมู่ช่ิ้�แจังตำอบข้อซักถื�มู่ของผ้่ถืือหุ้นีด้วยทุุกครั�ง

	 ก�ริจำัดทำ�ริ�ยง�นัก�ริปีริะชุม	แลี่ะก�ริเปิีดเผยมติก�ริปีริะชุมผู้ถุ่อีหุ้นั
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุจััดให้มู่่ก�รเปิดเผยให้สี่�ธ�รณชิ้นีทุร�บถ่ืงสี่รุปผลก�รลงคะแนีนีของแตำ�ละว�ระก�รประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีภ�ยในีวันี
ทุำ�ก�รถัืดไปผ��นีทุ�งเว็บไซต์ำของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย และจััดทุำ�ร�ยง�นีก�รประชุิ้มู่ให้เสี่ร็จัสี่มู่บ่รณ์ พร้อมู่ทัุ�งจััดสี่�งข้อมู่่ลในี
ระบบตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ (SET Link) รวมู่ทัุ�งเผยแพร�ผ��นีทุ�งเว็บไซต์ำของบริษััทุภ�ยในี 14 วันี นัีบจั�กวันีประชุิ้มู่ คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ 
จััดให้มู่่ก�รเผยแพร�ว่ด่ทัุศันีบั์นีทุ่กร�ยก�รประชุิ้มู่ผ��นีทุ�งเว็บไซตำ์ของบริษััทุ เพื�อนีำ�เสี่นีอข้อมู่่ลทุ่�เป็นีประโยชิ้นี์แก�ผ้่ทุ่�สี่นีใจัร�วมู่ลงทุุนีกับ
บริษััทุ
 นีอกจั�กน่ี� บริษััทุได้กำ�หนีดมู่�ตำรก�รป้องกันีก�รใช้ิ้ข้อมู่่ลภ�ยในีโดยมิู่ชิ้อบ (Insider Trading) ของบุคคลทุ่�เก่�ยวข้องซ่�งหมู่�ยถ่ืง 
กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�รและพนีกัง�นีในีหนี�วยง�นีทุ่�เก่�ยวข้องกบัข้อมู่่ลภ�ยในี (รวมู่ทัุ�งค่�สี่มู่รสี่และบตุำรทุ่�ยังไมู่�บรรลนิุีติำภ�วะของบคุคลดังกล��ว) 
โดยห้�มู่บุคคลทุ่�เก่�ยวข้องทุำ�ก�รซื�อข�ยหลักทุรัพย์ของบริษััทุเป็นีระยะเวล�อย��งนี้อย 30 วันีก�อนีมู่่ก�รเปิดเผยงบก�รเงินีร�ยไตำรมู่�สี่ 
และงบก�รเงินีประจัำ�ปีและควรรอคอยอย��งน้ีอย 24 ชัิ้�วโมู่งภ�ยหลังก�รเปิดเผยข้อมู่่ลดังกล��วให้แก�สี่�ธ�รณชิ้นีแล้ว รวมู่ทัุ�งห้�มู่ไมู่�ให้ 
เปิดเผยข้อมู่่ลนัี�นีตำ�อบุคคลอื�นีด้วย
 บริษััทุได้ให้ข้อมู่่ลแก�กรรมู่ก�รและผ่้บริห�รเก่�ยวกับหนี้�ทุ่�ทุ่�ผ่้บริห�รตำ้องร�ยง�นีก�รถืือหลักทุรัพย์ในีบริษััทุ และบทุกำ�หนีดโทุษั 
ตำ�มู่พ.ร.บ.หลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ พ.ศั. 2535 และตำ�มู่ข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยและในีกรณ่ทุ่�กรรมู่ก�ร
หรือผ่้บริห�รมู่่ก�รซื�อข�ยหลักทุรัพย์ของบริษััทุตำ้องร�ยง�นีก�รถืือหลักทุรัพย์ในีบริษััทุของตำนีเองค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ 
ตำ�มู่มู่�ตำร� 59 แห�งพระร�ชิ้บัญญัตำหิลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ พ.ศั. 2535 ภ�ยในี 3 วันีทุำ�ก�รให้สี่ำ�นัีกง�นีคณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์ 
และตำล�ดหลักทุรัพย์ทุร�บเพื�อเผยแพร�ตำ�อสี่�ธ�รณะตำ�อไป ทัุ�งน่ี� ตำ้องแจั้งให้บริษััทุทุร�บอย��งนี้อย 1 วันี ล�วงหนี้�ก�อนีทุำ�ก�รซื�อ/ข�ย 
หลักทุรัพย์ ผ��นีเลข�นุีก�รบริษััทุฯ นีอกจั�กน่ี� ต้ำองร�ยง�นีก�รเปล่�ยนีแปลงก�รถืือหลกัทุรัพย์ของบริษััทุให้คณะกรรมู่ก�รทุร�บผ��นีคณะกรรมู่ก�ร 
ตำรวจัสี่อบเป็นีประจัำ�ทุุกไตำรมู่�สี่ 

3.	บทบ�ทขึ้อีงผู้มีส่ำวนัได้เสีำย	(Role	of	Stakeholders)
 บริษััทุได้ให้คว�มู่สี่ำ�คัญตำ�อสิี่ทุธิของผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุุกกลุ�มู่ ไมู่�ว��จัะเป็นีผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยภ�ยในีได้แก�พนัีกง�นีและผ้่บริห�รของบริษััทุ 
หรือผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยภ�ยนีอก เชิ้�นี ค่�แข�ง ค่�ค้� ล่กค้� เป็นีต้ำนี โดยบริษััทุตำระหนัีกด่ว��ก�รสี่นัีบสี่นุีนีและข้อคิดเห็นีจั�กผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุุกกลุ�มู่ 
จัะเป็นีประโยชิ้น์ีในีก�รดำ�เนิีนีง�นีและก�รพฒันี�ธรุกิจัของบรษัิัทุ ดังนัี�นีบรษัิัทุจัะปฏบัิติำตำ�มู่กฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีดทุ่�เก่�ยวข้อง เพื�อให้สิี่ทุธิ 
ของผ่้มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยดังกล��วได้รับก�รด่แลเป็นีอย��งด่ นีอกจั�กน่ี�บริษััทุยังสี่�งเสี่ริมู่ให้มู่่คว�มู่ร�วมู่มู่ือระหว��งบริษััทุและกลุ�มู่ผ่้มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย 
แตำ�ละกลุ�มู่เพื�อสี่ร้�งคว�มู่มัู่�นีคงให้แก�บริษััทุตำ�มู่แนีวทุ�งดังตำ�อไปน่ี�
	 ผู้ถุ่อีหุ้นั  บริษััทุมุู่�งมัู่�นีดำ�เนิีนีธุรกิจัอย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พด้วยคว�มู่โปร�งใสี่ รอบคอบ มู่่ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีทุ่�ด่ มู่่ก�รเจัริญเติำบโตำอย��ง 
    มัู่�นีคงโดยคำ�น่ีงถ่ืงก�รเจัริญเติำบโตำของมู่่ลค��บริษััทุในีระยะย�ว รวมู่ทัุ�งก�รดำ�เนิีนีก�รเปิดเผยข้อมู่่ลอย��งโปร�งใสี่และ 
    เชืิ้�อถืือได้ เพื�อสี่ร้�งคว�มู่พ่งพอใจัส่ี่งสุี่ดแก�ผ้่ถืือหุ้นี 
 พนัักง�นั	 บริษััทุตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของพนัีกง�นีบริษััทุซ่�งเป็นีทุรัพย�กรทุ่�มู่่ค��ยิ�งของบริษััทุ บริษััทุจ่ังมุู่�งให้ก�รสี่นัีบสี่นุีนี 
    ในีก�รพัฒนี�ศัักยภ�พของทุรัพย�กรบุคคลเพื�อให้เกิดประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดแก�บริษััทุ อ่กทัุ�งยังสี่�งเสี่ริมู่ให้พนัีกง�นีมู่่สี่�วนีร�วมู่ 
    ในีก�รสี่ร้�งวัฒนีธรรมู่องค์กรทุ่�ด่ มู่่ก�รทุำ�ง�นีเป็นีทุ่มู่และเสี่ริมู่สี่ร้�งบรรย�ก�ศัและ คว�มู่ร้่ส่ี่กปลอดภัยในีก�รทุำ�ง�นี  

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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    และมู่่โอก�สี่ก้�วหน้ี�ในีบริษััทุอย��งเป็นีธรรมู่และมู่่คว�มู่เทุ��เทุ่ยมู่จััดให้มู่่สี่ภ�พแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นีทุ่�ด่และปลอดภัย 
    รวมู่ทัุ�งจััดให้มู่่กองทุุนีสี่ำ�รองเล่�ยงช่ิ้พเพื�อเป็นีหลักประกันีคว�มู่มัู่�นีคงระยะย�วในีก�รดำ�รงช่ิ้พ ทุำ�ให้เกิดขวัญและ 
    กำ�ลังใจัในีก�รปฏิบัติำง�นี
 คู่้แข่ึ้ง  บริษััทุปฏิบัติำตำ�อค่�แข�งขันีตำ�มู่กรอบกติำก�ก�รแข�งขันีทุ่�เป็นีธรรมู่โดยรักษั�บรรทัุดฐ�นีของข้อพ่งปฏิบัติำในีก�รแข�งขันี
	 คู่้ค้้�  บริษััทุปฏิบัติำตำ�อค่�ค้�ตำ�มู่กรอบก�รค้�ทุ่�สุี่จัริตำโดยย่ดถืือก�รปฏิบัติำตำ�มู่สัี่ญญ�และคำ�มัู่�นีทุ่�ให้ไว้กับค่�ค้�อย��งเคร�งครัด
	 ลูี่กค้้�  บริษััทุมู่่คว�มู่มุู่�งมัู่�นีทุ่�จัะตำอบสี่นีองและให้บริก�รทุ่�ด่เพื�อสี่ร้�งคว�มู่พ่งพอใจัและคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีให้กับล่กค้�
	 เจำ้�หนีั�  บริษััทุตำระหนีกัด่ว��ก�รสี่ร้�งคว�มู่สี่มัู่พันีธ์กับเจ้ั�หน่ี�เพื�อให้เกิดคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีและไว้ว�งใจั เป็นีภ�ระทุ่�ต้ำองปฏบัิติำควบค่� 
    ไปกับก�รปฏิบัติำตำ�มู่เงื�อนีไขก�รก้่ยืมู่เงินีด้วยคว�มู่ซื�อสัี่ตำย์สุี่จัริตำ
	 ชุมชนั	สัำงค้ม	แลี่ะสิำ�งแวดล้ี่อีม  บริษััทุตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อสี่ภ�พแวดล้อมู่ของชุิ้มู่ชิ้นี สัี่งคมู่ และสิี่�งแวดล้อมู่รวมู่ทัุ�ง  
    เข้�ร�วมู่ในีกิจักรรมู่ตำ��ง ๆ  ทุ่�เป็นีประโยชิ้น์ีตำ�อชุิ้มู่ชิ้นี สัี่งคมู่ ประกอบธุรกิจัโดยคำ�น่ีงถ่ืงปัจัจััยด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ สัี่งคมู่ และ 
    ชุิ้มู่ชิ้นี เพื�อก�รพัฒนี�อย��งยั�งยืนี
	 รัิฐบ�ลี่	  คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ได้ดำ�เนิีนีกิจัก�รของบริษััทุภ�ยใต้ำกฎหมู่�ย กฎเกณฑ์ิ ข้อบังคับหรือระเบ่ยบตำ��ง ๆ  อย��งถ่ืกต้ำอง

 บริษััทุฯ สี่นัีบสี่นุีนีให้พนัีกง�นีและผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยมู่่สี่�วนีร�วมู่ในีก�รสี่อดสี่�องด่แลก�รปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ย กฎระเบ่ยบทุ่�เก่�ยวข้องกับ 
หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ และจัรรย�บรรณธุรกิจั รวมู่ร�ยง�นีและทัุ�งข้อร้องเร่ยนีก�รกระทุำ�ผิดกฎหมู่�ย หรือจัรรย�บรรณ หรือพฤติำกรรมู่ 
ทุ่�อ�จัสี่�อถ่ืงก�รทุุจัริตำ หรือประพฤติำมิู่ชิ้อบ บริษััทุฯ กำ�หนีดให้มู่่หนี�วยง�นีรับแจั้งเหตุำ ข้อร้องเร่ยนีด้วยว�จั� โทุรศััพทุ์ โทุรสี่�ร อ่เมู่ล 
หรือจัดหมู่�ย โดยผ้่ร้องเร่ยนีสี่�มู่�รถืสี่�งมู่�ยังชิ้�องทุ�งรับเรื�อง ดังน่ี�
 • คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบทุ่� audit_committee@saleeind.com
 • เลข�นุีก�รคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ lakamon@saleeind.com
 • กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร sathit@saleeind.com
 • เว็บไซต์ำของบริษััทุ www.saleeind.com
 • โทุรศััพท์ุเบอร์ 02-5295968-99 ตำ�อ 1208 (เลข�นุีก�รบริษััทุ)
 • กล�องรับแจ้ังเบ�ะแสี่ (ตัำ�งอย่�ทุ่�บอร์ดประชิ้�สัี่มู่พันีธ์ด้�นีหน้ี�บริษััทุ)
 
 โดยเลข�นุีก�รบริษััทุและ/หรือเลข�นุีก�รคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบจัะทุำ�ก�รรวบรวมู่และสี่�งข้อร้องเร่ยนีตำ�อไปยังคณะผ่้บริห�ร 
หรือคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบหรอืคณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุฯ เพื�อทุำ�ก�รพิจั�รณ�ตำรวจัสี่อบแล้วแตำ�กรณ่ ทัุ�งน่ี� ข้อมู่่ลของผ้่แจ้ังเบ�ะแสี่และเรื�อง 
ทุ่�ร้องเร่ยนีจัะถ่ืกเก็บเป็นีคว�มู่ลับเพื�อป้องกันีกรณ่ถ่ืกละเมิู่ดสิี่ทุธิ โดยในีปีทุ่�ผ��นีมู่� บริษััทุฯ ไมู่�ได้รับก�รร้องเร่ยนีแตำ�อย��งใด

