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ข้อมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่อยู่
เว็บไซต์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ทุนช�าระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การลงทุนในบริษัทย่อย

: 18 หมู่ 10 ต�ำบลคลองสี่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์ (02) 529-5968-99
โทรสำร (02) 529-5958-9 (ส�ำนักงำน) (02) 529-5957 (โรงงำน)
: www.saleeind.com
: SALEE
: ผลิตชิ้นส่วนพลำสติก โดยมีบริษัทย่อยท�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติกประเภท
ของใช้ในครัวเรือนแม่พิมพ์ และพิมพ์ฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง
: บมจ.0107547000630
: วันที่ 28 เมษำยน 2548
: 380,121,074 บำท (สำมร้อยแปดสิบล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่บำท)
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท
: 380,121,017 บำท (สำมร้อยแปดสิบล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบเจ็ดบำท)
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 1,520,484,068 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท
: บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ผลิตฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท ทุนช�ำระแล้ว 300,000,000 บำท
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 65
ที่ตั้ง 19 หมู่ 10 ต�ำบลคลองสี่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์ (02) 529-6000 โทรสำร (02) 529-6010-11
www.saleeprinting.com

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด
ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติก ประเภทของใช้ในครัวเรือน
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท ทุนช�ำระแล้ว 300,000,000 บำท
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 75.50
ที่ตั้ง 4 ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 9 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (02) 4161030 โทรสำร (02) 4158981
www.petchsiamthai.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ฝ่ำยนำยทะเบียนหลักทรัพย์
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ (02) 0099000 โทรสำร (02) 0099992
: 1. นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 และ/หรือ
2. นำยกฤษดำ เลิศวนำ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4958 และ/หรือ
3. นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5238
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิช คอมเพล็กซ์
ชั้น 33 ถ.รัชดำภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 264-0777, (02) 661-9190
Fax. (02) 264-0789-90

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานจากคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในช่วงปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ถือว่ำเป็นปีที่ภำวะเศรษฐกิจโดย
รวมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศยังประสบภำวะชะลอตัว โดย
ผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทยังไม่ค่อยดีนักในแง่ของผลก�ำไรสุทธิ
โดยมีผลก�ำไรสุทธิที่ลดลงถึงแม้ว่ำยอดขำยจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
จำกปีที่แล้วก็ตำม เนื่องจำกผลกระทบของกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่
รุนแรงขึ้นทั้งในอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลำสติกและอุตสำหกรรม
พิมพ์ฉลำกสินค้ำ
ส�ำหรับในปี 2561 ทีผ่ ำ่ นมำ บริษทั และบริษทั ย่อยมีรำยได้รวม
ทั้งสิ้น 1,413 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ในอัตรำร้อยละ 1 แต่
มีก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ลดลงจำก 35.61 ล้ำนบำท ในปี 2560
เป็น 24.76 ล้ำนบำท ในปี 2561 คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 30 ซึ่ง
สำเหตุทกี่ ำ� ไรสุทธิลดลงดังกล่ำวเนือ่ งมำจำกอัตรำก�ำไรขัน้ ต้นทีต่ ำ�่ ลง
จำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงขึ้น
ทัง้ นี้ ในปี 2562 นี้ จำกภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศทีน่ ำ่ จะ
ยังคงทรงตัวจำกปีที่ผ่ำนมำ บริษัทจึงได้พยำยำมหำช่องทำงธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรสร้ำงยอดขำยที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำ รำยได้ของกลุ่มบริษัทจะสำมำรถเติบโตได้ดี หำกช่องทำงกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ ดังกล่ำวประสบควำมส�ำเร็จ
โดยในปีนี้กลุ่มบริษัทจะเน้นกำรเพิ่มอัตรำก�ำไรขั้นต้นให้สูงขึ้นจำกทั้งกำรเข้ำไปหำกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมใหม่ๆ ที่มีกำร
แข่งขันน้อยกว่ำ และจำกกำรใช้ประโยชน์ของยอดขำยที่สูงขึ้นในกำรบริหำรต้นทุนให้ต�่ำลงจำกผลกำรประหยัดของขนำด
ธุรกิจ (Economy of Scale)
คณะกรรมกำรเชือ่ มัน่ ว่ำ แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและยึดมัน่ ในจริยธรรมทำงธุรกิจตลอดมำนัน้
จะช่วยเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะช่วยให้บริษัทสำมำรถเจริญเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่นคง ซึ่ง
คณะกรรมกำรได้พยำยำมวำงเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน พร้อมกันไปกับกำรรักษำสิง่ แวดล้อม พัฒนำสังคม
และอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่ำงดี โดยมีโครงกำรช่วยเหลือต่ำง ๆ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง อำทิ กำรบริจำคสิ่งของแก่โรงเรียน
ต่ำง ๆ กำรมอบทุนกำรศึกษำ กำรร่วมกิจกรรมเลี้ยงอำหำรในวันเด็ก วันพ่อแห่งชำติ กำรบริจำคสิ่งของให้กับมูลนิธิตำ่ ง ๆ
เป็นต้น
คณะกรรมกำรบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ไว้วำงใจและให้กำรสนับสนุนบริษัทมำโดยตลอด และขอขอบคุณผู้
บริหำรและพนักงำนบริษทั ทุกคนทีไ่ ด้รว่ มมือร่วมใจกันปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพือ่ ควำมเจริญก้ำวหน้ำของบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั มัน่ ใจว่ำ ในปี 2562 กลุม่ บริษทั จะยังคงด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตไปได้ดว้ ยดี จำกควำมร่วมมือร่วมใจ
กันของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรทุกคนให้ค�ำมั่นและยืนยันว่ำ จะทุ่มเทแรงกำยแรงใจอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เพื่อให้องค์กรนี้เติบโตอย่ำงมั่นคงยั่งยืน และสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ทุกฝ่ำย

พลอำกำศเอกบุรีรัตน์ รัตนวำนิช
ประธำนกรรมกำร
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ข้อมูลคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

นายพัฒนา อัศวนิเวศน์

นายสาทิส ตัตวธร

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

นางพิมพา จิวะพรทิพย์

นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์

นายสุพจน์ สุนทรินคะ

ร านกรรมการ
กรรมการอสร
กรรมการตร จสอบ

กรรมการ
รอ ร านกรรมการ

กรรมการ
กรรมการสรรหา
ล จาร า าตอบ ทน

กรรมการ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการอสร
ร านกรรมการตร จสอบ
กรรมการสรรหา
ล จาร า าตอบ ทน

6

กรรมการ
ล านุการบรษัท

กรรมการอสร
กรรมการตร จสอบ
ร านกรรมการสรรหา
ล จาร า าตอบ ทน

กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช (อายุ 70 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง ( าร การดาร ตา หน

)

- ประธำนกรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรกเมื่อ 9 กันยำยน 2552
(แต่งตั้งล่ำสุดเมื่อ 26 เมษำยน 2559)

ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปี 2558 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
วทบ. (ทอ)

ปี 2558 - ปัจจุบัน
ปี 2557 - ปัจจุบัน

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลำคม 2547
DCP รุ่นที่ 122/2553
หลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
ของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน รุ่นที่ 5 สถำบันพัฒนำกรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูงของภำครัฐ

ปี 2551 - ปี 2554

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2546 - ปี 2551

ไม่มีควำมสัมพันธ์

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกำรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษทั บูรพำเทคนิคอล เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ บริกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
ให้บริกำรงำนวิศวกรรมและธุรกิจพลังงำนทดแทน
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ ขำยอสังหำริมทรัพย์
กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน)

รองผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
กรรมกำร บริษทั ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเคมีภัณฑ์

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (อายุ 65 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง ( าร การดาร ตา หน

)

- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 15 กุมภำพันธ์ 2548
(แต่งตั้งล่ำสุดเมื่อ 25 เมษำยน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญำตรี สำขำพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 35 วันที่ 7 มีนำคม 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท ทีโอเอ - พีพีไอเอช จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่ำสิ่งปลูกสร้ำง
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท ทำคำตะ - ทีโอเอ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเข็มขัดนิรภัย
อุปกรณ์ล็อคฉุกเฉิน และถุงลมนิรภัย
ปี 2544 - ปี 2558 กรรมกำรบริษัท ฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ชินดิเคท จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริกำรรับค�้ำประกัน
และให้เช่ำพื้นที่
กรรมกำร บริษัท เบทเทอร์เดย์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริกำรให้เช่ำพื้นที่
ปี 2547 - ปี 2549 กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ดัลมำติเนอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2533 - ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตกระเป๋ำส่งออก