4.	ก�ริเปิีดเผยข้ึ้อีมูลี่แลี่ะค้ว�มโปีร่ิงใสำ	(Disclosure	and	Transparency)
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ได้กำ�หนีดให้ก�รเปิดเผยข้อมู่่ลแก�ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย และก�รดำ�เนิีนีง�นีด้วยคว�มู่โปร�งใสี่ มู่่คุณธรรมู่สี่�มู่�รถื 
ตำรวจัสี่อบได้ เป็นีสี่�วนีหน่ี�งในีนีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ของบริษััทุฯ เพื�อสี่ร้�งคว�มู่มัู่�นีใจัให้แก�ผ้่ถืือหุ้นีและผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย รวมู่ทัุ�ง 
เปิดเผยผลก�รปฏิบัติำตำ�มู่หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ในีร�ยง�นีประจัำ�ปี และแบบแสี่ดงร�ยก�รข้อมู่่ลประจัำ�ปี (56-1) ตำ�มู่ข้อกำ�หนีด 
ของตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ
 นีอกจั�กน่ี� คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ได้ตำระหนัีกและมู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อคว�มู่เชืิ้�อถืือได้และถ่ืกต้ำองของข้อมู่่ลทุ�งก�รเงินี และได้
จััดให้มู่่ก�รดำ�รงรักษั�ไว้ซ่�งระบบควบคุมู่ภ�ยในีทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิผล เพื�อให้มัู่�นีใจัได้ว��ก�รบันีทุ่กข้อมู่่ลทุ�งบัญช่ิ้มู่่คว�มู่ถ่ืกต้ำอง ครบถ้ืวนี และ
เพ่ยงพอทุ่�จัะดำ�รงรักษั�ไว้ซ่�งทุรัพย์สิี่นี เพื�อประโยชิ้น์ีตำ�อผ้่ถืือหุ้นีและผ้่ลงทุุนีทัุ�วไปทุ่�จัะได้รับทุร�บข้อมู่่ลทุ่�แสี่ดงถ่ืงฐ�นีะทุ�งก�รเงินี และ
ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีทุ่�ครบถื้วนีเป็นีจัริงและสี่มู่เหตุำสี่มู่ผล คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ จ่ังได้จััดให้มู่่คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเพื�อทุำ�หนี้�ทุ่�ในีก�ร 
สี่อบทุ�นีให้บริษััทุฯ มู่่ร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีอย��งถ่ืกต้ำองและเพ่ยงพอ ทัุ�งน่ี�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ได้จััดทุำ� “ร�ยง�นีคว�มู่รับผิดชิ้อบของ 
คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ตำ�อร�ยง�นีทุ�งก�รเงินี” ดังแสี่ดงไว้เป็นีหัวข้อตำ��งห�กในีร�ยง�นีประจัำ�ปีแล้ว
 บริษััทุฯ ได้ให้คว�มู่สี่ำ�คัญตำ�อก�รเปิดเผยข้อมู่่ลทุ่�ถ่ืกต้ำองครบถ้ืวนี และทัุนีเวล� โดยบริษััทุได้เผยแพร�ข้อมู่่ลและข��วสี่�รตำ��ง ๆ  เพื�อให้ 
ผ้่ลงทุุนีและผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องได้รับทุร�บ ทัุ�งผ��นีชิ้�องทุ�งตำ��ง ๆ  ของตำล�ดหลกัทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยและทุ�งเว็บไซต์ำของบรษัิัทุ www.saleeind.com 
โดยมู่่หนี�วยง�นีนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์ทุำ�หนี้�ทุ่�ติำดตำ�อสืี่�อสี่�รกับผ่้ลงทุุนี ผ่้ถืือหุ้นี รวมู่ทัุ�งหนี�วยง�นีทุ่�เก่�ยวข้องห�กเกิดร�ยก�รทุ่�อ�จัก�อให้เกิด 
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คว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้นี์ของบริษััทุ คำ�น่ีงถ่ืงผลประโยชิ้นี์โดยรวมู่เป็นีสี่ำ�คัญและได้ปฏิบัติำตำ�มู่ข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ ในี 
เรื�องก�รเปิดเผยข้อมู่่ลและก�รปฏิบัติำก�รของบริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีอย��งเคร�งครัด รวมู่ทัุ�งได้เปิดเผยข้อมู่่ลตำ�อ 
ตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ อย��งครบถ้ืวนีและโปร�งใสี่ 
 บริษััทุฯ ได้มู่อบหมู่�ยให้ผ่้อำ�นีวยก�รนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์และสี่�รสี่นีเทุศั เป็นีผ่้รับผิดชิ้อบในีก�รทุำ�หนี้�ทุ่�ติำดตำ�อสืี่�อสี่�รกับผ่้ลงทุุนี 
สี่ถื�บันี ผ้่ถืือหุ้นี รวมู่ทัุ�งนัีกวิเคร�ะห์และภ�ครัฐทุ่�เก่�ยวข้อง โดยทุุก ๆ  ปีบริษััทุได้ร�วมู่ออกบ่ธง�นี mai FORUM ซ่�งจััดข่�นีโดยตำล�ดหลักทุรัพย์ 
เอ็มู่ เอ ไอ (mai) ร�วมู่กับสี่มู่�คมู่บริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย์ เอ็มู่ เอ ไอจััดข่�นี 
เพื�อให้กลุ�มู่บริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย์ mai ได้ร�วมู่ออกบ่ธเพื�อถื��ยทุอด 
ข้อมู่่ลธุรกิจัโดยตำรงแก�ผ้่เข้�ร�วมู่ง�นี นัีกลงทุุนี และผ้่ถืือหุ้นี 
 ทัุ�งน่ี� ผ่้ถืือหุ้นีและนัีกลงทุุนีสี่�มู่�รถืติำดตำ�มู่ข้อมู่่ลตำ��ง ๆ ของบริษััทุทุ�ง 
เว็บไซต์ำของบริษััทุฯ หรือมู่่ข้อสี่งสัี่ยสี่�มู่�รถืติำดตำ�อสี่อบถื�มู่ได้ทุ่� ฝ่่�ยนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์ 
โทุรศััพทุ์หมู่�ยเลข 0-2529-5968-99 โทุรสี่�รหมู่�ยเลข 0-2529-5959 หรือ 
ทุ�งอ่เมู่ล investor@saleeind.com

5.	ค้ว�มรัิบผิดชอีบขึ้อีงค้ณะกริริมก�ริ
	 โค้ริงสำร้ิ�งค้ณะกริริมก�ริ
 1. คณะกรรมู่ก�รบริษััทุประกอบด้วยกรรมู่ก�รอย��งนี้อย 5 คนี กรรมู่ก�รไมู่�นี้อยกว��ก่�งหน่ี�งของจัำ�นีวนีกรรมู่ก�รทัุ�งหมู่ดนัี�นี 
  ต้ำองมู่่ถิื�นีทุ่�อย่�ในีร�ชิ้อ�ณ�จัักร และกรรมู่ก�รของบริษััทุจัะต้ำองเป็นีผ้่มู่่คุณสี่มู่บัติำตำ�มู่ทุ่�กฎหมู่�ยกำ�หนีด
 2. โครงสี่ร้�งคณะกรรมู่ก�รของบริษััทุ ต้ำองประกอบด้วยกรรมู่ก�รอิสี่ระอย��งน้ีอย 1 ในี 3 ของกรรมู่ก�รทัุ�งหมู่ด แตำ�ต้ำองไมู่�น้ีอยกว��  
  3 คนี โดยกรรมู่ก�รอิสี่ระจัะต้ำองมู่่คว�มู่เป็นีอิสี่ระจั�กก�รควบคุมู่ของผ้่บริห�ร ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�และต้ำองไมู่�มู่่สี่�วนีเก่�ยวข้องหรือ 
  มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุ�งก�รเงินีและก�รบริห�รกิจัก�ร
 3. คณะกรรมู่ก�รของบรษัิัทุฯ ประกอบด้วยกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบไมู่�น้ีอยกว�� 3 คนี โดยต้ำองมู่่คณุสี่มู่บัติำครบถ้ืวนีตำ�มู่ประก�ศั ทุจั28/2551 
  อ่กทัุ�งมู่่ขอบเขตำหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�มู่ทุ่�ตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยกำ�หนีด
 4. คณะกรรมู่ก�รจัะเลือกกรรมู่ก�รคนีหน่ี�งเป็นีประธ�นีกรรมู่ก�ร ในีกรณ่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รพิจั�รณ�เห็นีสี่มู่ควรจัะเลือกกรรมู่ก�ร 
  คนีหน่ี�งหรือหล�ยคนีเป็นีรองประธ�นีกรรมู่ก�รก็ได้ คณะกรรมู่ก�รอ�จัมู่อบหมู่�ยให้กรรมู่ก�รคนีหน่ี�งหรือหล�ยคนีปฏิบัติำก�ร 
  อย��งใดอย��งหน่ี�งแทุนีคณะกรรมู่ก�รก็ได้ โดยให้กรรมู่ก�รดังกล��วลงล�ยมืู่อชืิ้�อและประทัุบตำร�สี่ำ�คัญของบริษััทุ
 5. บริษััทุฯ มู่่นีโยบ�ยกำ�หนีดให้ประธ�นีกรรมู่ก�รบริษััทุเป็นีกรรมู่ก�รอิสี่ระและจัะต้ำองไมู่�เป็นีบุคคลคนีเด่ยวกันีกับกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
 6. ก�รเลือกตัำ�งกรรมู่ก�รให้เป็นีไปตำ�มู่ข้อบังคับและกฎหมู่�ยทุ่�เก่�ยวข้อง ทัุ�งน่ี�จัะตำ้องมู่่คว�มู่โปร�งใสี่และชัิ้ดเจันีในีก�รสี่รรห� 
  กรรมู่ก�ร โดยต้ำองพจิั�รณ�ประวติัำก�รศ่ักษั�และประสี่บก�รณ์ก�รประกอบวชิิ้�ช่ิ้พของบคุคลนัี�นี ๆ  รวมู่ถ่ืงคุณสี่มู่บัติำและก�รไมู่�มู่่ 
  ลักษัณะต้ำองห้�มู่ โดยมู่่ร�ยละเอ่ยดประกอบก�รพิจั�รณ�ทุ่�เพ่ยงพอ เพื�อประโยชิ้น์ีในีก�รตัำดสิี่นีใจัของคณะกรรมู่ก�รและผ้่ถืือหุ้นี

	 คุ้ณสำมบัติขึ้อีงค้ณะกริริมก�ริ
	 กริริมก�ริขึ้อีงบริิษััท ต้ำองเป็นีผ้่มู่่คุณสี่มู่บัติำ ดังน่ี�
 1. กรรมู่ก�รต้ำองมู่่คุณสี่มู่บัติำครบถ้ืวนีและไมู่�มู่่ลักษัณะต้ำองห้�มู่ตำ�มู่กฎหมู่�ยว��ด้วยบริษััทุมู่ห�ชิ้นีจัำ�กัด ข้อกำ�หนีดของสี่ำ�นัีกง�นี 
  คณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ และข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย
 2. กรรมู่ก�รต้ำองเป็นีบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่ คว�มู่สี่�มู่�รถื คว�มู่เช่ิ้�ยวชิ้�ญและประสี่บก�รณ์ทุ่�จัะเป็นีประโยชิ้น์ีแก�บริษััทุได้เป็นีอย��งด่  
  มู่่คว�มู่ทุุ�มู่เทุและสี่�มู่�รถือุทิุศัเวล�อย��งเต็ำมู่ทุ่�ในีก�รปฏิบัติำหนี้�ทุ่�ตำ�มู่คว�มู่รับผิดชิ้อบ มู่่ภ�วะผ่้นีำ� มู่่วิสัี่ยทัุศันี์กว้�งไกล  
  มู่่คว�มู่ซื�อสัี่ตำย์ สุี่จัริตำ เป็นีผ้่มู่่คุณธรรมู่และจัริยธรรมู่ รวมู่ทัุ�งมู่่ประวัติำก�รทุำ�ง�นีทุ่�ด่
 3. กรรมู่ก�รปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�และใช้ิ้ดุลยพินิีจัอย��งเป็นีอิสี่ระในีก�รพิจั�รณ�ตัำดสิี่นีใจัในีเรื�องตำ��ง ๆ  โดยกรรมู่ก�รแตำ�ละคนีมู่่หน้ี�ทุ่�และ 
  อิสี่ระทุ่�จัะตัำ�งคำ�ถื�มู่ แสี่ดงคว�มู่คิดเห็นี วิสัี่ยทัุศัน์ี หรือคัดค้�นีในีกรณ่ทุ่�มู่่คว�มู่ขัดแย้ง เพื�อบริห�รง�นีของบริษััทุให้เป็นีธุรกิจั 
  ทุ่�ยั�งยืนี และเป็นีผ้่นีำ�ทุ�งธุรกิจัอันีจัะยังประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดตำ�อบริษััทุ ผ้่ถืือหุ้นีและผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย
 4. กรรมู่ก�รไมู่�สี่�มู่�รถืประกอบกิจัก�รเข้�เป็นีหุ้นีสี่�วนีหรือเป็นีกรรมู่ก�รในีนิีติำบุคคลอื�นีทุ่�มู่่สี่ภ�พอย��งเด่ยวกันีและดำ�เนิีนีธุรกิจั 
  อันีเป็นีก�รแข�งขันีกับกิจัก�รของบริษััทุ เว้นีแตำ�จัะแจั้งให้ทุ่�ประชุิ้มู่ผ่้ถืือหุ้นีทุร�บก�อนีทุ่�จัะมู่่มู่ติำแตำ�งตัำ�ง ทัุ�งน่ี� กรรมู่ก�รบริษััทุฯ  
  สี่�มู่�รถืเข้�ดำ�รงตำำ�แหนี�งเป็นีกรรมู่ก�รในีบริษััทุจัดทุะเบ่ยนีอื�นีได้ไมู่�เกินี 5 บริษััทุในีคร�วเด่ยวกันี 
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

	 คุ้ณสำมบัติขึ้อีงกริริมก�ริอิีสำริะ โดยจัะต้ำองมู่่คุณสี่มู่บัติำ ดังน่ี�
 1. ถืือหุ้นีไมู่�เกินีร้อยละ 1 ของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�มู่่สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงทัุ�งหมู่ดของบริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือ 
  ผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ โดยให้นัีบรวมู่หุ้นีทุ่�ถืือโดยผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องด้วย
 2. ไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีกรรมู่ก�รทุ่�มู่่สี่�วนีร�วมู่บริห�รง�นี ล่กจ้ั�งพนัีกง�นี ทุ่�ปร่กษั�ทุ่�ได้เงินีเดือนีประจัำ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของ 
  บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ หรือบริษััทุย�อยลำ�ดับเด่ยวกันี ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือของผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ เว้นีแตำ� 
  จัะได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลักษัณะดังกล��วมู่�แล้วไมู่�น้ีอยกว��2 ปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�ง
 3. ไมู่�เป็นีบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งสี่�ยโลหิตำหรือโดยก�รจัดทุะเบ่ยนีตำ�มู่กฎหมู่�ยในีลักษัณะทุ่�เป็นีบิด� มู่�รด� ค่�สี่มู่รสี่ พ่�น้ีอง  
  และบุตำร รวมู่ทัุ�งค่�สี่มู่รสี่ของบุตำรของผ้่บริห�ร ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ� ผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือบุคคลทุ่�จัะได้รับก�รเสี่นีอชืิ้�อเป็นีผ้่บริห�รหรือ 
  ผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุหรือบริษััทุย�อย
 4. ไมู่�มู่่หรือเคยมู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธุรกิจักับบริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ� หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ 
  ในีลักษัณะทุ่�อ�จัเป็นีก�รขัดขว�งก�รใช้ิ้วิจั�รณญ�ณอย��งอิสี่ระของตำนี รวมู่ทัุ�งไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีผ้่ถืือหุ้นีทุ่�มู่่นัียหรือผ้่มู่่อำ�นี�จั 
  ควบคมุู่ของผ้่ทุ่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธรุกิจักับบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บรษัิัทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคมุู่ของ 
  บริษััทุ เว้นีแตำ�ได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลักษัณะดังกล��วมู่�แล้วไมู่�นี้อยกว�� 2 ปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�ง ทัุ�งน่ี� คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธุรกิจั 
  ให้รวมู่ถ่ืงก�รทุำ�ร�ยก�รทุ�งก�รค้�ทุ่�กระทุำ�เป็นีปกติำเพื�อประกอบกิจัก�รก�รเชิ้��หรือให้เชิ้��อสัี่งห�ริมู่ทุรัพย์ ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวกับ 
  สิี่นีทุรัพย์และบริก�รหรือก�รให้ หรือรับคว�มู่ชิ้�วยเหลือทุ�งก�รเงินีด้วยก�รรับหรือให้ก่้ยืมู่ คำ��ประกันี ก�รให้สิี่นีทุรัพย์เป็นี 
  หลักประกันีหน่ี�สิี่นี รวมู่ถ่ืงพฤติำกรรมู่อื�นีทุำ�นีองเด่ยวกันี ซ่�งเป็นีผลทุำ�ให้บริษััทุหรือค่�สัี่ญญ�มู่่ภ�ระหน่ี�สิี่นีทุ่�ตำ้องชิ้ำ�ระตำ�ออ่ก 
  ฝ่่�ยหน่ี�งตัำ�งแตำ�ร้อยละ 3 ของสิี่นีทุรัพย์ทุ่�มู่่ตัำวตำนีสุี่ทุธิหรือตัำ�งแตำ� 20 ล้�นีบ�ทุข่�นีไปแล้วแตำ�จัำ�นีวนีใดจัะตำำ��กว�� ทัุ�งน่ี� ก�รคำ�นีวณ 
  ภ�ระหน่ี�ดังกล��วให้เป็นีไปตำ�มู่วิธ่ก�รคำ�นีวณมู่่ลค��ของร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงตำ�มู่ประก�ศัคณะกรรมู่ก�รกำ�กับตำล�ดทุุนีว��ด้วย 
  หลักเกณฑ์ิในีก�รทุำ�ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกนัีโดยอนีโุลมู่ แตำ�ในีก�รพจิั�ณ�ภ�ระหน่ี�ดังกล��ว ให้นัีบรวมู่ภ�ระหน่ี�ทุ่�เกิดข่�นีในีระหว��ง 1 ปี 
  ก�อนีวันีทุ่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธุรกิจักับบุคคลเด่ยวกันี
 5. ไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีผ้่สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ 
  และไมู่�เป็นีผ้่ถืือหุ้นีทุ่�มู่่นัียผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือหุ้นีสี่�วนีของสี่ำ�นัีกง�นีสี่อบบัญช่ิ้ซ่�งมู่่ผ้่สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย  
  บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุสัี่งกัดอย่� เว้นีแตำ�จัะได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลักษัณะดังกล��วมู่�แล้วไมู่�น้ีอยกว�� 
  2 ปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�ง
 6. ไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีผ้่ให้บริก�รทุ�งวิชิ้�ช่ิ้พใด ๆ ซ่�งรวมู่ถ่ืงก�รให้บริก�รเป็นีทุ่�ปร่กษั�กฎหมู่�ยหรือทุ่�ปร่กษั�ทุ�งก�รเงินีซ่�งได้รับ 
  ค��บริก�รเกินีกว��สี่องล้�นีบ�ทุตำ�อปีจั�กบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของ 
  บริษััทุและไมู่�เป็นีผ้่ถืือหุ้นีทุ่�มู่่นัียผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือหุ้นีสี่�วนีของผ้่ให้บริก�รทุ�งวิชิ้�ช่ิ้พนัี�นีด้วย เว้นีแตำ�จัะได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลักษัณะ 
  ดังกล��วมู่�แล้วไมู่�น้ีอยกว�� 2 ปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�ง
 7. ไมู่�เป็นีกรรมู่ก�รทุ่�ได้รับก�รแตำ�งตัำ�งข่�นีเพื�อเป็นีตัำวแทุนีของกรรมู่ก�รของบรษัิัทุ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่ถืือหุ้นีซ่�งเป็นีผ้่ทุ่�เก่�ยวข้อง 
  กับผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�ของบริษััทุ
 8. ไมู่�ประกอบกิจัก�รทุ่�มู่่สี่ภ�พอย��งเด่ยวกันีหรือเป็นีก�รแข�งขันีทุ่�มู่่นัียกับกิจัก�รของบริษััทุหรือบริษััทุย�อย หรือไมู่�เป็นีหุ้นีสี่�วนี 
  ทุ่�มู่่นียัในีห้�งหุ้นีสี่�วนีหรือเป็นีกรรมู่ก�รทุ่�มู่่สี่�วนีร�วมู่บริห�รง�นี ล่กจ้ั�ง พนัีกง�นี ทุ่�ปร่กษั�ทุ่�รบัเงินีเดือนีประจัำ�หรือผ้่ถืือหุ้นีเกินี 
  กว��ร้อยละหนี่�งของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�มู่่สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงทัุ�งหมู่ดของบริษััทุอื�นี ซ่�งประกอบกิจัก�รทุ่�มู่่สี่ภ�พอย��งเด่ยวกันีและเป็นี 
  ก�รแข�งขันีทุ่�มู่่นัียกับกิจัก�รของบริษััทุหรือบริษััทุย�อย
 9. ไมู่�มู่่ลักษัณะอื�นีใดทุ่�ทุำ�ให้ไมู่�สี่�มู่�รถืให้คว�มู่เห็นีอย��งเป็นีอิสี่ระเก่�ยวกับก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุ
 10. ไมู่�เป็นีกรรมู่ก�รทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยจั�กคณะกรรมู่ก�รให้ตัำดสิี่นีใจัในีก�รดำ�เนิีนีกิจัก�รของบรษัิัทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่  
  บริษััทุย�อยลำ�ดับเด่ยวกันี ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ
 11. ไมู่�เป็นีกรรมู่ก�รของบริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย หรือบริษััทุย�อยลำ�ดับเด่ยวกันี เฉพ�ะทุ่�เป็นีบริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ
 
 นีอกจั�กน่ี� กรรมู่ก�รอิสี่ระทุ่�ดำ�รงตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบอย��งน้ีอย 1 คนีจัะต้ำองเป็นีบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่และประสี่บก�รณ์ด้�นี
ก�รบัญช่ิ้หรือก�รเงินีเพ่ยงพอทุ่�จัะสี่�มู่�รถืทุำ�หน้ี�ทุ่�ในีก�รสี่อบทุ�นีคว�มู่นี��เชืิ้�อถืือของงบก�รเงินีได้ รวมู่ทัุ�งบริษััทุจัะพิจั�รณ�คุณสี่มู่บัติำ
ในีด้�นีอื�นี ๆ ประกอบด้วย เชิ้�นี ประสี่บก�รณ์ในีธุรกิจั คว�มู่เช่ิ้�ยวชิ้�ญเฉพ�ะทุ�งทุ่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจั คว�มู่มู่่จัริยธรรมู่ เป็นีต้ำนี
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 ตำ�มู่ข้อบงัคับของบรษัิัทุกำ�หนีดไว้ว�� ในีก�รประชิ้มุู่สี่�มู่ญัประจัำ�ปีกรรมู่ก�รต้ำองออกจั�กตำำ�แหนี�งหนี่�งในีสี่�มู่ ถ้ื�จัำ�นีวนีกรรมู่ก�ร 
ทุ่�จัะแบ�งออกให้ตำรงเป็นีสี่�มู่สี่�วนีไมู่�ได้ก็ให้ออกโดยจัำ�นีวนีใกล้ทุ่�สุี่ดกับสี่�วนีหน่ี�งในีสี่�มู่กรรมู่ก�รทุ่�จัะตำ้องออกจั�กตำำ�แหนี�งในีปีแรกและ 
ปีทุ่�สี่องภ�ยหลังจัดทุะเบ่ยนีบริษััทุนัี�นี ให้ใช้ิ้วิธ่จัับฉล�กกันีว��ผ้่ใดจัะออก สี่�วนีปีหลัง ๆ ตำ�อไปให้กรรมู่ก�รคนีทุ่�อย่�ในีตำำ�แหนี�งนี�นีทุ่�สุี่ดนัี�นี 
เป็นีผ้่ออกจั�กตำำ�แหนี�ง อย��งไรก็ตำ�มู่กรรมู่ก�รทุ่�ออกตำ�มู่ว�ระนัี�นีอ�จัได้รับเลือกเข้�มู่�ดำ�รงตำำ�แหนี�งใหมู่�ก็ได้ โดยคณะกรรมู่ก�รสี่รรห� 
และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนีดำ�เนิีนีก�รสี่รรห�บุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่ คว�มู่สี่�มู่�รถื เหมู่�ะสี่มู่เพื�อเสี่นีอให้ทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุพิจั�รณ� 
ตำ�อไป
 บริษััทุได้แบ�งแยกบทุบ�ทุหนี้�ทุ่�คว�มู่รับผิดชิ้อบระหว��งคณะกรรมู่ก�รบริษััทุกับผ่้บริห�รอย��งชัิ้ดเจันี โดยคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ 
ทุำ�หน้ี�ทุ่�ในีก�รกำ�หนีดนีโยบ�ยและกำ�กับด่แลก�รดำ�เนิีนีง�นีของผ้่บริห�รในีระดับนีโยบ�ยในีขณะทุ่�ผ้่บริห�รทุำ�หน้ี�ทุ่�บริห�รง�นีของบริษััทุ 
ในีด้�นีตำ��ง ๆ ให้เป็นีไปตำ�มู่นีโยบ�ยทุ่�กำ�หนีด ดังนัี�นีประธ�นีกรรมู่ก�รบริษััทุและกรรมู่ก�รผ้่จััดก�รจ่ังเป็นีบุคคลคนีละคนีกันีโดยทัุ�งสี่อง 
ตำำ�แหนี�งต้ำองผ��นีก�รคัดเลือกจั�กคณะกรรมู่ก�รบริษััทุเพื�อให้ได้บุคคลทุ่�มู่่คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ทุ่�สุี่ด
 ทัุ�งน่ี� เลข�นุีก�รบริษััทุจัะทุำ�หน้ี�ทุ่�ให้คำ�แนีะนีำ�ด้�นีกฎเกณฑ์ิตำ��ง ๆ  ทุ่�คณะกรรมู่ก�รจัะต้ำองทุร�บและปฏบัิติำหน้ี�ทุ่�ในีก�รด่แลกิจักรรมู่ 
ของคณะกรรมู่ก�ร รวมู่ทัุ�งประสี่�นีง�นีให้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่ติำคณะกรรมู่ก�ร

ก�ริปีริะชุมค้ณะกริริมก�ริ
 คณะกรรมู่ก�รมู่่ก�รกำ�หนีดก�รประชิุ้มู่โดยปกตำิเป็นีประจัำ�ทุุก 3 เดือนีและอ�จัมู่่ก�รประชิุ้มู่พิเศัษัเพิ�มู่เติำมู่ตำ�มู่คว�มู่จัำ�เป็นีโดย 
มู่่ก�รกำ�หนีดว�ระทุ่�ชัิ้ดเจันีนีำ�สี่�งเอกสี่�รก�อนีก�รประชุิ้มู่ล�วงหน้ี�อย��งน้ีอย 7 วันี เพื�อให้คณะกรรมู่ก�รได้มู่่เวล�ศ่ักษั�ข้อมู่่ลอย��งเพ่ยงพอ 
ก�อนีก�รประชุิ้มู่ เว้นีแตำ�กรณ่มู่่เหตุำจัำ�เป็นีเร�งด�วนีและมู่่ก�รบันีทุ่กร�ยง�นีก�รประชุิ้มู่และจััดเก็บรวบรวมู่เอกสี่�รร�ยง�นีทุ่�รับรองแล้ว 
เพื�อใช้ิ้ในีก�รอ้�งอิงและสี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้
 ในีก�รประชิุ้มู่ประธ�นีกรรมู่ก�รบริษััทุเป็นีผ่้กำ�หนีดว�ระก�รประชิุ้มู่และพิจั�รณ�เรื�องว�ระก�รประชิุ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ  
โดยเปิดโอก�สี่ให้กรรมู่ก�รแตำ�ละคนีสี่�มู่�รถืเสี่นีอเรื�องตำ��ง ๆ เพื�อเข้�รับก�รพิจั�รณ�เป็นีว�ระก�รประชุิ้มู่ได้ ในีก�รพิจั�รณ�เรื�องตำ��ง ๆ 
ประธ�นีกรรมู่ก�รบรษัิัทุซ่�งทุำ�หน้ี�ทุ่�ประธ�นีในีทุ่�ประชุิ้มู่จัะเปิดโอก�สี่ให้กรรมู่ก�รแสี่ดงคว�มู่คดิเห็นีได้อย��งอสิี่ระ โดยในีบ�งว�ระอ�จัมู่่
ผ้่บริห�รระดับส่ี่งเข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่ด้วยเพื�อให้ร�ยละเอ่ยดข้อมู่่ลทุ่�เป็นีประโยชิ้น์ีเพิ�มู่เติำมู่ในีฐ�นีะผ้่ทุ่�เก่�ยวข้อง รวมู่ทัุ�งจัะได้รับทุร�บนีโยบ�ย 
โดยตำรงเพื�อให้สี่�มู่�รถืนีำ�ไปปฏิบัติำอย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ ทัุ�งน่ี�ในีก�รลงมู่ติำในีทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุให้ถืือมู่ติำของเส่ี่ยงข้�งมู่�ก 
โดยให้กรรมู่ก�รคนีหนี่�งมู่่เส่ี่ยงหน่ี�งเส่ี่ยง โดยกรรมู่ก�รทุ่�มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยจัะไมู่�เข้�ร�วมู่ประชิ้มุู่และ /หรอืไมู่�ใช้ิ้สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงลงคะแนีนีในีเรื�องนัี�นี 
และถ้ื�คะแนีนีเส่ี่ยงเทุ��กันี ประธ�นีในีทุ่�ประชุิ้มู่จัะออกเส่ี่ยงเพิ�มู่ข่�นีอ่กหน่ี�งเส่ี่ยงเป็นีเส่ี่ยงช่ิ้�ข�ด
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุได้สี่นัีบสี่นุีนีให้กรรมู่ก�รผ่้จััดก�รและประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�รเชิิ้ญผ่้บริห�รระดับส่ี่งเข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่ 
คณะกรรมู่ก�ร เพื�อให้ร�ยละเอ่ยดเพิ�มู่เติำมู่ในีฐ�นีะทุ่�เก่�ยวข้องกับปัญห�โดยตำรงและเพื�อมู่่โอก�สี่ร้่จัักผ้่บริห�รระดับส่ี่งสี่ำ�หรับใช้ิ้ประกอบ
ก�รพิจั�รณ�แผนีก�รสืี่บทุอดง�นี
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุได้จััดให้มู่่เลข�นุีก�รบริษััทุ ซ่�งทุำ�หน้ี�ทุ่�ให้คำ�แนีะนีำ�ด้�นีกฎหมู่�ย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ิตำ��งๆ ทุ่�กรรมู่ก�ร 
บริษััทุจัะตำ้องทุร�บและด่แลกิจักรรมู่ของคณะกรรมู่ก�ร รวมู่ทัุ�งประสี่�นีง�นีให้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่ติำของคณะกรรมู่ก�ร นีอกจั�กน่ี�ยัง 
ให้ก�รสี่นัีบสี่นุีนีในีก�รจััดประชุิ้มู่และเป็นีผ่้จััดทุำ�ร�ยง�นีก�รประชุิ้มู่เป็นีล�ยลักษัณ์อักษัรทุ่�มู่่คว�มู่ถ่ืกตำ้อง ชัิ้ดเจันีทัุ�งผลก�รประชุิ้มู่และ 
คว�มู่เห็นีของกรรมู่ก�ร ร�ยง�นีก�รประชุิ้มู่จัะถ่ืกจััดเก็บไว้ทุ่�เลข�นุีก�รบริษััทุและพร้อมู่สี่ำ�หรับก�รตำรวจัสี่อบจั�กบุคคลทุ่�เก่�ยวข้อง

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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นัโยบ�ยด้�นัก�ริติดต�มแลี่ะปีริะเมินัผลี่ก�ริปีฏิิบัติง�นั
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุกำ�หนีดให้ฝ่่�ยบริห�รต้ำองร�ยง�นีผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุโดยก�รเปร่ยบเทุ่ยบสิี่�งทุ่�เกิดข่�นีจัริงกับเป้�หมู่�ย 
ทุ่�กำ�หนีดไว้ให้ทุร�บอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อพร้อมู่ทัุ�งร�ยง�นีทัุ�งก�รเงินี คว�มู่คืบหน้ี�ของก�รดำ�เนิีนีง�นีในีด้�นีตำ��งๆ ของบรษัิัทุ เพื�อให้ก�รดำ�เนิีนีธุรกิจั 
เป็นีไปตำ�มู่เป้�หมู่�ย นีโยบ�ยทุ่�ว�งไว้ และห�กไมู่�เป็นีไปตำ�มู่นัี�นีคณะกรรมู่ก�รบริษััทุจัะได้จััดให้มู่่ก�รแก้ไข ปรับปรุง และด่แลให้ฝ่่�ยบริห�ร 
ดำ�เนิีนีก�รแก้ไขสี่ถื�นีก�รณ์นัี�นีพร้อมู่ทัุ�งก�รพฒันี�เรื�องนัี�นีอย��งตำ�อเนืี�อง อ่กทัุ�งคณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุจััดให้มู่่ก�รประเมิู่นีผลก�รปฏบัิติำง�นี 
ของผ่้บริห�รระดับส่ี่งลงไป ตำ�มู่ลำ�ดับ โดยใชิ้้เป้�หมู่�ยและหลักเกณฑิ์ในีก�รประเมิู่นีทุ่�เชืิ้�อมู่โยงกับแผนีกลยุทุธ์และแผนีง�นีประจัำ�ปี  
เพื�อพิจั�รณ�กำ�หนีดค��ตำอบแทุนีและมู่�ตำรก�รจ่ังใจัทุ่�เหมู่�ะสี่มู่
 คณะกรรมู่ก�รจััดให้มู่่ก�รประเมิู่นีผลก�รทุำ�ง�นีของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุประจัำ�ปีทัุ�งคณะและร�ยบุคคล รวมู่ทัุ�งก�รประเมิู่นีผลง�นี 
ของคณะกรรมู่ก�รชุิ้ดย�อยทุุกชุิ้ด ปีละ 1 ครั�ง เพื�อเพิ�มู่ประสิี่ทุธิภ�พและคว�มู่เข้�ใจัทุ่�ด่ในีก�รทุำ�ง�นีร�วมู่กันีของคณะกรรมู่ก�ร ประกอบด้วย 
แบบประเมิู่นีคณะกรรมู่ก�รและคณะกรรมู่ก�รชุิ้ดย�อยทัุ�งร�ยคณะและร�ยบุคคล  ได้แก� คณะกรรมู่ก�ร คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ คณะกรรมู่ก�ร 
สี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี คณะกรรมู่ก�รบริห�ร และคณะอนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง โดยจัะมู่่ก�รสี่รุปผลก�รประเมิู่นี 
ในีก�รประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุเพื�อให้ทุุกทุ��นีได้รับทุร�บผลก�รประเมิู่นีโดยรวมู่ ชิ้�วยให้กรรมู่ก�รได้มู่่ก�รพิจั�รณ�ทุบทุวนีผลง�นี 
ปัญห�และอุปสี่รรคตำ��งๆ เพื�อชิ้�วยในีก�รปรับปรุงแก้ไขตำ�อไป