ไม่มีควำมสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพัฒนา อัศวนิเวศน์ (อายุ 66 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง ( าร การดาร ตา หน

)

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรกเมื่อ 27 เมษำยน 2553
(แต่งตั้งล่ำสุดเมื่อ 26 เมษำยน 2559)

คุณวุฒิทางการศึกษา

พำณิชยกำร วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 77 วันที่ 21 มกรำคม 2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2536 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท สินสยำมอินเตอร์คูลลิ่ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้ำ/จ�ำหน่ำยอะไหล่เครื่องเย็น
ปี 2534 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท สินสยำมอินเตอร์นชั่นแนลกรุ๊ป (1991) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ำย สแตนเลส, ทองเหลือง,
ทองแดง, เหล็ก
ปี 2552 - ปี 2561 กรรมกำร
บริษัท สินสยำมเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ำย สแตนเลส, ทองเหลือง,
ทองแดง, เหล็ก
ปี 2517 - ปี 2536 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด สินสยำม เอ็นจิเนียริ่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มีควำมสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

นายสาทิส ตัตวธร (อายุ 62 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง ( าร การดาร ตา หน

)

- กรรมกำร
- รองประธำนกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผู้จัดกำร (รักษำกำร)
- กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 26 กรกฎำคม 2547
(แต่งตั้งล่ำสุดเมื่อ 25 เมษำยน 2561)

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2559 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปี 2548 - ปัจจุบัน

ประวัติอบรม

ปี 2556 - ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ปี 2542 - ปี 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2542 - ปี 2547

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลำคม 2547
3.76%

ไม่มีควำมสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปี 2542 - ปัจจุบัน

กรรมกำร บริษทั สำลี่ พริน้ ท์ตงิ้ จ�ำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติก
ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยเครือ่ งสังฆทำน
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพ์
กรรมกำร
บริษัท สำลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ำยแม่พิมพ์
กรรมกำร
บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ รับซื้อถำดไอซี
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ (อายุ 67 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง ( าร การดาร ตา หน

)

- กรรมกำร
- กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 26 กรกฎำคม 2547
(แต่งตั้งล่ำสุดเมื่อ 25 เมษำยน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2548 - ปัจจุบัน

ปี 2543 - ปัจจุบัน
ปี 2543 - ปัจจุบัน

ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำโรงเรียนรุจิเสรีวิทยำ

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลำคม 2547

ปี 2549 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.03%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
สำมีนำงพิมพำ จิวะพรทิพย์ (กรรมกำร)

ประสบการณ์ทา� งาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2546 - ปี 2550

ปี 2558 - ปัจจุบัน
ปี 2542 - ปี 2558

รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
บริษัท สำลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตเม็ดพลำสติกผสมสี
กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำร
บริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง

ปี 2540 - ปัจจุบัน

ปี 2533 - ปัจจุบัน
ปี 2522 - ปัจจุบัน
ปี 2556 - ปี 2558

ประธำนกรรมกำร
บริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษัท ไวต้ำ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์
ส�ำหรับสัตว์
กรรมกำร
บริษัท ฟูรูทำกะ วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ขำยส่งชิ้นส่วน
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
กรรมกำร
บริษัท ซันโย กำเซ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
เคมีใน-ต่ำงประเทศ
กรรมกำร บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่ำสถำนที่เก็บสินค้ำ
กรรมกำร บริษัท เฟเวอร์เทรด จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ำยกำร์ดอวยพรต่ำงๆ
ประธำนกรรมกำร
บริษัท สำลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยแม่พิมพ์

นางพิมพา จิวะพรทิพย์ (อายุ 67 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง ( าร การดาร ตา หน

)

กรรมกำร
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 26 กรกฎำคม 2547
(แต่งตั้งล่ำสุดเมื่อ 25 เมษำยน 2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกำศนียบัตร Business Management Winona Technical
Institute MN USA.่

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลำคม 2547

ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2543 - ปัจจุบัน

ปี 2543 - ปัจจุบัน

กรรมกำร บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์
กรรมกำร บริษัท ไวต้ำ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์
ส�ำหรับสัตว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยำนำยสุชำติ จิวะพรทิพย์ (กรรมกำร)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ (อายุ 69 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง ( าร การดาร ตา หน

)

กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรครั้งแรก 26 กรกฎำคม 2547
(แต่งตั้งล่ำสุดเมื่อ 25 เมษำยน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกำศนียบัตรอำชีวะศึกษำ วิทยำลัยพำณิชย์อัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลำคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
2.98%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มีควำมสัมพันธ์

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร
บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ำยกำวทุกประเภท
ปัจจุบัน
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ทรีบอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตฝำครอบด้ำนบนของฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ปัจจุบัน
กรรมกำร บริษัท ไวต้ำ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์
ปัจจุบัน
กรรมกำร บริษัท ไวต้ำ นิวทรีชั่น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยวัตถุดิบเคมีภัณฑ์/
เวชภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์
ปี 2542 - ปี 2552 กรรมกำร บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์

ประสบการณ์ทา� งาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

นายสุพจน์ สุนทรินคะ (อายุ 51 ปี)
ต�าแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- กรรมกำร
ได้รับกำรแต่งตั้งแป็นกรรมกำรครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2561
- เลขำนุกำรบริษัท
ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 156 วันที่ 21 มกรำคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มีควำมสัมพันธ์

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ประสบการณ์ท�างาน/การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

ต�าแหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2559 - ปัจจุบัน

กรรมกำร บริษทั เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติก
ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน
กรรมกำร บริษทั บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยเครือ่ งสังฆทำน
ปี 2542 - ปี 2547 ผู้จัดกำรส่วนฝ่ำยกำรตลำด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลคณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสาทิส ตัตวธร

นายสุพจน์ สุนทรินคะ

นายทากาชิ โอตานิ

ร านกรรมการบรหาร
กรรมการ จัดการ
รอ กรรมการ จัดการ (รักษาการ)

กรรมการบรหาร
อาน การ า นักล ทุนสัม ัน
ล สารสน ท
ล านุการบรษัท

กรรมการบรหาร*
อาน การ า การตลาด ล า
(อา ุ ส)

นายมนัส บุญสนอง

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม

นายสินธุ์ณรงค์ ไกรนรา

กรรมการบรหาร*
อาน การ า ลต

* ม่อ ันที่

กุม า ัน
ที่ ร ชุม
ทั นี หมี ลตั ต ันที่ กุม า นั

อาน การ า บั ชี ล การ น

กรรมการ รั ที่
นตน

กรรมการบรหาร*
อาน การ า การตลาด ล า

มีมต ต ตั กรรมการบรหาร ่ม ตม
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสาทิส ตัตวธร (อายุ 62 ปี)
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน

ปี 2559 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - ปัจจุบัน

ไม่มีควำมสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
3.76%

ปี 2542 - ปัจจุบัน
ปี 2556 - ปี 2558

การศึกษา

ปี 2542 - ปี 2556

ประวัติอบรม

ปี 2542 - ปี 2547

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลำคม 2547

กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
กรรมกำร บริษทั สำลี่ พริน้ ท์ตงิ้ จ�ำกัด (มหำชน)
กรรมกำร
บริษัท สำลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมกำร
บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส์ จ�ำกัด
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด

นายสุพจน์ สุนทรินคะ (อายุ 51 ปี)
กรรมการบริหาร
ผู้อ�านวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีควำมสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการท�างาน

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
ปี 2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนำธุรกิจ
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร
บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2542 - ปี 2547 ผู้จัดกำรส่วน ฝ่ำยกำรตลำด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 156 วันที่ 21 มกรำคม 2562

Mr.Takashi Otani (อายุ 68 ปี)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและขาย (อาวุโส)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีควำมสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

Chuo University High School, Japan

ประวัติอบรม
-

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ประวัติการท�างาน

ปี 2561 - ปัจจุบัน
ปี 2540 - 2559

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย (อำวุโส)
ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายมนัส บุญสนอง (อายุ 55 ปี)
ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิต
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

ประวัติการท�างาน

ปี 2561 - ปัจจุบัน

ไม่มีควำมสัมพันธ์

ปี 2535 - ปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.01%

ปี 2533 - ปี 2535

การศึกษา

ปี 2532 - ปี 2533

- ปริญญำตรี สำขำไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

ประวัติอบรม

ปี 2560 - ปี 2532

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยผลิต
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
รองผู้จัดกำรโรงงำน
บริษัท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
วิศวกรรม
บริษัทโตชิบำอุตสำหกรรม จ�ำกัด
วิศวกรรม
บริษัท อดัมส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ช่ำงเทคนิค
บริษัท อิมพิเรียลไทยทอย จ�ำกัด