ค่้�ตอีบแทนั
 บริษััทุมู่่นีโยบ�ยจั��ยค��ตำอบแทุนีกรรมู่ก�รและผ่้บริห�รทุ่�จ่ังใจัในีระดับทุ่�เหมู่�ะสี่มู่โดยคำ�น่ีงถ่ืงผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุและ 
คว�มู่สี่อดคล้องกบัธุรกิจั/อตุำสี่�หกรรมู่เด่ยวกนัี รวมู่ถ่ืงคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่กบัหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รบัผิดชิ้อบของกรรมู่ก�รและผ้่บริห�รแตำ�ละทุ��นี 
โดยบริษััทุใชิ้้คว�มู่ระมัู่ดระวังในีก�รจั��ยค��ตำอบแทุนีผ่้บริห�รของบริษััทุให้อย่�ในีระดับทุ่�เหมู่�ะสี่มู่ โดยเป็นีอัตำร�ทุ่�แข�งขันีได้ในีกลุ�มู่ธุรกิจั 
เด่ยวกันีเพื�อทุ่�จัะด่แลและรักษั�ผ่้บริห�รทุ่�มู่่คุณภ�พไว้ ผ่้บริห�รทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยหนี้�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบเพิ�มู่ข่�นีจัะได้รับค��ตำอบแทุนี 
เพิ�มู่ทุ่�เหมู่�ะสี่มู่กับหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยเพิ�มู่มู่�กข่�นี 
 ทัุ�งน่ี� คณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี มู่่หน้ี�ทุ่�พิจั�รณ�แนีวทุ�งและ/หรือกำ�หนีดค��ตำอบแทุนีให้แก�คณะกรรมู่ก�ร 
คณะกรรมู่ก�รชุิ้ดย�อย กรรมู่ก�รผ่จั้ัดก�ร และรองกรรมู่ก�รผ่จั้ัดก�ร(ถื้�มู่่) โดยมู่่ก�รกำ�หนีดหลักเกณฑิ์หรือวิธ่ก�รกำ�หนีดค��ตำอบแทุนี 
ทุ่�เป็นีธรรมู่และสี่มู่เหตุำสี่มู่ผล เพื�อเสี่นีอตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ และ/หรือทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีเพื�อพิจั�รณ�อนุีมัู่ติำ โดยกำ�หนีดให้มู่่
ก�รเปิดเผยค��ตำอบแทุนีทุ่�จั��ยให้แก�กรรมู่ก�รและผ้่บริห�รตำ�มู่แบบทุ่�สี่ำ�นัีกง�นีคณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์กำ�หนีด

รั�ยชีื�อ
ก�รัปรัะชีุมกรัรัมก�รั

บรัิษัที่
ก�รัปรัะชีุมกรัรัมก�รั

ตำรัวัจสัอบ
ก�รัปรัะชีุมกรัรัมก�รัสัรัรัห�

และพัิจ�รัณ�คุ่�ตำอบแที่น่

1. พลอ�ก�ศัเอกบุร่รัตำน์ี  รัตำนีว�นิีชิ้ 4/4 4/4 -

2. นี�ยไพฑ่ิรย์  เลิศัเพ็ญเมู่ธ�                              4/4 4/4 1/1

3. นี�ยพัฒนี�  อัศัวนิีเวศัน์ี                                     4/4 4/4 1/1

4. นี�ยสุี่ชิ้�ติำ  จิัวะพรทิุพย์                          4/4 - 1/1

5. นี�ยสี่�ทิุสี่  ตัำตำวธร 4/4 - -

6. นี�งพิมู่พ�  จิัวะพรทิุพย์ 4/4 - -

7. นี�ยเลอพงศ์ั  วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี 4/4 - -

8. นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ 4/4 - -

ก�ริเข้ึ้�ร่ิวมปีริะชุม	/	จำำ�นัวนัก�ริปีริะชุมทั�งหมด	(ค้รัิ�ง)	ปีริะจำำ�ปีี	2562

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

55



โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

1.		ค้ณะกริริมก�ริตริวจำสำอีบ
 ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 บริษััทุมู่่กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ ซ่�งประกอบด้วยบุคคลผ้่ทุรงคุณวุฒิจัำ�นีวนี 3 ทุ��นี ดังร�ยนี�มู่ตำ�อไปน่ี�

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 นี�ยไพฑ่ิรย์  เลิศัเพ็ญเมู่ธ� ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 

2 พลอ�ก�ศัเอกบุร่รัตำน์ี  รัตำนีว�นิีชิ้ กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 

3 นี�ยพัฒนี� อัศัวนิีเวศัน์ี กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 

ก�ริพัฒนั�กริริมก�ริแลี่ะผู้บริิห�ริ
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุจััดให้มู่่ก�รอบรมู่และให้คว�มู่ร้่เก่�ยวกับองค์กรเบื�องต้ำนีตำ�อกรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และเลข�นุีก�รบริษััทุทุ่�เข้�ใหมู่� 
เพื�อทุำ�คว�มู่เข้�ใจัง�นี บทุบ�ทุ หน้ี�ทุ่�ทุ่�ต้ำองรับผิดชิ้อบ ตำลอดจันีมู่่ก�รให้คว�มู่ร้่กับกรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และเลข�นุีก�รบริษััทุอย��งตำ�อเนืี�อง 
โดยครอบคลุมู่ทุุกด้�นีเพื�อก�รปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�อย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ อันีเหมู่�ะสี่มู่ตำ�อก�รเปล่�ยนีแปลงของสี่ภ�วะก�รณ์ภ�ยนีอกและก�รพฒันี� 
บริษััทุอย��งยั�งยืนี
 คณะกรรมู่ก�รมู่่นีโยบ�ยสี่�งเสี่ริมู่ให้กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร รวมู่ทัุ�งเลข�นุีก�รบริษััทุ เข้�รับก�รอบรมู่เก่�ยวกับก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ 
อย��งตำ�อเนืี�อง ทัุ�งก�รจััดอบรมู่ภ�ยในีและก�รอบรมู่จั�กสี่ถื�บนัีตำ��ง ๆ  เชิ้�นี ตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย สี่ำ�นัีกง�นี ก.ล.ตำ. หรอืสี่มู่�คมู่ 
สี่�งเสี่ริมู่สี่ถื�บันีกรรมู่ก�รบริษััทุไทุย (IOD) เพื�อให้มู่่ก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติำง�นีอย��งตำ�อเนืี�อง และในีกรณ่ทุ่�มู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงกรรมู่ก�ร 
หรือแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รใหมู่�ฝ่่�ยจััดก�รจัะจััดให้มู่่เอกสี่�รและข้อมู่่ลทุ่�เป็นีประโยชิ้นี์ตำ�อก�รปฏิบัติำหนี้�ทุ่�ของกรรมู่ก�รใหมู่�รวมู่ถ่ืงก�รจััดให้มู่่ 
ก�รแนีะนีำ�ลักษัณะธุรกิจัและแนีวทุ�งก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัของบริษััทุ 
 ทัุ�งน่ี� คณะกรรมู่ก�รบริษััทุได้กำ�หนีดให้กรรมู่ก�รผ่้จััดก�รและประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร ร�ยง�นีถ่ืงแผนีพัฒนี�และสี่ืบทุอดง�นี 
เป็นีประจัำ�เพื�อทุร�บ เพื�อใช้ิ้เป็นีข้อมู่่ลในีก�รพัฒนี�ผ้่บริห�รระดับส่ี่งให้มู่่คว�มู่พร้อมู่ตำ�มู่แผนีสืี่บทุอดตำำ�แหนี�ง

ริ�ยง�นัค้ณะกริริมก�ริ
 คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุถืือเป็นีหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบในีก�รเปิดเผยข้อมู่่ลตำ�อผ้่ถืือหุ้นีอย��งถ่ืกต้ำอง ครบถ้ืวนี โปร�งใสี่ ตำรวจัสี่อบได้ 
และทัุนีเวล� ตำลอดจันีก�รจััดทุำ�ร�ยง�นีก�รเงินีประจัำ�ปีเป็นีก�รจััดทุำ�ตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีก�รบัญช่ิ้ทุ่�รองรับทัุ�วไปในีประเทุศัไทุย โดยเลือกใช้ิ้ 
นีโยบ�ยบัญช่ิ้ทุ่�เหมู่�ะสี่มู่และถืือปฏิบัติำสี่มู่ำ��เสี่มู่อเสี่นีอตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี โดยแสี่ดงควบค่�กันีไปกับร�ยง�นีของผ้่สี่อบบัญช่ิ้ไว้ในีร�ยง�นี 
ประจัำ�ปี เพื�อให้เกิดคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีของผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยตำ�อร�ยง�นีงบก�รเงินีว��เป็นีไปตำ�มู่ข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยและ 
กฎหมู่�ยทุ่�เก่�ยวข้อง คณะกรรมู่ก�รบริษััทุจ่ังได้มู่อบหมู่�ยให้คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบทุำ�หนี้�ทุ่�กำ�กับด่แลและสี่อบทุ�นีให้บริษััทุมู่่ก�ร 
ร�ยง�นีข้อมู่่ลทุ�งก�รเงินีอย��งถ่ืกต้ำองและเพ่ยงพอ มู่่ก�รเปิดเผยข้อมู่่ลของบริษััทุในีกรณ่ทุ่�เกิดร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันี หรือร�ยก�รทุ่�อ�จั
มู่่คว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ีให้มู่่คว�มู่ถ่ืกต้ำองและครบถ้ืวนี

คณะกรรมูการชุดย่อย
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุยังได้แตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รชุิ้ดย�อยเพื�อชิ้�วยในีก�รปฏิบัติำง�นีในีก�รศ่ักษั�และกลั�นีกรองในีแตำ�ละด้�นีและ 
เสี่นีอคว�มู่เห็นีตำ�อคณะกรรมู่ก�ร ซ่�งปัจัจุับันีบรษัิัทุฯ มู่่คณะกรรมู่ก�รชิ้ดุย�อยจัำ�นีวนี 4 คณะ ซ่�งอย่�ภ�ยใต้ำก�รกำ�กับด่แลของคณะกรรมู่ก�ร 
บริษััทุจัำ�นีวนี 2 คณะ ได้แก� คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ  คณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี และอย่�ภ�ยใต้ำก�รกำ�กับด่แล 
ของประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�รจัำ�นีวนี 2 คณะ คือ คณะกรรมู่ก�รบริห�ร และคณะอนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง เพื�อปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�เฉพ�ะ 
เรื�องและเสี่นีอเรื�องให้คณะกรรมู่ก�รบริษััทุพิจั�รณ�หรือรับทุร�บตำ�มู่ขอบเขตำอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�ทุ่�กำ�หนีด โดยร�ยละเอ่ยดของคณะกรรมู่ก�ร
แตำ�ละคณะมู่่ดังตำ�อไปน่ี�

*นี้ายไพัฑู้รย์	เลิศเพ็ัญเมีธ์า	ม้ีควัามีร้้และป็ระสบกุารณ์เพ้ัยงพัอท้ั้�จะสามีารถืทั้ำาหน้ี้าท้ั้�ในี้กุารสอบทั้านี้	ควัามีน่ี้าเชื�อถืือของงบกุารเงินี้	
เนืี้�องจากุจบกุารศ่กุษัาด้ืานี้กุารบ้ญช้จากุมีหาวิัทั้ยาล้ยธ์รรมีศาสตั้ร์และม้ีป็ระสบกุารณ์ทั้ำางานี้ด้ืานี้กุารบ้ญช้โดืยตั้รงมีากุกุว่ัา	20	ปี็	
โดืยม้ีป็ระว้ัติั้กุารศ่กุษัาและป็ระสบกุารณ์ทั้ำางานี้ตั้ามีเอกุสารแนี้บ1

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

 ขอบเขตำและอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�ของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ    
 ด้�นีก�รร�ยง�นีข้อมู่่ลทุ�งก�รเงินี
 1. สี่อบทุ�นีให้บริษััทุมู่่ก�รร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีอย��งถ่ืกต้ำองและเปิดเผยเพ่ยงพอ
 2. สี่�งเสี่ริมู่ให้มู่่ก�รพัฒนี�ระบบก�รร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีให้ทัุดเทุ่ยมู่กับมู่�ตำรฐ�นีบัญช่ิ้สี่�กล
 3. สี่อบทุ�นีคว�มู่มู่่ประสิี่ทุธิผลของระบบเทุคโนีโลย่สี่�รสี่นีเทุศัทุ่�เก่�ยวข้องกับร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีและกับก�รควบคุมู่ภ�ยในี
 
 ด้�นีก�รควบคุมู่ภ�ยในี และก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง
 1. สี่อบทุ�นีให้บริษััทุ มู่่ระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในี (internal control) และระบบก�รตำรวจัสี่อบภ�ยในี (internal audit) ทุ่�เหมู่�ะสี่มู่และ 
  มู่่ประสิี่ทุธิผล
 2. พิจั�รณ�ร�ยง�นีจั�กอนุีคณะกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง และห�รือกับฝ่่�ยจััดก�รเก่�ยวกับนีโยบ�ยก�รประเมิู่นี และก�รบริห�ร  
  คว�มู่เส่ี่�ยง
 3. พิจั�รณ�ผลก�รประเมิู่นีระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีของบริษััทุ เพื�อให้คว�มู่มัู่�นีใจัตำ�อคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ว��กิจักรรมู่ตำ��ง ๆ ได้มู่่ 
  ก�รควบคุมู่ภ�ยในีอย��งเพ่ยงพอและเป็นีไปตำ�มู่กระบวนีก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่
 4. สี่อบทุ�นีก�รปฏิบัติำตำ�มู่ข้อเสี่นีอแนีะในีร�ยง�นีก�รประเมิู่นีระบบควบคุมู่ภ�ยในีทุ่�ได้รับจั�กผ้่ตำรวจัสี่อบภ�ยในี ผ้่สี่อบบัญช่ิ้ โดย 
  มุู่�งให้ก�รปรับปรุงแก้ไขจุัดอ�อนีในีกระบวนีก�รปฏิบัติำง�นีมู่่ประสิี่ทุธิผลมู่�กทุ่�สุี่ด
 
 ด้�นีก�รปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ย ข้อกำ�หนีด และจัรรย�บรรณ
 1. สี่อบทุ�นีให้บริษััทุปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ยว��ด้วยหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ ข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์ และกฎหมู่�ยทุ่�เก่�ยวข้อง 
  กับธุรกิจัของบริษััทุ ตำ�มู่ประก�ศัตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย เรื�อง คุณสี่มู่บัติำและขอบเขตำก�รดำ�เนิีนีง�นีของคณะกรรมู่ก�ร 
  ตำรวจัสี่อบ พ.ศั. 2558
 2. พิจั�รณ�ให้เป็นีไปตำ�มู่กฎหมู่�ยทุ่�เก่�ยวข้องกรณ่เกิดร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันี หรือร�ยก�รทุ่�อ�จัมู่่คว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้นี์ 
  ให้เป็นีไปตำ�มู่กฎหมู่�ย และข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ เพื�อให้มัู่�นีใจัว��ร�ยก�รดังกล��วสี่มู่เหตุำสี่มู่ผล และเป็นีประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ด 
  ตำ�อบริษััทุ  
                                                                                            
 ด้�นีก�รกำ�กับด่แลก�รปฏิบัติำง�นีของผ้่สี่อบบัญช่ิ้ และผ้่ตำรวจัสี่อบภ�ยในี
 1. ประชุิ้มู่ร�วมู่กับผ้่สี่อบบัญช่ิ้ เพื�อรับทุร�บร�ยง�นีผลก�รสี่อบทุ�นีงบก�รเงินีประจัำ�ไตำรมู่�สี่และ/หรือผลก�รตำรวจัสี่อบงบก�รเงินี 
  ประจัำ�ปี และห�รือเก่�ยวกับปัญห�/อุปสี่รรคทุ่�อ�จัพบจั�กก�รปฏิบัติำง�นีของผ้่สี่อบบัญช่ิ้  โดยประชุิ้มู่ร�วมู่กับผ้่สี่อบบัญช่ิ้โดยไมู่�มู่่ 
  ฝ่่�ยจััดก�รเข้�ร�วมู่ด้วยอย��งน้ีอยปีละ 1 ครั�ง
 2. ประเมิู่นีประสิี่ทุธิภ�พและประสิี่ทุธิผลก�รปฏิบัติำง�นี และพิจั�รณ�ถ่ืงคว�มู่เป็นีอิสี่ระของผ้่สี่อบบัญช่ิ้
 3. ประกันีคว�มู่เป็นีอิสี่ระของหนี�วยง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในี โดยกำ�หนีดให้คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบมู่่สี่�ยก�รบังคับบัญชิ้�ตำรงตำ�อ 
  หนี�วยง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในี
 4. สี่อบทุ�นีกฎบัตำรของหนี�วยง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในีอย��งน้ีอยปีละ 1 ครั�ง
 5. กำ�กับด่แลหนี�วยง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในีให้ปฏิบัติำง�นีตำ�มู่แผนีก�รตำรวจัสี่อบประจัำ�ปีทุ่�ได้รับอนุีมัู่ติำ และปฏิบัติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีสี่�กล 
  ก�รปฏิบัติำง�นีวิชิ้�ช่ิ้พก�รตำรวจัสี่อบภ�ยในี

 ด้�นีก�รร�ยง�นี
  (1) ให้ประธ�นีกรรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ เป็นีผ้่ร�ยง�นีผลก�รปฏบัิติำง�นีของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�ร 
   บริษััทุ เพื�อทุร�บ และ/หรือ เพื�อพิจั�รณ�โดยสี่มู่ำ��เสี่มู่อทุุกไตำรมู่�สี่
  (2) จััดทุำ�ร�ยง�นีคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเปิดเผยในีร�ยง�นีประจัำ�ปีของบริษััทุ ซ่�งร�ยง�นีดังกล��ว ต้ำองลงนี�มู่โดยประธ�นี 
   คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 
  (3) สี่อบทุ�นีและให้คว�มู่เห็นีตำ�อแบบประเมิู่นีคว�มู่เพ่ยงพอของระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีจั�กก�รประเมิู่นีของฝ่่�ยจััดก�ร
  (4) ในีก�รปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�ของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ ห�กพบมู่่ข้อสี่งสัี่ยว��มู่่ร�ยก�ร หรือก�รกระทุำ�ซ่�งอ�จัมู่่นัียสี่ำ�คัญตำ�อฐ�นีะ 
   ก�รเงินี และผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุ ให้คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบร�ยง�นีตำ�อคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ เพื�อดำ�เนิีนีก�ร 
   ปรับปรุงแก้ไขภ�ยในีเวล�ทุ่�คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเห็นีสี่มู่ควร

รายงานประจำำาปี 2562
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

 ด้�นีอื�นี ๆ
  (1) ให้คว�มู่เห็นีทุ่�แตำกตำ��งจั�กคว�มู่เห็นีของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุเก่�ยวกับข้อตำกลงเข้�ทุำ�ร�ยก�รได้มู่�หรือจัำ�หนี��ยไปซ่�ง 
   สิี่นีทุรัพย์ ตำ�มู่ทุ่�ตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ กำ�หนีด
  (2) ปฏิบัติำภ�รกิจัอื�นีทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ จัะมู่อบหมู่�ยด้วยคว�มู่เห็นีชิ้อบของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ และคำ�สัี่�งนัี�นีต้ำอง 
   เป็นีล�ยลักษัณ์อักษัร
  (3) สี่อบทุ�นี/ประเมิู่นีคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ และเป็นีปัจัจุับันีของกฎบัตำรคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบอย��งน้ีอยปีละ 1 ครั�ง เพื�อสี่รุป 
   นีำ�เสี่นีอคว�มู่เห็นียังคณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ประกอบก�รพิจั�รณ�ปรับปรุง และอนุีมัู่ติำใช้ิ้กฎบัตำรดังกล��ว หรือขออนุีมัู่ติำ 
   คงใช้ิ้กฎบัตำรฉบับเดิมู่ตำ�อเนืี�องอ่ก 1 ปี
  (4) ประเมิู่นีผลก�รปฏิบัติำง�นีของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบประจัำ�ปี (Self-Assessment) เพื�อสี่รุปนีำ�ผลก�รประเมิู่นีตำนีเอง เสี่นีอ 
   ยังคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ประกอบก�รพิจั�รณ�ประเมิู่นีผลก�รปฏิบัติำง�นีประจัำ�ปีของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
  (5) สี่อบทุ�นีก�รกำ�กับด่แลกระบวนีก�รในีก�รรบัเรื�องร้องเร่ยนีโดยฝ่่�ยบรหิ�รพิจั�รณ�เห็นีชิ้อบ ประสี่บก�รณ์ในีก�รทุำ�ง�นี 
   ของผ้่ทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยรับผิดชิ้อบโดยตำรงในีก�ร  ควบคุมู่ด่แลก�รทุำ�บัญช่ิ้ ซ่�งเป็นีประโยชิ้น์ีโดยตำรงตำ�อก�รดำ�เนิีนีกิจัก�ร 
   ของบริษััทุฯ และกรณ่ทุ่�บริษััทุฯ จััดก�รอบรมู่หลักส่ี่ตำรเพื�อรับรองก�รพัฒนี�คว�มู่ร้่ตำ�อเนืี�องด้�นีบัญช่ิ้ข่�นีเอง โดยแสี่ดงให้เห็นี 
   ว��เนืี�อห�และจัำ�นีวนีชัิ้�วโมู่งอบรมู่ของหลักส่ี่ตำรได้ผ��นีก�รพิจั�รณ�ของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ ว��เป็นีไปตำ�มู่ทุ่�สี่ำ�นัีกง�นี  
   กำ�หนีดไว้
  (6) พิจั�รณ�เห็นีชิ้อบ ประสี่บก�รณ์ในีก�รทุำ�ง�นีของผ้่ทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยให้รับผิดชิ้อบส่ี่งสุี่ดในีสี่�ยง�นีบัญช่ิ้และก�รเงินี ซ่�ง 
   เป็นีประโยชิ้น์ีโดยตำรงตำ�อก�รดำ�เนิีนีกิจัก�รของบรษัิัทุฯ และกรณ่ทุ่�บริษััทุฯ จััดก�รอบรมู่หลกัส่ี่ตำรเพื�อรับรองก�รพัฒนี�คว�มู่ร้่ 
   ตำ�อเนืี�องด้�นีบัญช่ิ้ข่�นีเอง  โดยแสี่ดงให้เห็นีว��เนืี�อห�และจัำ�นีวนีชัิ้�วโมู่งอบรมู่ของหลักส่ี่ตำรได้ผ��นีก�รพิจั�รณ�ของ 
   คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ ว��เป็นีไปตำ�มู่ทุ่�สี่ำ�นัีกง�นีกำ�หนีดไว้
  ทัุ�งน่ี� ในีรอบปี 2562 ทุ่�ผ��นีมู่� กรรมู่ก�รอิสี่ระทัุ�ง 3 ทุ��นี ของบริษััทุไมู่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธุรกิจัหรือก�รให้บริก�รทุ�งวิชิ้�ช่ิ้พ 
  กับกลุ�มู่บริษััทุแตำ�อย��งใด

2.	ค้ณะกริริมก�ริสำริริห�แลี่ะพิจำ�ริณ�ค่้�ตอีบแทนั
 ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 บริษััทุมู่่กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี ซ่�งประกอบด้วยบุคคลผ้่ทุรงคุณวุฒิ จัำ�นีวนี 3 ทุ��นี 
ดังร�ยนี�มู่ตำ�อไปน่ี�

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 นี�ยพัฒนี�  อัศัวนิีเวศัน์ี ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

2 นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

3 นี�ยไพฑ่ิรย์ เลิศัเพ็ญเมู่ธ� กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

 ขอบเขตำและอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�ของคณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี    
 1. ด่แลโครงสี่ร้�ง ขนี�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมู่ก�รให้มู่่คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่กับองค์กร และสี่ภ�พแวดล้อมู่ทุ่�เปล่�ยนีแปลงไป
 2. พิจั�รณ�หลักเกณฑ์ิในีก�รสี่รรห�กรรมู่ก�รบรษัิัทุและกลั�นีกรองบุคคลทุ่�มู่่คุณสี่มู่บัติำเหมู่�ะสี่มู่ด้วยคว�มู่โปร�งใสี่ เพื�อแตำ�งตัำ�งเป็นี 
  กรรมู่ก�รบริษััทุ โดยนีำ�เสี่นีอตำ�อคณะกรรมู่ก�รบริษััทุพิจั�รณ�ให้คว�มู่เห็นีชิ้อบ ก�อนีนีำ�เสี่นีอตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีพิจั�รณ�อนุีมัู่ติำ 
  แตำ�งตัำ�งเป็นีกรรมู่ก�รบริษััทุ
 3. พิจั�รณ�และสี่รรห�คัดเลือกบุคคลทุ่�มู่่คุณสี่มู่บัติำเหมู่�ะสี่มู่ในีตำำ�แหนี�ง กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร ด้วยคว�มู่โปร�งใสี่ เพื�อนีำ�เสี่นีอตำ�อ 
  คณะกรรมู่ก�รบริษััทุพิจั�รณ�อนุีมัู่ติำแตำ�งตัำ�ง
 4. จััดให้มู่่แผนีสืี่บทุอดตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร โดยมู่่ก�รทุบทุวนีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ
 5. พิจั�รณ�ร่ปแบบ และหลักเกณฑ์ิก�รจั��ยค��ตำอบแทุนีของกรรมู่ก�รบริษััทุ กรรมู่ก�รชุิ้ดย�อย และกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร ให้มู่่คว�มู่ 
  เป็นีธรรมู่และสี่มู่เหตุำสี่มู่ผล โดยพิจั�รณ�เปร่ยบเทุ่ยบกับอัตำร�ค��ตำอบแทุนีของบริษััทุอื�นีทุ่�อย่�ในีอุตำสี่�หกรรมู่เด่ยวกันีหรือใกล้เค่ยง 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
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3.	ค้ณะกริริมก�ริบริิห�ริ
 ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 บริษััทุมู่่กรรมู่ก�รบริห�ร ดังร�ยนี�มู่ตำ�อไปน่ี�

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 นี�ยสี่�ทิุสี่  ตัำตำวธร ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร

2 นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รบริห�ร

3 นี�ยทุ�ก�ชิิ้ โอตำ�นิี กรรมู่ก�รบริห�ร

4 นี�ยมู่นัีสี่ บุญสี่นีอง กรรมู่ก�รบริห�ร

  กับบริษััทุ รวมู่ทัุ�ง นีำ�เสี่นีอค��ตำอบแทุนีกรรมู่ก�รบรษัิัทุและกรรมู่ก�รชิ้ดุย�อยตำ�อกรรมู่ก�รบรษัิัทุพิจั�รณ�เห็นีชิ้อบ ก�อนีนีำ�เสี่นีอตำ�อ 
  ทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีพิจั�รณ�อนุีมัู่ติำ
 6. ประเมิู่นีผลก�รปฏิบัติำง�นีของกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร เพื�อพิจั�รณ�คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ในีก�รกำ�หนีดค��ตำอบแทุนี พิจั�รณ�เสี่นีอแนีะ 
  ในีภ�พรวมู่เก่�ยวกับก�รกำ�หนีดค��ตำอบแทุนีและผลประโยชิ้น์ีอื�นีของพนีกัง�นีบริษััทุตำ�มู่ก�รแนีะนีำ�เบื�องต้ำนีของกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
 7. ทุบทุวนี เปล่�ยนีแปลงและแก้ไขกฎบตัำรคณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพจิั�รณ�ค��ตำอบแทุนีให้สี่อดคล้องกบัสี่ภ�วก�รณ์ และนีำ�เสี่นีอตำ�อ 
  คณะกรรมู่ก�รบริษััทุเพื�อพิจั�รณ�อนุีมัู่ติำ
 8. ปฏิบัติำก�รอื�นีใดตำ�มู่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ มู่อบหมู่�ย

 ขอบเขตำและอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�ของคณะกรรมู่ก�รบริห�ร 
 1. ให้ข้อเสี่นีอแนีะเก่�ยวกับทิุศัทุ�ง กลยุทุธ์ โครงสี่ร้�งก�รบริห�รง�นี แผนีธุรกิจัและงบประมู่�ณประจัำ�ปีของบริษััทุฯ 
 2. บริห�รธุรกิจัของบริษััทุฯ ให้บรรลุตำ�มู่วัตำถุืประสี่งค์และเป้�หมู่�ยทุ่�ได้ว�งไว้
 3. กำ�กับด่แลและติำดตำ�มู่ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีและฐ�นีะก�รเงินีของบริษััทุฯ และร�ยง�นีผลก�รดำ�เนิีนีง�นีและฐ�นีะก�รเงินีให้แก� 
  คณะกรรมู่ก�รบริษััทุรับทุร�บเป็นีประจัำ�ทุุกไตำรมู่�สี่
 4. แสี่วงห�และประเมิู่นีโอก�สี่ในีก�รลงทุุนีในีธุรกิจัใหมู่�
 5. พิจั�รณ�และให้คว�มู่เห็นีแก�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุเก่�ยวกับนีโยบ�ยก�รจั��ยเงินีปันีผลของบริษััทุ
 6. พิจั�รณ�สี่อบทุ�นีและอนุีมัู่ติำร�ยก�รเก่�ยวกับก�รลงทุุนีและจัำ�หนี��ยทุรัพย์สิี่นี ก�รบริห�รทุรัพย�กรบุคคล ก�รบริห�รก�รเงินี  
  ก�รบริห�รง�นีทัุ�วไป และร�ยก�รอื�นีใดทุ่�เก่�ยวกับธุรกิจัของบรษัิัทุฯ ภ�ยใต้ำขอบเขตำ อำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�ทุ่�ได้รับอนุีมัู่ติำจั�กคณะกรรมู่ก�ร 
  บริษััทุ
 7. กำ�กับด่แลและบริห�รเงินีลงทุุนีของบริษััทุฯ รวมู่ถ่ืงพิจั�รณ�ให้แนีวทุ�งในีเรื�องทุ่�สี่ำ�คัญของบริษััทุฯ
 8. พิจั�รณ�และให้คว�มู่เห็นีตำ�อเรื�องทุ่�ตำ้องผ��นีก�รอนุีมัู่ติำจั�กคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ยกเว้นีกิจักรรมู่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุได้ 
  มู่อบหมู่�ยให้คณะกรรมู่ก�รชุิ้ดย�อยเป็นีผ้่ดำ�เนิีนีก�รไว้แล้ว
 9. พิจั�รณ�และสี่อบทุ�นีก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงและระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีของบริษััทุฯ
 10. คณะกรรมู่ก�รบริห�รอ�จัมู่อบอำ�นี�จัชิ้�วงให้ผ้่บริห�รหรือบุคคลใดบุคคลหน่ี�งมู่่อำ�นี�จัในีก�รดำ�เนิีนีก�รในีเรื�องใดเรื�องหน่ี�งหรือ 
  หล�ยเรื�องตำ�มู่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริห�รพิจั�รณ�เห็นีสี่มู่ควรได้ ทัุ�งน่ี� ก�รอนุีมัู่ติำร�ยก�รของคณะกรรมู่ก�รบริห�ร และ/หรือ ก�รมู่อบ 
  อำ�นี�จัชิ้�วง ต้ำองไมู่�เป็นีก�รอนีมัุู่ติำร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกนัีหรือร�ยก�รทุ่�อ�จัมู่่คว�มู่ขดัแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ี หรอืร�ยก�รทุ่�คณะกรรมู่ก�ร 
  บริห�รมู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยและประก�ศัของคณะกรรมู่ก�รกำ�กับตำล�ดทุุนี ก�รอนีมัุู่ติำร�ยก�รใดๆ ต้ำองเป็นีไปตำ�มู่นีโยบ�ยและขั�นีตำอนีตำ�มู่ทุ่� 
  กำ�หนีดโดยคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ
 11. ว��จ้ั�งทุ่�ปร่กษั�หรือบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่เป็นีอิสี่ระ เพื�อให้คว�มู่เห็นีหรือคำ�แนีะนีำ�ตำ�มู่คว�มู่จัำ�เป็นี
 12. มู่่อำ�นี�จัเชิิ้ญฝ่่�ยบริห�รหรือบุคคลใดทุ่�เก่�ยวข้องกับบริษััทุฯ มู่�ให้คว�มู่เห็นี เข้�ร�วมู่ประชุิ้มู่ หรือ ให้ข้อมู่่ลทุ่�เก่�ยวข้อง
 13. ปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�อื�นีใดตำ�มู่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุมู่อบหมู่�ย

รายงานประจำำาปี 2562
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รั�ยก�รั
วังเงิน่อนุ่มัตำิ (บ�ที่)

กรัรัมก�รับรัิห�รั กรัรัมก�รัผู้้้จัด้ก�รั

1. ก�รกำ�หนีดร�ค�ข�ยสิี่นีค้�/ก�รยกเลิกข�ย/แลกเปล่�ยนี 40,000,000 10,000,000

2. ก�รอนุีมัู่ติำข�ยสิี่นีทุรัพย์ถื�วร รวมู่ทัุ�งอุปกรณ์คอมู่พิวเตำอร์ทุ่�เป็นีฮ�ร์ดแวร์ 
และซอฟท์ุแวร์