-

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม (อายุ 42 ปี)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 128 วันที่ 11 กรกฎำคม 2559

ไม่มีควำมสัมพันธ์

ประวัติการท�างาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ปี 2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ปี 2548 – ปี 2558 ผูจ้ ัดกำรแผนกบัญชีและกำรเงิน
ปี 2542 – ปี 2548 หัวหน้ำแผนกบัญชีและกำรเงิน
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

นายสินธุ์ณรงค์ ไกรนรา (อายุ 39 ปี)
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและขาย
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีควำมสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประวัติการท�างาน

ปี 2558 - ปัจจุบัน
ปี 2554 - ปี 2557
ปี 2543 - ปี 2553

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
ผู้จัดกำรแผนกวิจัยและพัฒนำ
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
Sourcing Engineer
บริษัท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหำชน)

ประวัติอบรม
-
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั สำลีอ่ ตุ สำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 4 มกรำคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท
โดยกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกลุม่ ผูบ้ ริหำรของบริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด ได้แก่ กลุม่ จิวะพรทิพย์ กลุม่ อัศวกำญจน์ กลุม่ วงศ์ทวีพพิ ฒ
ั น์
กลุม่ ตัตวธร กลุม่ นรำธิปกร ซึง่ ประกอบธุรกิจด้ำนกำรจ�ำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์ทมี่ ชี อื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับในด้ำนคุณภำพจำกลูกค้ำมำเป็นเวลำ
นำนกว่ำ 40 ปี โดยกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเคมีภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำ ท�ำให้กลุ่ม วีไอวี อินเตอร์เคม เล็งเห็นช่องว่ำงทำงกำรค้ำ
ซึ่งในขณะนั้นวัตถุดิบหลำย ๆ ประเภทที่ลูกค้ำใช้ในกำรผลิตยังคงมีกำรซื้อจำกต่ำงประเทศ ดังนั้น กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรของ
บริษัท จึงท�ำกำรขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในแต่ละกลุ่มลูกค้ำ โดยได้
จัดตั้งบริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกและต่อมำในปี 2539ได้จัดตั้งบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง
จ�ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตฉลำกสินค้ำ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2547 บริษัทฯ ได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนโดยจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และซื้อ
ขำยวันแรกเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2548 ใช้ชื่อย่อในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ว่ำ “SALEE”
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิ้นส่วนพลำสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้
ไฟฟ้ำ ให้กับผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ
OEM ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสัญชำติญี่ปุ่น ที่มีฐำนกำรผลิตในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น
2 ลักษณะ คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกแบบฉีด (Plastic Injection) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำปริมำณกำรผลิตและกลุ่มลูกค้ำของงำนทั้งสองประเภท (Plastic Injection และ Vacuum
Pressure Forming) ของบริษัทมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อประกอบธุรกิจด้ำนกำรผลิตกำรพิมพ์ฉลำก โดยเฉพำะฉลำกชนิดที่มี
กำวในตัว (Self-adhesive Label) ต่อมำบริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยซื้อขำยวันแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่ำ “SLP” ซึ่งภำยหลังเข้ำจดทะเบียนบริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ในบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 65
บริษทั สำลี่ เอ็นจิเนียริง่ จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 3 ตุลำคม 2548 เพือ่ ท�ำธุรกิจผลิตแม่พมิ พ์ฉดี และขึน้ รูปพลำสติก เพือ่ เป็นกำรเสริมควำม
แข็งแกร่งให้แก่ธรุ กิจของบริษทั และท�ำให้บริษทั มีกำรบริกำรทีค่ รบวงจรมำกขึน้ โดยบริษทั ถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั สำลี่ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
ในอัตรำส่วนร้อยละ 100 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 5/2559 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559 ได้มมี ติให้ควบรวมบริษทั สำลี่ เอ็นจิเนียริง่
จ�ำกัด เป็นอีกแผนกหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจำกบริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ประสบกับผลขำดทุนมำโดยตลอดและเพื่อเป็นกำรลด
ค่ำใช้จ่ำยที่ซ�้ำซ้อน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 เป็นต้นไป
บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติกประเภท
ของใช้ในครัวเรือนผ่ำนทำงโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งในธุรกิจฉีดพลำสติก ซึ่งบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย)
จ�ำกัด เริ่มประกอบธุรกิจและด�ำเนินกำรผลิต เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2559 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย)
ร้อยละ 75.50 ทั้งนี้ บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่ง คือ บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งด�ำเนินกำรผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่องสังฆภัณฑ์ โดยบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 100

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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กลุ่มบริษัทมีนโยบำยผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูงและกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว เพื่อมุ่งเน้นส�ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรงำนในลักษณะ
ดังกล่ำว โดยเฉพำะลูกค้ำที่เป็นบริษัทข้ำมชำติต่ำง ๆ ซึ่งไม่ได้เน้นที่รำคำสินค้ำเป็นส�ำคัญ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้น�ำด้ำนกำรผลิตอย่ำงครบวงจรส�ำหรับชิ้นส่วนพลำสติกและงำนพิมพ์ฉลำกคุณภำพสูง”

วัตถุประสงค์

ผลิตชิ้นส่วนพลำสติกและงำนพิมพ์ฉลำกที่มีคุณภำพสูงและเชื่อถือได้
ผลิตชิน้ ส่วนพลำสติกและงำนพิมพ์ฉลำกได้อย่ำงครบวงจรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตัง้ แต่กำรออกแบบจนกระทัง่ ผลิตเป็น
สินค้ำตำมที่ลูกค้ำต้องกำร
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยได้อย่ำงรวดเร็วและทันต่อควำมต้องกำร

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
ด้ำนธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติก บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
1. เพิ่มสำยผลิตภัณฑ์ที่รับจ้ำงผลิตให้มีควำมหลำกหลำยขึ้น โดยเฉพำะสำยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเล็งเห็นว่ำมีศักยภำพในกำรเติบโต
เช่น สำยผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทได้ขยำยฐำนลูกค้ำในอุตสำหกรรมดังกล่ำว
2. ปรับปรุงมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำใหม่ทำงด้ำนโมเดิร์นเทรด ผ่ำนบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ด้ำนธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำ บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
1. เจำะกลุ่มลูกค้ำบริษัทข้ำมชำติที่เข้ำมำตั้งฐำนผลิตในประเทศไทย
2. พยำยำมเพิ่มประเภทหรือชนิดของสินค้ำจำกลูกค้ำเดิมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มยอดขำยจำกกลุ่มลูกค้ำเดิม เพรำะปัจจุบันกลุ่มลูกค้ำ
ของบริษทั ซึง่ เป็นบริษทั ข้ำมชำติรำยใหญ่ดำ้ นกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคนัน้ ยังมีสนิ ค้ำอีกเป็นจ�ำนวนมำกทีบ่ ริษทั สำมำรถ
จะเข้ำไปสนับสนุนด้ำนกำรผลิตให้ได้
3. เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทจึงได้ชะลอกำรน�ำเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อไปก่อสร้ำง
โรงงำนใหม่ออกไปก่อน โดยจะน�ำเงินบำงส่วนไปลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่ำ