40,000,000 1,000,000

3. ก�รเพิ�มู่หน่ี�ค��สิี่นีค้� 40,000,000 5,000,000

4. ก�รซื�อสิี่นีค้�ในีประเทุศัและตำ��งประเทุศั 40,000,000 10,000,000

5. ก�รซื�อสิี่นีทุรัพย์ถื�วร รวมู่ถ่ืงอุปกรณ์คอมู่พิวเตำอร์ทุ่�เป็นีฮ�ร์ดแวร์และซอฟต์ำแวร์ 60,000,000 10,000,000

6. ก�รอนุีมัู่ติำโครงก�ร/ง�นีก�อสี่ร้�ง 60,000,000 5,000,000

7. ก�รตัำ�งวงเงินีเครดิตำสี่ำ�หรับก�รข�ยครั�งแรก ไมู่�เกินี 20,000,000 ไมู่�เกินี 10,000,000

8. ก�รขอเพิ�มู่/ลดวงเงินีเครดิตำและเปล่�ยนีแปลงระยะเวล�ก�รให้เครดิตำ
สี่ำ�หรับก�รข�ยครั�งตำ�อไป

ไมู่�เกินี 20,000,000 ไมู่�เกินี 10,000,000

อีำ�นั�จำก�ริลี่งนั�มอีนุัมัติขึ้อีงค้ณะกริริมก�ริบริิห�ริ

4.	ค้ณะอีนุักริริมก�ริบริิห�ริค้ว�มเสีำ�ยง
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุเป็นีผ่้แตำ�งตัำ�งคณะอนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงโดยเลือกจั�กกรรมู่ก�รและผ่้บริห�รจัำ�นีวนีหน่ี�งของบริษััทุ 
และ/หรอืผ้่ทุรงคุณวุฒิ ทัุ�งน่ี� กำ�หนีดให้คณะอนุีกรรมู่ก�รบรหิ�รคว�มู่เส่ี่�ยงทุ่�ได้รับก�รแตำ�งตัำ�งคัดเลือกสี่มู่�ชิิ้ก 1 ทุ��นีให้ดำ�รงตำำ�แหนี�งประธ�นี 
อนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 บริษััทุมู่่คณะอนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง ซ่�งประกอบ ด้วยบุคคลผ้่ทุรงคุณวุฒิ 
จัำ�นีวนี 4 ทุ��นี ดังร�ยนี�มู่ตำ�อไปน่ี�

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 นี�ยสี่�ทิุสี่  ตัำตำวธร ประธ�นีอนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง (รักษั�ก�ร)

2 นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รและเลข�นุีก�ร 

3 นี�ยมู่นัีสี่  บุญสี่นีอง กรรมู่ก�ร

4 นี�งสี่�วศิัริวรรณ ปัญจัมู่ทุุมู่ กรรมู่ก�ร

 ขอบเขตำและอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�ของคณะอนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง    
 1. เสี่นีอก�รกำ�หนีดนีโยบ�ยบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงโดยรวมู่ตำ�อคณะกรรมู่ก�รบริษััทุซ่�งครอบคลุมู่คว�มู่เส่ี่�ยงประเภทุตำ��ง ๆ ทุ่�สี่ำ�คัญ  
  ได้แก� คว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีกลยุทุธ์ คว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีเครดิตำ คว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีตำล�ด คว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีสี่ภ�พคล�อง คว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีปฏิบัติำก�ร  
  และคว�มู่เส่ี่�ยงทุ่�มู่่ผลกระทุบตำ�อชืิ้�อเส่ี่ยงของกิจัก�ร เป็นีต้ำนี
 2. ว�งกลยทุุธ์ให้สี่อดคล้องกบันีโยบ�ยบรหิ�รคว�มู่เส่ี่�ยง โดยสี่�มู่�รถืประเมิู่นี ติำดตำ�มู่ และด่แลปรมิู่�ณคว�มู่เส่ี่�ยงของบรษัิัทุให้อย่�ในี 
  ระดับทุ่�เหมู่�ะสี่มู่

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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60



โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

 3. ควบคุมู่ ติำดตำ�มู่ ประเมิู่นีผลก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยง และด่แลให้บริษััทุดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่นีโยบ�ยและแนีวทุ�งบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงทุ่� 
  บริษััทุกำ�หนีด
 4. ทุบทุวนีคว�มู่เพ่ยงของนีโยบ�ยและระบบบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงโดยรวมู่ถ่ืงมู่่ประสิี่ทุธิผลของระบบและก�รปฏิบัติำตำ�มู่นีโยบ�ยทุ่�กำ�หนีด
 5. เสี่นีอกำ�หนีดนีโยบ�ยก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงและก�รกำ�กับด่แลก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงของบริษััทุ ติำดตำ�มู่และประเมิู่นีคว�มู่เส่ี่�ยง 
  ของบริษััทุให้มู่่ประสิี่ทุธิภ�พและอย่�ในีระดับทุ่�ยอมู่รับได้
 6. นีำ�เสี่นีอร�ยง�ยผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของคณะอนุีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงตำ�อคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเพื�อรับทุร�บและ/หรือพิจั�รณ� 
  ทุุกไตำรมู่�สี่และร�ยง�นีตำ�อคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ เพื�อทุร�บและ/หรือพิจั�รณ�อย��งน้ีอยปีละ 1 ครั�ง 

การสรรหาและแต่งตั�งกรรมูการและผู้บัริหารระดับัสูงสุด

 หลักเกณฑ์ิในีก�รสี่รรห�และแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รบริษััทุ
 ก�รพิจั�รณ�สี่รรห�คัดเลือกบุคคลทุ่�สี่มู่ควรได้รับก�รเสี่นีอร�ยชืิ้�อเป็นีกรรมู่ก�รร�ยใหมู่� หรือสี่รรห�ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร 
กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร รองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร(ถ้ื�มู่่) โดยคณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี (Nomination and Remuneration 
Committee)  กำ�หนีดหลักเกณฑิ์ หรือวิธ่ก�รสี่รรห�และคัดเลือกอย��งมู่่หลักเกณฑิ์และโปร�งใสี่ พิจั�รณ�คุณสี่มู่บัติำและพิจั�รณ�
บุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร่้ คว�มู่สี่�มู่�รถื และประสี่บก�รณ์ในีด้�นีตำ��ง ๆ มู่่คว�มู่เข้�ใจัเพ่ยงพอด้�นีก�รเงินี เศัรษัฐกิจั กฎหมู่�ย และอื�นี ๆ 
โดยคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่จัำ�เป็นีขององค์กร และก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ ทัุ�งน่ี� คณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนีจัะรับฟังข้อเสี่นีอ
แนีะจั�กผ้่ถืือหุ้นีซ่�งเสี่นีอชืิ้�อบุคคลทุ่�ควรได้รับก�รเลือกตัำ�งเป็นีกรรมู่ก�รหรือกรรมู่ก�รอิสี่ระของบริษััทุด้วย โดยเปิดโอก�สี่ให้ผ้่ถืือหุ้นีเสี่นีอ 
ชืิ้�อบุคคลเพื�อรับก�รพิจั�รณ�เลือกตัำ�งเป็นีกรรมู่ก�รดังกล��วก�อนีมู่่ก�รประชุิ้มู่สี่�มัู่ญผ้่ถืือหุ้นีตำ�มู่หลักเกณฑ์ิทุ่�บริษััทุกำ�หนีด คณะกรรมู่ก�รสี่รรห� 
จัะเสี่นีอให้คณะกรรมู่ก�รบริษััทุพิจั�รณ�แตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รและ/หรือกรรมู่ก�รอิสี่ระ เพื�อพิจั�รณ�เสี่นีอตำ�อทุ่�ประชุิ้มู่ผ่้ถืือหุ้นีเพื�อเลือกตัำ�ง 
กรรมู่ก�ร/กรรมู่ก�รอิสี่ระ ในีกรณ่ทุ่�กรรมู่ก�รพ้นีตำำ�แหนี�งตำ�มู่ว�ระหรือเลือกตัำ�งกรรมู่ก�รใหมู่�เพิ�มู่เติำมู่ โดยมู่่องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ิ
ก�รสี่รรห�ดังน่ี�
 1. คณะกรรมู่ก�รบริษััทุประกอบด้วยกรรมู่ก�รอย��งน้ีอย 5 คนีและกรรมู่ก�รไมู่�น้ีอยกว��ก่�งหน่ี�งของจัำ�นีวนีกรรมู่ก�รทัุ�งหมู่ดต้ำอง 
  มู่่ถิื�นีทุ่�อย่�ในีประเทุศัไทุย ก�รแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รนัี�นีให้ทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีเป็นีผ้่เลือกตัำ�งกรรมู่ก�รตำ�มู่หลักเกณฑ์ิและวิธ่ก�รดังตำ�อไปน่ี�
  1.1    ผ้่ถืือหุ้นีคนีหน่ี�งมู่่คะแนีนีเส่ี่ยงเทุ��กับหน่ี�งหุ้นีตำ�อหน่ี�งเส่ี่ยง
  1.2   ในีก�รเลือกกรรมู่ก�รอ�จัใช้ิ้วิธ่ออกเส่ี่ยงลงคะแนีนีเลือกกรรมู่ก�รเป็นีร�ยบุคคลคร�วละคนีหรือคร�วละหล�ยคนีตำ�มู่แตำ� 
   ทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีจัะเห็นีสี่มู่ควร แตำ�ในีก�รลงมู่ติำแตำ�ละครั�งผ้่ถืือหุ้นีต้ำองออกเส่ี่ยงด้วยคะแนีนีทุ่�มู่่ตำ�มู่ 1.1 ทัุ�งหมู่ดจัะแบ�ง 
   คะแนีนีเส่ี่ยงแก�คนีใดมู่�กน้ีอยเพ่ยงใดไมู่�ได้
  1.3   ก�รออกเส่ี่ยงลงคะแนีนีเลือกตัำ�งกรรมู่ก�รให้ใช้ิ้เส่ี่ยงข้�งมู่�กบุคคลซ่�งได้รับคะแนีนีเส่ี่ยงส่ี่งสุี่ดตำ�มู่ลำ�ดับลงมู่�เป็นีผ้่ได้รับ 
   ก�รเลือกตัำ�งเป็นีกรรมู่ก�รเทุ��จัำ�นีวนีกรรมู่ก�รทุ่�จัะพ่งมู่่หรือจัะพ่งเลือกตัำ�งในีครั�งนัี�นี ในีกรณ่ทุ่�บุคคลซ่�งได้รับก�รเลือกตัำ�ง 
   ในีลำ�ดับถัืดลงมู่�มู่่คะแนีนีเส่ี่ยงเทุ��กันีเกินีจัำ�นีวนีกรรมู่ก�รทุ่�จัะพ่งมู่่หรือพ่งเลือกตัำ�งในีครั�งนัี�นีให้ผ่้เป็นีประธ�นีเป็นี 
   ผ้่ออกเส่ี่ยงช่ิ้�ข�ด
 2. คณะกรรมู่ก�รบริษััทุต้ำองมู่่กรรมู่ก�รอิสี่ระไมู่�น้ีอยกว�� 1 ในี 3 ของกรรมู่ก�รทัุ�งคณะและมู่่จัำ�นีวนีไมู่�ตำำ��กว�� 3 คนีซ่�งกรรมู่ก�รอิสี่ระ 
  ถืือหุ้นีไมู่�เกินีร้อยละหน่ี�งของจัำ�นีวนีทุุนีจัดทุะเบ่ยนีทุ่�ออกและเร่ยกชิ้ำ�ระแล้วของบริษััทุและบริษััทุทุ่�เก่�ยวข้อง โดยรวมู่หุ้นีทุ่�ถืือ 
  โดยบุคคลทุ่�เก่�ยวข้องด้วยและให้มู่่คุณสี่มู่บัติำตำ�มู่ประก�ศัคณะกรรมู่ก�รกำ�กับตำล�ดทุุนีทุ่� ทุจั.28/2551 เรื�องก�รขออนีญุ�ตำและ 
  ก�รอนุีญ�ตำให้เสี่นีอข�ยหุ้นีทุ่�ออกใหมู่�ฉบับลงวันีทุ่� 15 ธันีว�คมู่ 2551
 3. ในีก�รประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีสี่�มัู่ญประจัำ�ปีทุุกครั�ง ให้กรรมู่ก�รออกจั�กตำำ�แหนี�งหน่ี�งในีสี่�มู่ของจัำ�นีวนีกรรมู่ก�รทุ่�มู่่อย่�ทัุ�งหมู่ด ถ้ื� 
  จัำ�นีวนีกรรมู่ก�รทุ่�จัะแบ�งออกให้ตำรงเป็นีสี่�มู่สี่�วนีไมู่�ได้ก็ให้ออกโดยจัำ�นีวนีใกล้ทุ่�สุี่ดกับสี่�วนีหน่ี�งในีสี่�มู่กรรมู่ก�รทุ่�จัะต้ำองออกจั�ก 
  ตำำ�แหนี�งในีปีแรกและปีทุ่�สี่องภ�ยหลังจัดทุะเบ่ยนีบริษััทุนัี�นี ให้ใช้ิ้วิธ่จัับสี่ล�กหรือตำกลงกันีในีคณะกรรมู่ก�รว��ผ้่ใดจัะออกและ 
  ปีตำ�อๆ ไปให้กรรมู่ก�รคนีทุ่�อย่�ในีตำำ�แหนี�งนี�นีทุ่�สุี่ดเป็นีผ้่ออกจั�กตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รซ่�งพ้นีจั�กตำำ�แหนี�งตำ�มู่ว�ระในีข้อน่ี�อ�จัได้ 
  รับเลือกตัำ�งกลับเข้�มู่�เป็นีกรรมู่ก�รใหมู่�ได้
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 4. ในีกรณ่ทุ่�ตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รว��งลงเพร�ะเหตุำอื�นีนีอกจั�กถ่ืงคร�วออกตำ�มู่ว�ระให้คณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี 
  เลือกบุคคลซ่�งมู่่คุณสี่มู่บัติำและไมู่�มู่่ลักษัณะตำ้องห้�มู่ ตำ�มู่กฎหมู่�ยว��ด้วยบริษััทุมู่ห�ชิ้นี เข้�เป็นีกรรมู่ก�รแทุนีในีก�รประชิุ้มู่ 
  คณะกรรมู่ก�รคร�วถัืดไป เว้นีแตำ�ว�ระของกรรมู่ก�รจัะเหลือน้ีอยกว��สี่องเดือนีโดยบุคคลซ่�งเข้�เป็นีกรรมู่ก�รดังกล��วแทุนี จัะอย่� 
  ในีตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รได้เพ่ยงเทุ��ว�ระทุ่�ยังเหลืออย่�ของกรรมู่ก�รทุ่�ตำนีแทุนี โดยมู่ติำดังกล��วของคณะกรรมู่ก�รจัะต้ำองประกอบด้วย 
  คะแนีนีเส่ี่ยงไมู่�น้ีอยกว��สี่�มู่ในีส่ี่�ของจัำ�นีวนีกรรมู่ก�รทุ่�ยังเหลืออย่�
 5. ทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีอ�จัลงมู่ติำให้กรรมู่ก�รคนีใดออกจั�กตำำ�แหนี�งก�อนีถ่ืงคร�วออกตำ�มู่ว�ระได้ด้วยคะแนีนีเส่ี่ยงไมู่�น้ีอยกว��สี่�มู่ในีส่ี่� 
  ของจัำ�นีวนีผ่้ถืือหุ้นีซ่�งมู่�ประชุิ้มู่และมู่่สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงและมู่่หุ้นีนัีบรวมู่กันีได้ไมู่�นี้อยกว��ก่�งหน่ี�งของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�ถืือโดยผ่้ถืือหุ้นี 
  ทุ่�มู่�ประชุิ้มู่และมู่่สิี่ทุธิออกเส่ี่ยง

 หลักเกณฑ์ิในีก�รสี่รรห�และแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รอิสี่ระ/กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
  คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบประกอบด้วยกรรมู่ก�รอสิี่ระอย��งน้ีอย 3 คนีโดยมู่่ว�ระอย่�ในีตำำ�แหนี�งคร�วละ 3 ปี บริษััทุมู่่นีโยบ�ยในี 
 ก�รสี่รรห�กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ/กรรมู่ก�รอิสี่ระ โดยจัะต้ำองมู่่คุณสี่มู่บัติำดังน่ี�
 1. ถืือหุ้นีไมู่�เกินีร้อยละหน่ี�งของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�มู่่สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงทัุ�งหมู่ดของบริษััทุบริษััทุใหญ�บริษััทุย�อยบริษััทุร�วมู่ผ่้ถืือหุ้นีร�ยใหญ� 
  หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุโดยให้นัีบรวมู่หุ้นีทุ่�ถืือโดยผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องด้วย
 2. ไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีกรรมู่ก�รทุ่�มู่่สี่�วนีร�วมู่บริห�รง�นีล่กจ้ั�งพนัีกง�นีทุ่�ปร่กษั�ทุ่�ได้เงินีเดือนีประจัำ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ 
  บริษััทุใหญ�บริษััทุย�อยบริษััทุร�วมู่หรือบริษััทุย�อยลำ�ดับเด่ยวกันีผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือของผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ เว้นีแตำ�จัะ 
  ได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลักษัณะดังกล��วมู่�แล้วไมู่�น้ีอยกว��สี่องปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�ง
 3. ไมู่�เป็นีบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งสี่�ยโลหิตำหรือโดยก�รจัดทุะเบ่ยนีตำ�มู่กฎหมู่�ยในีลักษัณะทุ่�เป็นีบิด�มู่�รด�ค่�สี่มู่รสี่พ่�นี้อง 
  และบุตำร รวมู่ทัุ�งค่�สี่มู่รสี่ของบุตำรของผ้่บริห�รผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�ผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือบุคคลทุ่�จัะได้รับก�รเสี่นีอชืิ้�อเป็นีผ้่บริห�ร 
  หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุหรือบริษััทุย�อย
 4. ไมู่�มู่่หรือเคยมู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธุรกิจักับบริษััทุบริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ� หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของ 
  บริษััทุในีลักษัณะทุ่�อ�จัเป็นีก�รขัดขว�งก�รใชิ้้วิจั�รณญ�ณอย��งอิสี่ระของตำนี รวมู่ทัุ�งไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีผ่้ถืือหุ้นีทุ่�มู่่นัียหรือ 
  ผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของผ้่ทุ่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธุรกิจักับบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จั 
  ควบคมุู่ของบรษัิัทุ เว้นีแตำ�ได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลกัษัณะดังกล��วมู่�แล้วไมู่�น้ีอยกว��สี่องปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�งทัุ�งน่ี�คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธรุกิจั 
  ให้รวมู่ถ่ืงก�รทุำ�ร�ยก�รทุ�งก�รค้�ทุ่�กระทุำ�เป็นีปกติำเพื�อประกอบกิจัก�รก�รเชิ้��หรือให้เชิ้��อสัี่งห�ริมู่ทุรัพย์ ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวกับ 
  สิี่นีทุรัพย์และบริก�รหรือก�รให้หรือรับคว�มู่ชิ้�วยเหลือทุ�งก�รเงินีด้วยก�รรับหรือให้ก่้ยืมู่คำ��ประกันีก�รให้สิี่นีทุรัพย์เป็นี 
  หลักประกันีหน่ี�สิี่นีรวมู่ถ่ืงพฤติำกรรมู่อื�นีทุำ�นีองเด่ยวกันี ซ่�งเป็นีผลทุำ�ให้บริษััทุหรือค่�สัี่ญญ�มู่่ภ�ระหน่ี�ทุ่�ต้ำองชิ้ำ�ระตำ�ออ่กฝ่่�ยหน่ี�ง 
  ตัำ�งแตำ�ร้อยละ 3 ของสิี่นีทุรัพย์ทุ่�มู่่ตัำวตำนีสุี่ทุธิหรือตัำ�งแตำ� 20 ล้�นีบ�ทุข่�นีไปแล้วแตำ�จัำ�นีวนีใดจัะตำำ��กว�� ทัุ�งน่ี�ก�รคำ�นีวณภ�ระหน่ี� 
  ดังกล��วให้เป็นีไปตำ�มู่วธ่ิก�รคำ�นีวณมู่่ลค��ของร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงตำ�มู่ประก�ศัคณะกรรมู่ก�รกำ�กับตำล�ดทุุนีว��ด้วยหลกัเกณฑ์ิ 
  ในีก�รทุำ�ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีโดยอนุีโลมู่ แตำ�ในีก�รพิจั�รณ�ภ�ระหน่ี�ดังกล��ว ให้นัีบรวมู่ภ�ระหน่ี�ทุ่�เกิดข่�นีในีระหว��งหน่ี�งปี 
  ก�อนีวันีทุ่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ�งธุรกิจักับบุคคลเด่ยวกันี
 5. ไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีผ้่สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ 
  และไมู่�เป็นีผ้่ถืือหุ้นีทุ่�มู่่นัียผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือหุ้นีสี่�วนีของสี่ำ�นัีกง�นีสี่อบบัญช่ิ้ซ่�งมู่่ผ้่สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย  
  บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุสัี่งกัดอย่�เว้นีแตำ�จัะได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลักษัณะดังกล��วมู่�แล้วไมู่�น้ีอยกว�� 
  สี่องปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�ง
 6. ไมู่�เป็นีหรือเคยเป็นีผ้่ให้บริก�รทุ�งวิชิ้�ช่ิ้พใดๆ ซ่�งรวมู่ถ่ืงก�รให้บริก�รเป็นีทุ่�ปร่กษั�กฎหมู่�ยหรือทุ่�ปร่กษั�ทุ�งก�รเงินีซ่�งได้รับ 
  ค��บริก�รเกินีกว��สี่องล้�นีบ�ทุตำ�อปีจั�กบริษััทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อย บริษััทุร�วมู่ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของ 
  บริษััทุและไมู่�เป็นีผ้่ถืือหุ้นีทุ่�มู่่นัียผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือหุ้นีสี่�วนีของผ้่ให้บริก�รทุ�งวิชิ้�ช่ิ้พนัี�นีด้วย เว้นีแตำ�จัะได้พ้นีจั�กก�รมู่่ลักษัณะ 
  ดังกล��วมู่�แล้วไมู่�น้ีอยกว��สี่องปีก�อนีได้รับก�รแตำ�งตัำ�ง
 7. ไมู่�เป็นีกรรมู่ก�รทุ่�ได้รับก�รแตำ�งตัำ�งข่�นีเพื�อเป็นีตัำวแทุนีของกรรมู่ก�รของบรษัิัทุ ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่ถืือหุ้นีซ่�งเป็นีผ้่ทุ่�เก่�ยวข้อง 
  กับผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�ของบริษััทุ

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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 8. ไมู่�ประกอบกจิัก�รทุ่�มู่่สี่ภ�พอย��งเด่ยวกันีและเป็นีก�รแข�งขันีทุ่�มู่่นัียกับกิจัก�รของบรษัิัทุหรือบริษััทุย�อยหรอืไมู่�เป็นีหุ้นีสี่�วนีทุ่�มู่่นัีย 
  ในีห้�งหุ้นีสี่�วนีหรือเป็นีกรรมู่ก�รทุ่�มู่่สี่�วนีร�วมู่บริห�รง�นี ล่กจ้ั�ง พนัีกง�นี ทุ่�ปร่กษั�ทุ่�รับเงินีเดือนีประจัำ�หรือถืือหุ้นีเกินีกว��ร้อยละ 
  หน่ี�งของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�มู่่สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงทัุ�งหมู่ดของบริษััทุอื�นี ซ่�งประกอบกิจัก�รทุ่�มู่่สี่ภ�พอย��งเด่ยวกันีและเป็นีก�รแข�งขันีทุ่�มู่่นัียกับ 
  กิจัก�รของบริษััทุหรือบริษััทุย�อย
 9. ไมู่�มู่่ลักษัณะอื�นีใดทุ่�ทุำ�ให้ไมู่�สี่�มู่�รถืให้คว�มู่เห็นีอย��งเป็นีอิสี่ระเก่�ยวกับก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุ
 10. ไมู่�เป็นีกรรมู่ก�รทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยจั�กคณะกรรมู่ก�รให้ตัำดสิี่นีใจัในีก�รดำ�เนิีนีกิจัก�รของบรษัิัทุ บริษััทุใหญ� บริษััทุย�อยบริษััทุร�วมู่  
  บริษััทุย�อยลำ�ดับเด่ยวกันีผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�หรือผ้่มู่่อำ�นี�จัควบคุมู่ของบริษััทุ
 11. ไมู่�เป็นีกรรมู่ก�รของบริษััทุใหญ� บริษััทุย�อยหรือบริษััทุย�อยลำ�ดับเด่ยวกันีเฉพ�ะทุ่�เป็นีบริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ
  นีอกจั�กน่ี� กรรมู่ก�รอิสี่ระทุ่�ดำ�รงตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบอย��งน้ีอย 1 คนีจัะต้ำองเป็นีบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่และประสี่บก�รณ์ 
ด้�นีก�รบัญช่ิ้หรือก�รเงินีเพ่ยงพอทุ่�จัะสี่�มู่�รถืทุำ�หน้ี�ทุ่�ในีก�รสี่อบทุ�นีคว�มู่นี��เชืิ้�อถืือของงบก�รเงินีได้ รวมู่ทัุ�งบริษััทุจัะพิจั�รณ�คุณสี่มู่บัติำ 
ในีด้�นีอื�นีๆ ประกอบด้วย เชิ้�นีประสี่บก�รณ์ในีธุรกิจัคว�มู่เช่ิ้�ยวชิ้�ญเฉพ�ะทุ�งทุ่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจัคว�มู่มู่่จัริยธรรมู่ เป็นีต้ำนี
  สี่ำ�หรับหลักเกณฑ์ิและวธ่ิก�รแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเป็นีไปตำ�มู่หลกัเกณฑ์ิและวธ่ิก�รแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รบรษัิัทุโดยกรรมู่ก�ร 
ตำรวจัสี่อบซ่�งพ้นีจั�กตำำ�แหนี�งตำ�มู่ว�ระอ�จัได้รับก�รแตำ�งตัำ�งให้กลับมู่�ดำ�รงตำำ�แหนี�งใหมู่�ได้ กรณ่ทุ่�ตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบว��งลง 
เพร�ะเหตุำอื�นีใดนีอกจั�กถ่ืงคร�วออกตำ�มู่ว�ระ ให้คณะกรรมู่ก�รบริษััทุแตำ�งตัำ�งบุคคลทุ่�มู่่คุณสี่มู่บัตำิครบถื้วนีเป็นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเพื�อ 
ให้กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบมู่่จัำ�นีวนีครบตำ�มู่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุกำ�หนีด โดยบุคคลทุ่�เป็นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบแทุนีจัะอย่�ในีตำำ�แหนี�งได้เพ่ยง 
ว�ระทุ่�เหลืออย่�ของกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบซ่�งตำนีทุดแทุนีและบริษััทุต้ำองแจ้ังตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ ทัุนีทุ่ทุ่�กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบล�ออกหรือถ่ืกให้ออก 
ก�อนีครบว�ระ

 หลักเกณฑ์ิในีก�รสี่รรห�และแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รบริห�ร
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุเป็นีผ่้แตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รบริห�ร โดยคณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนีจัะพิจั�รณ�คัดเลือกและ 
กลั�นีกรองบุคคล จั�กกรรมู่ก�รหรือผ่้บริห�รระดับส่ี่งของบริษััทุทุ่�สี่�มู่�รถืบริห�รง�นีในีเรื�องทุ่�เก่�ยวกับก�รดำ�เนิีนีง�นีตำ�มู่ปกติำธุรกิจัและ 
ง�นีบริห�รของบริษััทุและสี่�มู่�รถืกำ�หนีดนีโยบ�ย แผนีธุรกิจั งบประมู่�ณ โครงสี่ร้�งก�รบริห�รง�นี รวมู่ถ่ืงก�รตำรวจัสี่อบและติำดตำ�มู่ 
ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุตำ�มู่นีโยบ�ยทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุกำ�หนีด

 หลักเกณฑ์ิในีก�รสี่รรห�และแตำ�งตัำ�งผ้่บริห�ร
 คณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนีจัะพิจั�รณ�คัดเลือกและกลั�นีกรองบุคคลโดยพิจั�รณ�ถ่ืงคุณสี่มู่บัติำและบุคคลทุ่� 
มู่่คว�มู่ร้่ คว�มู่สี่�มู่�รถื โดยคำ�น่ีงถ่ืงจัริยธรรมู่ คว�มู่ซื�อสัี่ตำย์ และประสี่บก�รณ์ เพื�อดำ�รงตำำ�แหนี�งผ้่บริห�รระดับส่ี่ง ได้แก� ประธ�นีกรรมู่ก�รบรหิ�ร 
กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร และรองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร โดยจัะนีำ�เสี่นีอตำ�อคณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุเพื�อพิจั�รณ�ตำ�อไป ผ้่ทุ่�ได้รับคัดเลือกให้ดำ�รงตำำ�แหนี�ง 
ควรมู่่แนีวคิดและวิสัี่ยทัุศันี์ในีก�รบริห�รจััดก�รในีแนีวทุ�งเด่ยวกับคณะกรรมู่ก�รบริษััทุเพื�อให้ก�รดำ�เนิีนีง�นีขององค์กรประสี่ผลสี่ำ�เร็จั
ลุล�วงตำ�มู่เป้�หมู่�ย 
         
 ก�รสี่รรห�ผ้่บริห�ร
 บริษััทุมู่่นีโยบ�ยทุ่�จัะสี่รรห�ผ้่บริห�รโดยคัดเลือกบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่คว�มู่สี่�มู่�รถืและมู่่ประสี่บก�รณ์ทุ่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจัโดยดำ�เนิีนี
ก�รคัดเลือกตำ�มู่ระเบ่ยบเก่�ยวกับก�รบริห�รทุรัพย�กรบุคคล
 ทัุ�งน่ี� ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�รและ/หรือกรรมู่ก�รผ้่จััดก�รได้รบัมู่อบหมู่�ยให้เป็นีผ้่บรรจุัและแตำ�งตัำ�งบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่คว�มู่สี่�มู่�รถื 
และประสี่บก�รณ์ในีธุรกิจัของบริษััทุเข้�เป็นีพนัีกง�นีในีระดับตำ��งๆ นีอกจั�กน่ี�ก�รแตำ�งตัำ�งหัวหนี้�หรือผ่้รับผิดชิ้อบเก่�ยวกับง�นีด้�นีก�ร 
ตำรวจัสี่อบและควบคุมู่ภ�ยในีจัะต้ำองได้รับคว�มู่เห็นีชิ้อบจั�กคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบก�อนี
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ก�ริกำ�กับดูแลี่ก�ริดำ�เนิันัง�นัขึ้อีงบริิษััทย่อียแลี่ะบริิษััทร่ิวม
 1. คณะกรรมู่ก�รบริษััทุมู่่กลไกในีก�รกำ�กับด่แลทุ่�ทุำ�ให้สี่�มู่�รถืควบคุมู่ด่แลก�รจััดก�รและรับผิดชิ้อบก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุย�อย 
ทุ่�ผ��นีมู่� ก�รเสี่นีอชืิ้�อและใชิ้้สี่ิทุธิออกเส่ี่ยงแตำ�งตัำ�งบุคคลเป็นีกรรมู่ก�รในีบริษััทุย�อยและบริษััทุร�วมู่ดำ�เนิีนีก�รโดยฝ่่�ยจััดก�ร ในีปัจัจุับันี 
บริษััทุกำ�หนีดระเบ่ยบปฏิบัติำให้ก�รเสี่นีอชืิ้�อและใช้ิ้สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงดังกล��วต้ำองได้รับอนุีมัู่ติำจั�กคณะกรรมู่ก�รบริษััทุด้วย โดยบุคคลทุ่�ได้รับแตำ�งตัำ�ง 
ให้เป็นีกรรมู่ก�รในีบริษััทุย�อยหรือบริษััทุร�วมู่ มู่่หน้ี�ทุ่�ดำ�เนิีนีก�รเพื�อประโยชิ้น์ีทุ่�ด่ทุ่�สุี่ดของบริษััทุย�อยหรือบริษััทุร�วมู่นัี�นี ๆ  (ไมู่�ใชิ้�ตำ�อบริษััทุ) 
ทัุ�งน่ี� ก�รสี่�งกรรมู่ก�รเพื�อเป็นีตัำวแทุนีในีบริษััทุย�อยหรือบริษััทุร�วมู่ดังกล��วเป็นีไปตำ�มู่สัี่ดสี่�วนีก�รถืือหุ้นีของบริษััทุ
 นีอกจั�กน่ี� ในีกรณ่เป็นีบริษััทุย�อย บริษััทุกำ�หนีดระเบ่ยบให้บุคคลทุ่�ได้รับแตำ�งตัำ�งจั�กบริษััทุนัี�นีต้ำองด่แลให้บริษััทุย�อยมู่่ข้อบังคับในี 
เรื�องก�รทุำ�ร�ยก�รเก่�ยวโยง ก�รได้มู่�หรือจัำ�หนี��ยไปซ่�งสิี่นีทุรัพย์หรือก�รทุำ�ร�ยก�รสี่ำ�คัญอื�นีใดของบริษััทุดังกล��ว ให้ครบถ้ืวนีถ่ืกต้ำอง 
และใชิ้้หลักเกณฑิ์ทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รเปิดเผยและก�รทุำ�ร�ยก�รข้�งตำ้นีในีลักษัณะเด่ยวกับหลักเกณฑิ์ของบริษััทุ รวมู่ถ่ืงตำ้องกำ�กับด่แล 
ให้มู่่ก�รจััดเก็บข้อมู่่ล และก�รบันีทุ่กบัญช่ิ้ของบริษััทุย�อยให้บริษััทุสี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบและรวบรวมู่มู่�จััดทุำ�งบก�รเงินีรวมู่ได้ทัุนีกำ�หนีดด้วย
 2. คณะกรรมู่ก�รได้กำ�หนีดให้มู่่ก�รเปิดเผยข้อตำกลงระหว��งบริษััทุกับผ้่ถืือหุ้นีอื�นีในีก�รบริห�รจััดก�ร บริษััทุย�อยและบริษััทุร�วมู่ 
(Shareholders’ Agreement) (ถ้ื�มู่่) โดยให้เปิดเผยเฉพ�ะบริษััทุย�อยและบริษััทุร�วมู่ทุ่�มู่่นัียสี่ำ�คัญตำ�อก�รดำ�เนิีนีง�นีของกลุ�มู่บริษััทุ และ 
เป็นีข้อตำกลงทุ่�มู่่ผลอย��งมู่่นัียสี่ำ�คัญตำ�อก�รบรหิ�รง�นีหรือมู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือก�รแบ�งผลตำอบแทุนีนีอกเหนืีอจั�กผลตำอบแทุนีตำ�มู่สัี่ดสี่�วนี 
ก�รถืือหุ้นีปกติำ