กลยุทธ์

ด้ำนธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติก บริษัทมีกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
1. บริษทั จะขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุม่ อุตสำหกรรมทีม่ ศี กั ยภำพในกำรเติบโตแต่บริษทั ยังได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ น้อย อำทิ บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่
กำรบริโภค (Food Packaging) เป็นต้น และขยำยฐำนลูกค้ำไปในกลุม่ อุตสำหกรรมเดิมให้มำกขึน้ เช่น กลุม่ ชิน้ ส่วนยำนยนต์
กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรเข้ำไปรับงำนทำงภำครัฐที่เกี่ยวกับชิ้นงำนพลำสติกเพิ่มเติม
2. ผลิตสินค้ำให้ทันตำมนัดหมำย เนื่องจำกสินค้ำของบริษัทจะผลิตตำมค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำ ซึ่งจะมีลักษณะเฉพำะส�ำหรับลูกค้ำ
แต่ละรำย ดังนั้น จึงต้องมีกำรวำงแผนกำรผลิตที่ดี เพื่อให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้ทันตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทั้งให้
บริกำรส่งมอบสินค้ำให้กับลูกค้ำตลอด 24 ชั่วโมง
3. ค�ำนึงถึงกำรรักษำคุณภำพสินค้ำเป็นส�ำคัญ โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบ และควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดของลูกค้ำ โดยมีกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำทั้งในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต และก่อนจัดส่งสินค้ำให้ลูกค้ำ
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4. มุง่ สร้ำงควำมสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้ำในระยะยำวโดยบริษทั ได้จดั ให้เจ้ำหน้ำทีก่ ำรตลำดและขำยของบริษทั ดูแลและรับทรำบข้อมูล
ของลูกค้ำแต่ละรำยที่เกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลำสติก เพื่อที่บริษัทจะได้ให้บริกำรที่ดีและเป็นที่พอใจ
แก่ลูกค้ำแต่ละรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มุ่งพัฒนำคุณภำพสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต เทคนิคกำรผลิต และควำมช�ำนำญของบุคลำกร
เพื่อให้สินค้ำที่ผลิตได้มีคุณภำพดีขึ้น อำทิ กำรปรับสภำพเครื่องจักรในกำรผลิตให้เหมำะสมกับแม่พิมพ์ที่ถูกก�ำหนดไว้ เช่น
อุณหภูมิ ระยะกำรดึงออก เพื่อลดกำรสูญเสียในกำรผลิต เป็นต้น
6. เพิ่มเครื่องจักรที่มีขนำดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรผลิตสินค้ำที่มีขนำดใหญ่ขึ้นและสนองตอบต่อควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้ในวงกว้ำงมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มสินค้ำของใช้ในครัวเรือนส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ
ด้ำนธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำ บริษัทมีกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์
บริษทั มุง่ เน้นนโยบำยผลิตสินค้ำทีม่ คี ณ
ุ ภำพโดยใช้เทคโนโลยีกำรผลิตทีท่ นั สมัย ปัจจุบนั เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกำรผลิตมีเทคโนโลยี
ที่ล�้ำสมัย ท�ำให้ชิ้นงำนที่ผลิตมีคุณภำพสูง มีควำมละเอียดและควำมสวยงำม และมีกำรตรวจเช็คคุณภำพของฉลำกพิมพ์หลัง
กำรผลิตเพือ่ ให้ลกู ค้ำมัน่ ใจว่ำสินค้ำทีจ่ ดั ส่งมีควำมครบถ้วน และมีคณ
ุ ภำพตรงตำมทีล่ กู ค้ำก�ำหนด รวมทัง้ มีกำรน�ำเทคนิคทำงสถิติ
และกำรวิเครำะห์เข้ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของระบบคุณภำพ
2. กลยุทธ์ดำ้ นกำรให้บริกำร
บริษทั มีกำรให้บริกำรแบบครบวงจร ตัง้ แต่กระบวนกำรออกแบบฉลำกสินค้ำ กำรจัดท�ำแม่พมิ พ์ จนถึงกำรผลิตสินค้ำและจัดส่ง
นอกจำกนี้บริษัทยังมีนโยบำย In-House Confidential ในกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจว่ำ ฉลำกพิมพ์ที่ผลิตจำก
บริษัทจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับจนกว่ำผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำจะวำงจ�ำหน่ำยในท้องตลำด
3. กลยุทธ์กำรตลำด
3.1 ใช้กำรอ้ำงอิงถึงกลุ่มลูกค้ำเดิมที่เป็นบริษัทข้ำมชำติที่มีชื่อเสียง ให้เป็นประโยชน์ในกำรเข้ำหำกลุ่มลูกค้ำข้ำมชำติใหม่ ๆ
3.2 มุ่งเจำะลูกค้ำข้ำมชำติที่มีแนวโน้มกำรเติบโต โดยพิจำรณำจำกกำรที่มีกำรลงทุนขนำดใหญ่หรือมีแผนลงทุนขนำดใหญ่
ในประเทศไทย
3.3 สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรให้บริกำรที่ดีกับกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่เดิม เพื่อขยำยกำรขำยและกำรให้บริกำรให้แก่ลูกค้ำให้มี
ควำมครอบคลุมมำกขึ้น
3.4 เพิ่มประเภทสินค้ำใหม่ ๆ เพื่อให้สำมำรถขยำยยอดขำยเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้ำที่บริษัทมีสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วและกลุ่มลูกค้ำ
ใหม่ที่ต้องกำรสินค้ำดังกล่ำว
3.5 ขยำยตลำดในประเทศในกำรขำยสินค้ำพลำสติกประเภทของใช้ในครัวเรือนโดยตรงไปถึงมือผู้บริโภคผ่ำนช่องทำง
โมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ ดังนี้
ปี 2559
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559

วันที่ 1 กรกฎำคม 2559
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559
ปี 2560
มกรำคม 2560
วันที่ 10 พฤษภำคม 2560

วันที่ 20 ธันวำคม 2560
ปี 2561
วันที่ 7 พฤษภำคม 2561
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561

ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรร่วมลงทุนจัดตัง้ บริษทั ใหม่ คือ บริษทั เพชรสยำม (ประเทศไทย)
จ�ำกัด เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติก ประเภทของใช้ในครัวเรือน เพือ่ เสริมควำมแข็งแกร่ง
ในธุรกิจฉีดพลำสติก โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) ร้อยละ 75.50 ทั้งนี้ ได้เริ่ม
ด�ำเนินกิจกำรเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2559
บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด เริ่มกำรผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติกประเภทของใช้ใน
ครัวเรือนผ่ำนโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติให้โอนย้ำยกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่งจ�ำกัด
มำยังบริษทั ฯ เพือ่ เป็นกำรลดค่ำใช้จำ่ ยทีซ่ ำ�้ ซ้อน และภำระกำรขำดทุนจำก บริษทั สำลี่ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
โดยควบรวมเป็นอีกแผนกหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 เป็นต้นไป
โอนย้ำยธุรกิจแม่พิมพ์ ทั้งทรัพย์สินและบุคลำกร จำกบริษัทย่อย คือ บริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด มำ
ด�ำเนินงำนภำยใต้บริษัทฯ เป็นอีกหนึ่งแผนกคือ แผนกแม่พิมพ์
นำยสมศักดิ์ พฤกษะวัน กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ได้ลำออกจำกต�ำแหน่งตัง้ แต่ 29 เมษำยน 2560
เนื่องจำกมีภำรกิจส่วนตัวจ�ำนวนมำก ท�ำให้ไม่มีเวลำเพียงพอ ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2560
จึงมีมติให้แต่งตัง้ นำยสำทิส ตัตวธร ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผูร้ กั ษำกำรในต�ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป
ด�ำเนินกำรช�ำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกิจกำรของบริษัท สำลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2561 มีมติแต่งตั้งให้ นำยสำทิส ตัตวธร ประธำนกรรมกำรบริหำร
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองประธำนกรรมกำรบริษัท อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภำคม 2561
เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2561 รับทรำบกำรขอลำออกของนำยเศวต นรำธิปกร กรรมกำร
และกรรมกำรบริหำร และมีมติแต่งตัง้ นำยสุพจน์ สุนทรินคะ ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์และสำรสนเทศ
และเลขำนุกำรบริษัท ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรอีกต�ำแหน่งหนึ่ง แทนกรรมกำรที่
ลำออกตำมวำระที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บจ.วี ไอวี อินเตอร์เคม
25.15%

20.92%

บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

75.50%

65%

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
100%

บจ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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8.09%

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 65
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท

: ผลิตฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง
: 19 หมู่ 10 ต�ำบลคลองสี่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์ (02) 529-6000 โทรสำร (02) 529-6010-11
www.saleeprinting.com
300 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท
300 ล้ำนบำท
พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
นำงวรำงคณำ กัลยำณประดิษฐ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำยสุพจน์ แก้วมณี
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำรบริหำร /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำยธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
นำยสำทิส ตัตวธร
กรรมกำร
นำยประชำ จิวะพรทิพย์
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร
นำยทนง อัศวกำญจน์
กรรมกำร
นำยประภุตว์ จิวะพรทิพย์
กรรมกำร

เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
คณะกรรมการ

:
:
:
:

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 65.00

(ณ วันที่ 25 มกรำคม 2562)

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
นำยรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขำม
นำยชัยวัฒน์ อนันควำนิช
นำยประกิต อัศวกำญจน์
นำยสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์
นำยไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์
นำยพิชัย จิรำธิวัฒน์
น.ส.มินำ นรำธิปกร
นำงภัทริน มงคลรัตน์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2.96
2.01
1.78
1.10
0.97
0.92
0.79
0.77
0.62
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ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75.50
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
คณะกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

: ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติก ประเภทของใช้ในครัวเรือน
: 4 ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 9 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (02) 4161030 โทรสำร (02) 4158981
: www.petchsiamthai.com
: 300 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
: 300 ล้ำนบำท
: นำงปริญดำ ฉันทวำนิช
ประธำนกรรมกำร
นำยสำทิส ตัตวธร
กรรมกำรผู้จัดกำร
นำยสุพจน์ สุนทรินคะ
กรรมกำร
นำยสิรภัทร ตัตวธร
กรรมกำร
: บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 75.50
นำงปริญดำ ฉันทวำนิช
ร้อยละ 21.43

3. บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
คณะกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

: ผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่องสังฆทำน
: 4 ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 9 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (02) 4161030 โทรสำร (02) 4158981
: www.petchsiamthai.com
: 30 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
: 30 ล้ำนบำท
: นำงปริญดำ ฉันทวำนิช
ประธำนกรรมกำร
นำยสำทิส ตัตวธร
กรรมกำรผู้จัดกำร
นำยสุพจน์ สุนทรินคะ
กรรมกำร
นำยสิรภัทร ตัตวธร
กรรมกำร
: บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร้อยละ 100

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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4. บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 8.09
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท

: ผลิตและจ�ำหน่ำยเม็ดสีพลำสติก
: 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ต.บำงปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280
โทรศัพท์ (02) 323-2601-8 โทรสำร (02) 3232227-8
เว็บไซต์
: www.saleecolour.com
ทุนจดทะเบียน
: 652.34 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
: 588.96 ล้ำนบำท
คณะกรรมการ
: พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปำละวงศ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
รองประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
นำยรัช ทองวำนิช
ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
นำยขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์
กรรมกำร
นำยธเนศพล มงคลรัตน์
กรรมกำร
นำยรำชัน ควรหำ
กรรมกำร
นำยชำญชัย อัศวกำญจน์
กรรมกำร
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
: บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
ร้อยละ 20.92
( ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561) บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 8.09
นำยศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
ร้อยละ 5.72
น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
ร้อยละ 5.24
นำยชัยวัฒน์ อนันควำนิช
ร้อยละ 3.65
นำยรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขำม
ร้อยละ 3.36
นำยสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
ร้อยละ 3.30
นำยชูศักดิ์ เตชะสันติสุข
ร้อยละ 3.06
นำงกัลยำ ตั้งตรงศักดิ์
ร้อยละ 2.71
นำยวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
ร้อยละ 2.61
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ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม ร้อยละ 25.15
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
คณะกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

: น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์
: 22 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ (02) 712-1044-77 โทรสำร (02) 712-1040
: www.vivgroup.com
: 150 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
: 150 ล้ำนบำท
: นำยประกิต อัศวกำญจน์
ประธำนคณะกรรมกำรผู้ถือหุ้น
นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
นำยประชำ จิวะพรทิพย์
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
นำยชำญชัย อัศวกำญจน์
กรรมกำรผู้จัดกำร
นำงสำวธันธิดำ จิวะพรทิพย์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
นำงวันเพ็ญ อัศวกำญจน์
กรรมกำร
นำงพิมพำ จิวะพรทิพย์
กรรมกำร
: บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ร้อยละ 91.23
อื่น ๆ
ร้อยละ 8.77
(ทั้งนี้ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นโดย กลุ่มตระกูลจิวะพรทิพย์ ร้อยละ 50
และกลุ่มตระกูลอัศวกำญจน์ ร้อยละ 50)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุด วันที่ 28 ธันวำคม 2561
ล�ำดับที่

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วนกำรถือหุ้น

กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด*
นำยไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์
นำยสำทิส ตัตวธร
นำยเศวต นรำธิปกร
นำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์
นำงประภัทยำ จิวะพรทิพย์
น.ส.ศรัญธินี มงคลรัตน์
นำยวัชรชัย มงคลรัตน์
นำยชัยวัฒน์ อนันควำนิช
นำยสูตร นรำธิปกร
1,014,899,320

รวม
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

*กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด ประกอบด้วย
1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
2. กลุ่มตระกูลจิวะพรทิพย์
- น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
42,315,424
- น.ส.พรทิพย์ จิวะพรทิพย์
28,471,804
- น.ส.ธันธิดำ จิวะพรทิพย์
19,537,728
- นำยพัฒนชำตติ์ จิวะพรทิพย์
16,430,512
- นำยพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
6,565,436
- นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
400,000
3. กลุ่มตระกูลอัศวกำญจน์
- นำยชำญชัย อัศวกำญจน์
30,431,224
- นำงสุทธิมำ อัศวกำญจน์ (ภรรยำ) 3,525,920
- นำยอำณัติ อัศวกำญจน์
27,641,136
- นำงนำตยำ อัศวกำญจน์ (ภรรยำ)
302,736
- นำยทนง อัศวกำญจน์
23,900,104
- น.ส.จำรุณี อัศวกำญจน์
21,935,040
- นำยประกิต อัศวกำญจน์
14,561,900
- นำงวันเพ็ญ อัศวกำญจน์ (ภรรยำ) 2,885,280

382,379,652 หุ้น
113,720,904 หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
125,183,340 หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็น 25.15 %
คิดเป็น 7.48 %

คิดเป็น 8.23 %

*บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นในบริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 0.31 และถือหุ้นในบริษัท
วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด ร้อยละ 89.23 ทั้งนี้ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นโดย กลุ่มตระกูลจิวะพรทิพย์ ร้อยละ 50
และกลุ่มตระกูลอัศวกำญจน์ ร้อยละ 50
กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
621,283,896 หุ้น คิดเป็น 40.86 %
(ซึ่งเป็นกลุ่มของนำยสุชำติ จิวะพรทิพย์ และนำงพิมพำ จิวะพรทิพย์ กรรมกำรบริษัท)
2. กลุ่มนำยสำทิส ตัตวธร
83,201,752 หุ้น
คิดเป็น 5.47 %
(ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร)
- นำยสำทิส ตัตวธร
57,094,952
หุ้น
- นำยสิรภัทร ตัตวธร
13,693,400
หุ้น
- น.ส.สิริภรณ์ ตัตวธร
11,983,400
หุ้น
- นำยสำโรช ตัตวธร
350,000
หุ้น
- น.ส.ศิวพร ตัตวธร
80,000
หุ้น
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นโยบายการจ่ายปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิหลัง
หักภำษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลให้น�ำปัจจัยต่ำง ๆ ต่อไปนี้ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผล
กำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตำม
ควำมเหมำะสม ซึง่ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั และควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับ ปี 2559 – 2561 ปรำกฏดังนี้
กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติก

ด�ำเนินกำรโดย

% กำร
2561
ถือหุ้นของ
ล้ำนบำท
%
บริษัท

- บมจ.สำลี่อุตสำหกรรม

2560
ล้ำนบำท

2559
%

ล้ำนบำท

%

-

ผลิตและจ�ำหน่ำยพลำสติกประเภท - บ.เพชรสยำม
ของใช้ในครัวเรือนผ่ำนโมเดิร์นเทรด (ประเทศไทย)
กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำ

- บมจ.สำลี่ พริ้นท์ติ้ง

กลุ่มธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ำยแม่พิมพ์

- บ.สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง*

รวมรำยได้

-

-

1,413

100

1,396

100

1,165

100

* ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้ควบรวมธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแม่พิมพ์ของบริษัท สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เป็นแผนกหนึ่งของบริษัทฯ

โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

75.50 %

กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
65 %

บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

100 %

บจ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ด�ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิ้นส่วนพลำสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และยำนยนต์ ให้กับผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ (Original
Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสัญชำติญี่ปุ่น ที่มีฐำนกำรผลิต
ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกแบบฉีด (Plastic Injection) และ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming)

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด (บริษัทย่อย)

ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพลำสติก ประเภทของใช้ในครัวเรือนผ่ำนทำงโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ รวมถึงผลิตและจ�ำหน่ำยชุด
สังฆทำนโดยบริษทย่อยของบริษัท
ในเดือนมกรำคมปี 2560 บริษัทฯ ได้โอนย้ำยธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแม่พิมพ์ของบริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด เข้ำมำเป็นอีกแผนก
หนึ่งของบริษัทฯ คือ แผนกแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ในกำรให้บริกำรลูกค้ำเกี่ยวกับกำรออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งงำน
ซ่อมแซมแม่พิมพ์

กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
ด�ำเนินธุรกิจรับพิมพ์ฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง (Self-adhesive Label) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย บริษัทรับพิมพ์
ฉลำกสินค้ำให้กับธุรกิจหลำกหลำยประเภท ซึ่งลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำระดับพรีเมี่ยมที่ให้ควำมส�ำคัญกับบรรจุ
ภัณฑ์รวมถึงฉลำกสินค้ำที่มีคุณภำพ มีลักษณะคงทน สีสันสวยงำมและโดดเด่น ปัจจุบันฐำนลูกค้ำของบริษัทได้ขยำยออกไปหลำกหลำย
ประเภท อำทิ กลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ผลิตเครื่องส�ำอำงค์ เครื่อง
อุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์
เลี้ยง และด้วยคุณภำพสินค้ำที่โดดเด่น จึงท�ำให้บริษัท สำลี่ พริ้
นท์ตงิ้ จ�ำกัด เป็นทีร่ จู้ กั อย่ำงกว้ำงขวำงในวงกำรผลิตฉลำกสินค้ำ
คุณภำพ เพรำะนอกจำกจะมีเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัยแล้ว
บริษัทยังมีระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรและทีมงำนมืออำชีพที่มี
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรพิมพ์ฉลำกสินค้ำมำนำนกว่ำ 30 ปี
ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 65%
ของทุนเรียกช�ำระแล้ว

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ก) กลุ่มลูกค้ำในลักษณะรับจ้ำงผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ด�ำเนินกำรโดยบริษัทฯ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
สำยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสำมำรถแยกได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจำกกระบวนกำรฉีดพลำสติก (Injection Molding) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มลูกค้ำ ดังนี้
กลุ่มที่ 1
ชิ้นส่วนพลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ : ส่วนประกอบของภำชนะบรรจุอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมถึง ถำดไอซี (IC Tray) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในกำร
เก็บประจุไฟฟ้ำ
กลุ่มที่ 2
ชิ้นส่วนพลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องใช้ส�ำนักงำน
ผลิตภัณฑ์ : ชิ้นส่วนประกอบของ สแกนเนอร์ พริ้นท์เตอร์ ไมโครเวฟ แฟกซ์ ปลั๊กไฟ สวิทช์ตัดไฟ และเครื่องมือ
วัดค่ำไฟฟ้ำ
กลุ่มที่ 3
ชิ้นส่วนพลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรมของใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ : ชิ้นส่วนประกอบของ กระติกน�้ำและกล่องอำหำรระดับพรีเมี่ยม เป็นต้น
กลุ่มที่ 4
ชิ้นส่วนพลำสติกส�ำหรับยำนยนต์
ผลิตภัณฑ์ : ชิ้นส่วนประกอบต่ำง ๆ ของรถยนต์ รถจักรยำนยนต์

2. สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกระบวนกำรขึ้นรูปพลำสติกด้วยระบบสูญญำกำศ (Vacuum Pressure Forming) แบ่งออกได้เป็น
2 กลุ่มลูกค้ำ ดังนี้
กลุ่มที่ 1
บรรจุภัณฑ์พลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ : กล่องบรรจุมอเตอร์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และกล่องบรรจุชิ้นส่วน Hard Disk Drive ถำดใส่
ชิ้นงำนอลูมิเนียม (Aluminum) ถำดใส่ชิ้นงำนแผงวงจรไฟฟ้ำ และถำดใส่ชิ้นงำนอิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อื่น ๆ
กลุ่มที่ 2
บรรจุภัณฑ์พลำสติกเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
ผลิตภัณฑ์ : ถำดใส่กุ้งแช่แข็งและอำหำรทะเล บรรจุภัณฑ์ประเภทลำมิเนท (Laminate)

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ง ำนในกระบวนกำรผลิ ต ตำมมำตฐำนหลำยประกำร อำทิ ISO9001,
ISO14001 : IATF 16949 และ GMP เป็นต้น
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นอกจำกนี้ บริษทั ยังได้รบั สิทธิและประโยชน์ตำมมำตรำ 36 (1) และมำตรำ 36 (2) แห่งพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกำรลงทุน พ.ศ.2520
เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2547 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. มำตรำ 36 (1) ให้ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรผลิต
เพือ่ กำรส่งออก ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยำยน 2546 จนถึงวันที่ 4 กันยำยน 2548 และสำมำรถขยำยได้ปตี อ่ ปีซงึ่ ได้ขอขยำยระยะเวลำ
กำรส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน
2. มำตรำ 36 (2) ให้ได้รับกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับของที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมน�ำเข้ำมำเพื่อส่งกลับออกไป ตั้งแต่วันที่
5 กันยำยน 2546 จนถึงวันที่ 4 กันยำยน 2548 และสำมำรถขยำยได้ปีต่อปีซึ่งได้ขอขยำยระยะเวลำกำรส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน
ข) กลุ่มลูกค้ำโมเดิร์นเทรด ด�ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
สำยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสำมำรถแยกได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจำกกระบวนกำรฉีดพลำสติก (Injection Molding)
สินค้ำพลำสติกที่ได้จำกกระบวนกำรฉีดพลำสติก ส�ำหรับสินค้ำพลำสติกประเภทของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ตะกร้ำ ชั้นใส่ของ
ถังน�้ำ ถังขยะ เป็นต้น
2. สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรน�ำมำประกอบหรือจัดหีบห่อขึ้นมำใหม่ (ด�ำเนินกำรโดย บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
สินค้ำที่ได้จำกกำรน�ำมำประกอบหรือจัดหีบห่อขึ้นมำใหม่ในกลุ่มนี้จะได้แก่ ชุดสังฆทำน เครื่องสังฆภัณฑ์ ห่อธูป เป็นต้น

ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยได้ แ ก่ ฉลำก
ผลิตภัณฑ์หลำยหลำยรูปแบบ ทั้งฉลำกสินค้ำที่
พิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์พลำสติก และฉลำกสินค้ำที่
พิมพ์ลงบนสติก๊ เกอร์กระดำษ โดยบริษทั ย่อยถือได้
ว่ำเป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตฉลำกผลิตภัณฑ์ทมี่ เี ทคโนโลยี
กำรผลิตระดับสูงในบริษัทไทย และได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำร
ผลิตตำมมำตฐำน ISO 9001 และ ISO 14001
โดยที่บริษัทมีกำรจัดซื้อวัตถุดิบจำกผู้จัดจ�ำหน่ำย
รำยหนึ่ง อยู่ประมำณร้อยละ 56 ของวัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด เนื่องจำกเป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับวัตถุดิบที่มีคุณภำพ โดยเป็นวัตถุดิบประเภทสติกเกอร์ส�ำหรับ
พิมพ์ฉลำกสินค้ำ ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มคี วำมสัมพันธ์อนื่ ใดกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ำยรำยดังกล่ำว
นอกเหนือจำกในฐำนะผู้ซื้อวัตถุดิบ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุ่มลูกค้ำในลักษณะรับจ้ำงผลิต (OEM)
1. กำรตลำดของผลิตภัณฑ์
นโยบำยกำรตลำด
เนื่องจำกบริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำมำยำวนำน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยกำรตลำดที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพอใจใน
กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในระยะยำว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยค�ำนึงถึงกำรรักษำคุณภำพของสินค้ำในระยะยำวและ
กำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ
ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
กลุม่ ลูกค้ำของบริษทั ในปัจจุบนั เป็น Subcontractors รำยใหญ่ของผูผ้ ลิตสินค้ำต้นแบบ (OEM) และผูผ้ ลิตสินค้ำต้นแบบ OEM
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญชำติญี่ปุ่น โดย Subcontractors เหล่ำนี้ จะมีสัญญำกำรจ้ำงผลิตที่แน่นอนจำกผู้ผลิต OEM และมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษทั มำยำวนำนตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ซึง่ บริษทั มีนโยบำยจะขยำยไปยังผูผ้ ลิตสินค้ำต้นแบบทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ส่วนกลุม่ ลูกค้ำ
เป้ำหมำยในอนำคต คือ Subcontracts และผูผ้ ลิตสินค้ำต้นแบบจำกประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ย้ำยฐำนกำรผลิตออกนอกประเทศญีป่ นุ่ ไปยังภูมภิ ำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน และตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ สินค้ำที่บริษัทผลิตมีคุณภำพและได้มำตรฐำนจึงท�ำให้ลูกค้ำมีควำมไว้
วำงใจและเพิม่ ปริมำณธุรกิจให้กบั บริษทั มำโดยตลอด และในช่วง 3 ปีทผี่ ำ่ นมำ บริษทั ไม่มกี ำรจ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำรำยใดในสัดส่วน
ที่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้รวมของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ เนื่องจำกบริษัทมีนโยบำยที่จะไม่พึ่งพิงลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตำมลักษณะของสำยผลิตภัณฑ์ ดังนี้
• สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกระบวนกำรฉีดพลำสติก (Injection Molding)
กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหำชน)
กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องใช้ส�ำนักงำน
ลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
ลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จ�ำกัด บริษัท คอสโมกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมยำนยนต์
ลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน)
• สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกระบวนกำรขึ้นรูปพลำสติก (Vacuum Pressure Forming)
กลุ่มลูกค้ำบรรจุภัณฑ์พลำสติกส�ำหรับใส่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัท นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท มินีแบ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำของบริษทั จะถูกส่งโดยตรงให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้ำต้นแบบ OEM หรือผ่ำน Subcontractors ของผูผ้ ลิต
สินค้ำต้นแบบซึง่ เป็นลูกค้ำของบริษทั โดยสินค้ำทีร่ บั ซือ้ ไปจำกบริษทั จะถูกน�ำไปประกอบและส่งกลับไปยังประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ กระจำยขำย
ไปยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้ำชำวญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทจึงได้มีกำรตั้งทีมกำรตลำดทั้งที่เป็น
ชำวไทยและชำวญีป่ นุ่ ขึน้ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรดูแลลูกค้ำ โดยทีมกำรตลำดญีป่ นุ่ จะเป็นผูเ้ จรจำและเปิดตลำดหำลูกค้ำใหม่ทเี่ ป็นชำวญีป่ นุ่
ส่วนทีมไทยจะมีหน้ำที่สนับสนุน หลังจำกที่มีกำรตกลงในเบื้องต้นโดยจะเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องกำรผลิต กำรจัดส่งสินค้ำ เป็นต้น เพื่อ
ให้กำรผลิตสินค้ำรำบรื่นเป็นไปตำมที่ลูกค้ำก�ำหนดและจัดส่งได้ตรงตำมเวลำ นอกจำกนี้ ทีมตลำดไทยยังมีหน้ำที่ในกำรขยำยตลำดไปยัง
กลุ่มลูกค้ำชำวยุโรปที่มำลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพื่อกระจำยฐำนลูกค้ำให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งทีมกำรตลำดของบริษัท
มีกลยุทธ์ในกำรหำลูกค้ำใหม่ ดังนี้
- ลูกค้ำเก่ำและผูจ้ ำ� หน่ำยวัตถุดบิ แนะน�ำ - ทัง้ ลูกค้ำและผูจ้ ำ� หน่ำยวัตถุดบิ ทีม่ คี วำมสัมพันธ์ในทำงธุรกิจทีด่ กี บั บริษทั มำอย่ำง
ยำวนำนได้แนะน�ำลูกค้ำรำยใหม่ให้กับบริษัท
- เข้ำพบลูกค้ำใหม่โดยตรง – แนะน�ำประวัติให้ลูกค้ำได้รู้จัก เพื่อเสนอขำยสินค้ำและบริกำรให้กับลูกค้ำ
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สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
บริษัทจะมีกำรขำยในประเทศเกือบทั้ง 100% โดยจะมีกำรขำยไปต่ำงประเทศเพียงประมำณ 1% โดยส่งไปที่ไปที่ประเทศ
จีนและกัมพูชำเป็นส่วนใหญ่ และบริษัทไม่มีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใดเกินกว่ำ 30%
2. สภำพกำรแข่งขัน
สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
ส�ำหรับในปีทผี่ ำ่ นมำ ภำวะกำรแข่งขันทีบ่ ริษทั ประสบอยูเ่ ป็นกำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำรผลิตชิน้ ส่วนพลำสติกภำยในประเทศ
จึงไม่มีคู่แข่งต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทผลิตสินค้ำให้แก่ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ (OEM) และ Subcontractors ดัง
กล่ำวจะประกอบ และส่งกลับญี่ปุ่นเพื่อกระจำยไปยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก แต่จำกภำวะเศรษฐกิจในประเทศที่ก�ำลังซื้อยังคงชะลอตัว
ท�ำให้กำรแข่งขันยังคงมีควำมรุนแรง ถึงแม้ว่ำในบำงอุตสำหกรรมจะเริ่มฟื้นตัวก็ตำม เช่น อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ เป็นต้น โดยยังคงมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรง
ส�ำหรับกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรในประเทศ เนื่องจำกธุรกิจชิ้นส่วนพลำสติกของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ธุรกิจกำร
ผลิตชิน้ ส่วนพลำสติกด้วยกระบวนกำรฉีด และ 2) ธุรกิจกำรผลิตชิน้ ส่วนพลำสติกด้วยกระบวนกำรขึน้ รูป ท�ำให้ธรุ กิจทัง้ สองประเภทมีกลุม่
ลูกค้ำทีไ่ ม่เหมือนกัน รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้มคี วำมแตกต่ำงกัน โดยกลุม่ ลูกค้ำส�ำหรับงำนด้ำนฉีดพลำติกจะมีควำมหลำกหลำยกว่ำและ
กระจำยไปในหลำยอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมของใช้ในครัวเรือน อุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องใช้ส�ำนักงำน เป็นต้น ท�ำให้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงในส่วนของกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำย ส่วนกลุ่มลูกค้ำ
ส�ำหรับงำนด้ำนขึน้ รูปพลำสติก ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกือบทัง้ หมด ท�ำให้มคี วำมเสีย่ งสูงกว่ำ เนือ่ งด้วยอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มีควำมผันผวนสูงและยังขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยำนยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ส่วนลูกค้ำในกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
หรือเครื่องใช้ส�ำนักงำนมีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้โดยภำพรวมธุรกิจของบริษัทในปีท่ีผ่ำนมำอยู่ในภำวะเติบโตขึ้นเล็กน้อย โดยบริษัทได้
พยำยำมขยำยธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมอื่นที่ยังมีกำรเติบโตดีอยู่ เพื่อทดแทนลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้มไม่ดีนัก
เช่น อุตสำหกรรมชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น รวมถึงกำรพยำยำมเข้ำไปขำยงำนชิ้นส่วนพลำสติกในส่วนของภำครัฐเพิ่มเติมด้วย
จ�ำนวนคู่แข่งขันและขนำดของบริษัท
ส�ำหรับจ�ำนวนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลำสติกด้วยกระบวนกำรฉีด (Plastic Injection) ในประเทศมีจ�ำนวนมำกเป็นจ�ำนวนพันรำย
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก ที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนในกำรผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลำสติกส�ำหรับ
ของใช้ในครัวเรือน ส�ำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ โดยกำรแบ่งกลุ่มของผู้ประกอบกำรจะแบ่งตำมคุณภำพของสินค้ำ
ที่ผลิต ส�ำหรับขนำดธุรกิจของบริษัทถือว่ำอยู่ในระดับกลำงส�ำหรับธุรกิจนี้
ส�ำหรับกำรผลิตชิ้นส่วนพลำสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) จะมีจ�ำนวนคู่แข่งขันน้อยรำยกว่ำ โดยคู่แข่งขันที่อยู่
ในระดับเดียวกันมีประมำณ 4-5 รำย หำกนับเฉพำะคู่แข่งที่ผลิตชิ้นส่วนพลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีประมำณ 2-3 รำย เป็นบริษัทรับจ้ำงขึ้นรูปอย่ำงเดียว ส่วนผู้ผลิตที่เหลือจะให้บริกำรออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเช่นเดียวกับ
บริษัท ส�ำหรับขนำดธุรกิจของบริษัทถือว่ำอยู่ในระดับกลำงส�ำหรับธุรกิจนี้
สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
ในส่วนของสินค้ำที่บริษัทผลิตเป็นสินค้ำในกลุ่มที่ต้องใช้ควำมช�ำนำญในกำรผลิต รวมทั้งกำรควบคุมคุณภำพและบริกำร ซึ่งผู้
ผลิตที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนมำกเป็นบริษัทต่ำงชำติจำกประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ที่มำตั้งฐำนกำรผลิตในเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตให้กับ
Subcontractors หรือ ผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ (OEM) ทั่วไปเหมือนกับบริษัท ดังนั้น กำรแข่งขันในธุรกิจจึงมีลักษณะค่อนข้ำงรุนแรง
อย่ำงไรก็ตำม ทีผ่ ำ่ นมำสินค้ำของบริษทั ได้รบั กำรยอมรับจำกลูกค้ำมำโดยตลอด สำเหตุหนึง่ เนือ่ งมำจำกกำรทีบ่ ริษทั มีกำรลงทุนค่อน
ข้ำงสูงในเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกระบวนกำรผลิต เพือ่ ให้เครือ่ งจักรทัง้ หมดของบริษทั เป็นเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย และมีชำ่ งเทคนิคทีม่ ปี ระสบกำรณ์
ในกำรปรับสภำพเครื่องจักรสำมำรถรองรับกำรผลิตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ รวมถึงจ�ำนวนกำรผลิตในปริมำณมำก
ได้ นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในด้ำนคุณภำพสินค้ำโดยมีกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนำบุคลำกรในส่วนกำรผลิตอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีควำมช�ำนำญ และมีทักษะแรงงำนเพิ่มขึ้น เช่น ส่งพนักงำนไปอบรม
เทคนิคกำรใช้เครือ่ งจักรในกำรผลิตจำกผูจ้ ำ� หน่ำยเครือ่ งจักรในต่ำงประเทศ และทีผ่ ำ่ นมำบริษทั ไม่เคยได้รบั ค�ำร้องเรียนจำกลูกค้ำในเรือ่ ง
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