ก�ริดูแลี่เร่ิ�อีงก�ริใช้ข้ึ้อีมูลี่ภ�ยในัแลี่ะค้ว�มขัึ้ดแย้งท�งผลี่ปีริะโยชน์ั
 1.	ก�ริดูแลี่เร่ิ�อีงก�ริใช้ข้ึ้อีมูลี่ภ�ยในั
คณะกรรมู่ก�รบริษััทุได้กำ�หนีดเรื�องก�รด่แลก�รใช้ิ้ข้อมู่่ลภ�ยในีไว้ในีค่�มู่อืจัริยธรรมู่ธุรกิจัและข้อพ่งปฏิบตัำใินีก�รทุำ�ง�นีของบริษััทุ โดยห้�มู่ 
ไมู่�ให้กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และพนัีกง�นีของบริษััทุนีำ�ข้อมู่่ลภ�ยในีของบริษััทุไปใช้ิ้เพื�อก�รซื�อข�ยหลักทุรัพย์ หรือสี่�งข้อมู่่ลดังกล��วให้ผ้่อื�นี
เพื�อก�รซื�อข�ยหลักทุรัพย์ 
 ทัุ�งน่ี� ก�รกระทุำ�ดังกล��วเป็นีกระทุำ�คว�มู่ผิดตำ�มู่กฎหมู่�ย และระเบ่ยบข้อบังคับทุ่�เก่�ยวข้องของหนี�วยง�นีภ�ครัฐและขององค์กร 
ทุ่�ทุำ�หนี้�ทุ่�กำ�กับด่แลบริษััทุ โดยผ่้มู่่หนี้�ทุ่�นีำ�ข้อมู่่ลภ�ยในีดังกล��วไปใชิ้้ตำ้องระมู่ัดระวังไมู่�ให้ผ่้อื�นีได้ยินี ลอบฟัง หรือบันีทุ่กเส่ี่ยง 
อ่กทัุ�งไมู่�ควรสี่นีทุนี�ในีทุ่�สี่�ธ�รณะ ผ��นีเครื�องมืู่อสืี่�อสี่�ร หรือสี่นีทุนี�กับสี่มู่�ชิิ้กในีครอบครัวและบุคคลใกล้ชิิ้ดอันีนีำ�ไปส่ี่�ก�รเปิดเผย 
ตำ�อผ้่อื�นีได้ ซ่�งอ�จัก�อให้เกิดคว�มู่เส่ี่ยห�ยตำ�อผ้่ถืือหุ้นีโดยรวมู่ได้ ทัุ�งน่ี� บริษััทุได้กำ�หนีดให้กรรมู่ก�รและผ้่บริห�รทุุกคนีมู่่หน้ี�ทุ่�ร�ยง�นีก�ร 
ถืือครองหลักทุรัพย์โดยให้มู่่ก�รเปิดเผยในีร�ยง�นีประจัำ�ปี บริษััทุฯ มู่่นีโยบ�ยและวิธ่ก�รด่แลกรรมู่ก�รและผ้่บริห�รในีก�รนีำ�ข้อมู่่ลภ�ยในี 
ของบริษััทุ ซ่�งยังไมู่�เปิดเผยตำ�อสี่�ธ�รณชิ้นีไปใช้ิ้เพื�อแสี่วงห�ประโยชิ้น์ีสี่�วนีตำนี รวมู่ทัุ�งก�รซื�อข�ยหลักทุรัพย์ ดังน่ี�
  • ให้คว�มู่ร่้แก�กรรมู่ก�รรวมู่ทัุ�งผ่้บริห�รฝ่่�ยตำ��ง ๆ เก่�ยวกับหนี้�ทุ่�ทุ่�ตำ้องร�ยง�นีก�รถืือครองหลักทุรัพย์ (แบบ59-2) 
   ของตำนี ค่�สี่มู่รสี่ และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ ตำ�อสี่ำ�นัีกง�นีคณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ และ 
   ตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย ตำ�มู่มู่�ตำร� 59 และบทุลงโทุษัตำ�มู่มู่�ตำร� 275 แห�งพระร�ชิ้บัญญัติำหลักทุรัพย์และ 
   ตำล�ดหลักทุรัพย์ พ.ศั. 2535 โดยต้ำองแจ้ังข้อมู่่ลให้แก�เลข�นุีก�รบริษััทุทุร�บอย��งน้ีอย 1 วันี ล�วงหน้ี�ก�อนีทุำ�ก�รซื�อ/ 
   ข�ยหลักทุรัพย์ เพื�อจััดทุำ�บันีทุ่กก�รเปล่�ยนีแปลงและสี่รุปจัำ�นีวนีหลักทุรัพย์ของกรรมู่ก�รและผ่้บริห�รเป็นีร�ยบุคคล 
   เพื�อนีำ�เสี่นีอให้แก�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุทุร�บในีทุ่�ประชุิ้มู่กรรมู่ก�รไตำรมู่�สี่ละ 1 ครั�ง นีอกจั�กนัี�นี ยังได้แจ้ังบทุลงโทุษั 
   ห�กมู่่ก�รฝ่่�ฝ้่นีหรือไมู่�ปฏิบัติำตำ�มู่ข้อกำ�หนีดดังกล��วด้วย
  • บริษััทุได้ดำ�เนิีนีก�รสี่�งหนีังสืี่อเว่ยนีแจั้งให้กรรมู่ก�ร ผ่้บริห�รหรือพนัีกง�นีทุร�บว�� ผ่้บริห�รทุ่�ได้รับทุร�บข้อมู่่ลภ�ยในี 
   ทุ่�เป็นีสี่�ระสี่ำ�คัญ ซ่�งมู่่ผลตำ�อก�รเปล่�ยนีแปลงร�ค�หลักทุรัพย์ จัะต้ำองระงับก�รซื�อข�ยหลักทุรัพย์ของบริษััทุในีชิ้�วง 1 เดือนี  
   ก�อนีทุ่�งบก�รเงินีหรือข้อมู่่ลภ�ยในีนัี�นีจัะเปิดเผยส่ี่�สี่�ธ�รณชิ้นี และต้ำองไมู่�ซื�อหลักทุรัพย์ของบริษััทุจันีกว��จัะพ้นีระยะเวล� 
   24 ชัิ้�วโมู่ง นัีบแตำ�ได้มู่่ก�รเปิดเผยข้อมู่่ลนัี�นีส่ี่�สี่�ธ�รณะทัุ�งหมู่ดแล้ว และห้�มู่ไมู่�ให้เปิดเผยข้อมู่่ลทุ่�เป็นีสี่�ระสี่ำ�คัญนัี�นีตำ�อ 
   บุคคลอื�นี
   นีอกจั�กบทุลงโทุษัซ่�งกำ�หนีดไว้ในีพระร�ชิ้บัญญัติำหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ พ.ศั. 2535 และข้อกำ�หนีดของตำล�ด 
  หลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย บริษััทุจัะใช้ิ้บทุลงโทุษัส่ี่งสุี่ดทุ�งวินัียซ่�งกำ�หนีดไว้ในีข้อบังคับก�รทุำ�ง�นีของบริษััทุ ห�กพบว�� ผ้่บริห�ร 
  ได้ใช้ิ้ข้อมู่่ลภ�ยในีหรือมู่่พฤติำกรรมู่ทุ่�สี่�อไปในีทุ�งทุ่�จัะทุำ�ให้บริษััทุหรือผ้่ถืือหุ้นีได้รับคว�มู่เสืี่�อมู่เส่ี่ยและเส่ี่ยห�ย
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

 2.	ก�ริป้ีอีงกันัค้ว�มขัึ้ดแย้งท�งผลี่ปีริะโยชน์ั
  คณะกรรมู่ก�รบริษััทุถืือเป็นีหนี้�ทุ่�สี่ำ�คัญทุ่�จัะป้องกันีไมู่�ให้เกิดก�รก�รกระทุำ�ทุ่�อ�จัก�อให้เกิดคว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้นี์  
ซ่�งนีอกจั�กจัะต้ำองกระทุำ�ตำ�มู่ข้อบังคับของบริษััทุและหลักเกณฑ์ิตำ�มู่ประก�ศัของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยแล้ว คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ 
ยังได้กำ�หนีดแนีวทุ�งในีก�รปฏิบัติำในีค่�มืู่อจัริยธรรมู่ธุรกิจัและข้อพ่งปฏิบัติำในีก�รทุำ�ง�นีของบริษััทุ สี่ำ�หรับกรรมู่ก�รบริห�รและพนัีกง�นี 
ซ่�งไมู่�พ่งปฏิบัติำตำนีในีลักษัณะทุ่�อ�จัก�อให้เกิดคว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ีกับบริษััทุ โดยกรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร พนัีกง�นี ครอบครัวและผ้่ทุ่�
เก่�ยวข้องตำ้องไมู่�ทุำ�ธุรกรรมู่ใด ๆ ทุ่�มู่่คว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้นี์กับบริษััทุ ไมู่�ว��โดยทุ�งตำรงหรือทุ�งอ้อมู่และไมู่�ว��จัะด้วยก�รกระทุำ� 
ของตำนีเอง หรือร�วมู่กับสี่มู่�ชิิ้กในีครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิิ้ดเพื�อหล่กเล่�ยงคว�มู่ไมู่�เหมู่�ะสี่มู่ทุ่�อ�จัเกิดข่�นีดังกล��ว ทัุ�งน่ี� คณะกรรมู่ก�ร 
ได้กำ�กับให้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่ค่�มืู่อฯ โดยกำ�หนีดให้มู่่ก�รเปิดเผยคว�มู่สัี่มู่พันีธ์ของสี่มู่�ชิิ้กในีครอบครัวหรือบุคคลอื�นีใด ซ่�งอ�จัก�อให้เกิด 
คว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ี
 แตำ�ห�กในีกรณ่ทุ่�จัำ�เป็นีต้ำองทุำ�ร�ยก�รเชิ้�นีนัี�นี คณะกรรมู่ก�รบริษััทุด่แลให้ก�รทุำ�ร�ยก�รนัี�นีมู่่คว�มู่ถ่ืกต้ำอง โปร�งใสี่ เทุ่�ยงธรรมู่เสี่มู่อ 
เหมืู่อนีก�รทุำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนีอก ทัุ�งน่ี� กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร หรือพนัีกง�นีทุ่�มู่่สี่�วนีได้สี่�วนีเส่ี่ยในีร�ยก�รนัี�นี ต้ำองงดเว้นีก�รให้คว�มู่เห็นี 
และงดเว้นีก�รออกเส่ี่ยงลงมู่ติำหรือออกจั�กทุ่�ประชุิ้มู่ อ่กทัุ�งคณะกรรมู่ก�รบริษััทุจัะมู่่ก�รพิจั�รณ�แนีวทุ�งในีก�รปฏิบัติำนัี�นี เพื�อก�รปรับปรุง 
แก้ไขให้เกิดคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ตำ�อก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัโดยไมู่�ให้เกิดคว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้นี์อันีอ�จันีำ�มู่�ซ่�งคว�มู่เส่ี่ยห�ยตำ�อผ่้ถืือหุ้นีและ 
ผ่้มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย รวมู่ทัุ�งมู่่ก�รกำ�หนีดบทุลงโทุษัทุ่�ชัิ้ดเจันีสี่ำ�หรับกรณ่ทุ่�ผ่้บริห�รหรือพนัีกง�นีนีำ�ข้อมู่่ลภ�ยในีไปเปิดเผยตำ�อสี่�ธ�รณะหรือ 
นีำ�ไปใช้ิ้เพื�อประโยชิ้น์ีสี่�วนีตำนี
 คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบจัะนีำ�เสี่นีอคณะกรรมู่ก�รบริษััทุเก่�ยวกับร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีและร�ยก�รทุ่�มู่่คว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ี 
ซ่�งได้มู่่ก�รพิจั�รณ�คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่อย��งรอบคอบและได้ปฏิบัติำตำ�มู่หลักเกณฑิ์ทุ่�ตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยและ/หรือสี่ำ�นัีกง�นี 
คณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ รวมู่ทัุ�งจัะได้มู่่ก�รเปิดเผยไว้ในีงบก�รเงินี ร�ยง�นีประจัำ�ปีและแบบแสี่ดงร�ยก�ร
ข้อมู่่ลประจัำ�ปี (แบบ 56-1)
 ก�รจััดทุำ�ร�ยง�นีก�รมู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยของกรรมู่ก�รและผ้่บริห�ร เพื�อป้องกันีร�ยก�รทุ่�อ�จัก�อให้เกิดคว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ีกับ 
บริษััทุฯ และเพื�อให้เป็นีไปตำ�มู่กฎเกณฑ์ิและประก�ศัทุ่�เก่�ยวข้อง บริษััทุฯ กำ�หนีดให้กรรมู่ก�รและผ้่บริห�รของบริษััทุฯ จััดสี่�งแบบแจ้ังร�ยง�นี 
ก�รมู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยของตำนีและบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่เก่�ยวข้องให้เลข�นุีก�รบริษััทุเป็นีผ่้เก็บรักษั�ร�ยง�นีก�รมู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุ่�ร�ยง�นีโดยกรรมู่ก�ร 
หรือผ้่บริห�รในีกรณ่ดังตำ�อไปน่ี�  
 1.  แบบแจ้ังร�ยง�นีครั�งแรก เมืู่�อเข้�ดำ�รงตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รหรือผ้่บริห�รเข้�ใหมู่�ของบริษััทุฯ
 2.  แบบแจ้ังร�ยง�นี เพื�อปรับปรุงข้อมู่่ล ณ วันีทุ่� 31 ตุำล�คมู่ ของทุุกปี
 3.  แบบแจ้ังร�ยง�นีเมืู่�อมู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงข้อมู่่ลสี่ำ�คัญทุ่�มู่่ผลทุำ�ให้เกิดก�รมู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยหรอืคว�มู่ขดัแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ีระหว��ง 
  ปีบัญช่ิ้

ค่้�ตอีบแทนัขึ้อีงผู้สำอีบบัญชี
 สี่ำ�หรับค��ตำอบแทุนีทุ่�ผ่้สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุและบริษััทุย�อย คือ บริษััทุสี่ำ�นัีกง�นี อ่ว�ย จัำ�กัด ได้รับจั�กบริษััทุและบริษััทุย�อย 
สี่ำ�หรับปี 2562 มู่่ดังน่ี�
 ค่้�ตอีบแทนัจำ�กก�ริสำอีบบัญชี	(Audit	Fee)
   บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)  1,370,000   บ�ทุ
   บริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)  1,120,000   บ�ทุ
   บริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด     30,000  บ�ทุ
   บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด    920,000  บ�ทุ
      ริวม  3,440,000  บ�ทุ
       ค่้�บริิก�ริอ่ี�นั	(Non-audit	Fee)
   -
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