30

การตลาดและการแข่งขัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ของคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำทีบ่ ริษทั ผลิต ประกอบกับฐำนลูกค้ำของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ลูกค้ำชำวญีป่ นุ่ ทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจมำยำวนำน และมีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น แม้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมนี้จะค่อนข้ำงรุนแรงในปีที่ผ่ำนมำจำกภำวะ
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ท�ำให้บริษทั ประสบปัญหำบ้ำงในส่วนของกำรเติบโตของยอดขำย เนือ่ งจำกตลำดโดย
รวมที่ทรงตัว แต่บริษัทก็ยังพยำยำมรักษำคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำรของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำต้นแบบ OEM
และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้ำ OEM ในประเทศไทย เพื่อให้ยังสำมำรถเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยำว
ส�ำหรับข้อได้เปรียบในกำรแข่งขันของบริษัทในส่วนของกำรผลิตแบบขึ้นรูป คือ บริษัทให้บริกำรออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้
ในกำรขึ้นรูปพลำสติก เพียงลูกค้ำน�ำผลิตภัณฑ์มำให้ บริษัทจะจัดทีมงำนออกแบบที่สำมำรถช่วยลูกค้ำในกำรออกแบบ ซึ่งกำรให้บริกำร
ในลักษณะนี้ช่วยให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวกและเป็นที่พอใจ โดยแบบงำนและแม่พิมพ์ที่ผลิตโดยบริษัทจะถูกรักษำเป็นควำมลับทำงด้ำน
กำรผลิต ดังนั้น นอกจำกควำมส�ำคัญของคุณภำพและกำรจัดส่งที่ตรงต่อเวลำแล้ว บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำและพร้อมที่จะช่วย
เหลือลูกค้ำแก้ปัญหำเสมอ
ข) กลุ่มลูกค้ำโมเดิร์นเทรด
1. กำรตลำดของผลิตภัณฑ์
นโยบำยกำรตลำด
บริษัทมีนโยบำยกำรตลำดที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพอใจในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในระยะยำว (Long-Term Customer
Satisfaction) โดยค�ำนึงถึงกำรรักษำคุณภำพของสินค้ำในระยะยำวและกำรส่งของที่เป็นไปตำมก�ำหนดและทันต่อเวลำ เพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ
ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทย่อย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้ำโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ ได้แก่ บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ เป็นต้น โดยบริษัท
ย่อยสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้กับคู่แข่ง เนื่องจำกมีกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตที่ดี ท�ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่
ให้ควำมไว้วำงใจและมีกำรซื้อขำยสินค้ำกันมำนำน ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทย่อยมีกำรจ�ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำรำยหนึ่งในสัดส่วนที่เกินกว่ำ
ร้อยละ 30 ของรำยได้ของบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยก็มีนโยบำยที่จะขยำยตลำดไปยังตลำดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดกำรพึ่งพิง
ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตำมลักษณะของสำยผลิตภัณฑ์ ดังนี้
• สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจำกกระบวนกำรฉีดพลำสติก (Injection Molding)
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทย่อย ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ เช่น บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ เป็นต้น
• สำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรน�ำมำประกอบหรือจัดหีบห่อขึ้นมำใหม่ (ด�ำเนินกำรโดย บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด)
กลุ่มลูกค้ำได้แก่ ศูนย์กำรค้ำโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ เช่น บิ๊กซี โลตัส เป็นต้น
กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำพลำสติกประเภทของใช้ในครัวเรือนของบริษัทย่อยส่วนใหญ่จะถูกจัดจ�ำหน่ำยให้แก่ศูนย์กำรค้ำโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ เพื่อน�ำ
ไปจ�ำหน่ำยต่อให้แก่ประชำชนทั่วไป ซึ่งสินค้ำพลำสติกดังกล่ำวเป็นสินค้ำที่ประชำชนส่วนใหญ่นิยมใช้และมีใช้ในบ้ำนเกือบทุกครัวเรือน
ซึง่ บริษทั ได้พยำยำมจะน�ำไปจ�ำหน่ำยในศูนย์กำรค้ำโมเดิรน์ เทรดให้มำกรำยขึน้ เพือ่ ให้มชี อ่ งทำงในกำรจัดจ�ำหน่ำยทีก่ ว้ำงขวำงมำกยิง่ ขึน้
สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
บริษัทย่อยจะมีกำรขำยในประเทศแป็นส่วนใหญ่มำกกว่ำ 90% โดยจะมีกำรขำยไปต่ำงประเทศเพียงประมำณ 5% ของยอดขำย
โดยส่งไปที่ไปที่ประเทศออสเตรเลียและอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ และบริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะขยำยกำรส่งออกไปต่ำงประเทศให้มำกขึ้น
เป็นประมำณ 10-20% ของยอดขำย ใน 2-3 ปีข้ำงหน้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทย่อยยังมีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งประมำณ 70%
ของยอดขำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยได้มีนโยบำยที่จะขยำยตลำดไปยังลูกค้ำรำยอื่น ๆ หรือลูกค้ำรำยใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดกำรพึ่งพิง
ลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำว
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2. สภำพกำรแข่งขัน
สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
ส�ำหรับในปีที่ผ่ำนมำ ภำวะกำรแข่งขันที่บริษัทย่อยประสบอยู่เป็นกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศที่ผลิตชิ้นส่วน
พลำสติกประเภทของใช้ในครัวเรือนเช่นเดียวกัน จึงไม่มีคู่แข่งต่ำงประเทศ โดยสินค้ำส่วนใหญ่ของบริษ�ทย่อยจะแข่งขันกันด้ำนรำคำ
เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่ไม่มีควำมซับซ้อนในกำรผลิตมำกนัก ดังนั้น กำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตจึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก ซึ่งที่ผำ่ นมำ
บริษัทย่อยสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลำดได้ และถือเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่รำยหนึ่ง
ส�ำหรับสินค้ำประเภทดังกล่ำว
แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
บริษัทย่อยเชื่อว่ำ กำรแข่งขันจะไม่รุนแรงขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ เนื่องจำกมีผู้ผลิตที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำศูนย์กำร
ค้ำโมเดิร์นเทรดได้ไม่มำกรำยนัก เพรำะต้องเป็นผู้ผลิตที่มีควำมหลำกหลำยของสินค้ำที่ท�ำกำรผลิต ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบของ
บริษัทย่อยที่มีแม่พิมพ์จ�ำนวนมำกท�ำให้สำมำรถท�ำกำรผลิตสินค้ำพลำสติกได้อย่ำงหลำกหลำยรูปแบบสินค้ำ ท�ำให้สำมำรถตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ได้พยำยำมทีจ่ ะขยำยตลำดไปยังกลุม่ ลูกค้ำทีก่ ว้ำงขวำงมำกขึน้ เพือ่ ลดกำรพึง่ พิงลูกค้ำรำย
ใดรำยหนึ่งมำกเกินไป นอกจำกนี้ ยังได้พยำยำมขยำยตลำดในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพำะในประเทศออสเตรเลีย และอังกฤษ
ซึ่งสินค้ำของบริษัทย่อยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี และมีรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้กับผู้ผลิตจำกประเทศอื่น
จ�ำนวนคู่แข่งขันและขนำดของบริษัท
ส�ำหรับจ�ำนวนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลำสติกด้วยกระบวนกำรฉีด (Plastic Injection) ในประเทศมีจ�ำนวนมำกเป็นจ�ำนวนพัน
รำย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก ที่ไม่มีแม่พิมพ์มำกเพียงพอที่จะผลิตสินค้ำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในกลุ่ม
ศูนย์กำรค้ำโมเดิรน์ เทรดได้ ซึง่ ถือเป็นจุดแข็งของบริษทั ย่อยในธุรกิจนี้ ซึง่ ถือได้วำ่ บริษทั ย่อยนัน้ เป็นผูผ้ ลิตรำยใหญ่รำยหนึง่ ส�ำหรับสินค้ำ
พลำสติกประเภทของใช้ในครัวเรือนในกลุ่มนี้
สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
ในปัจจุบันถือได้ว่ำบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจผลิตสินค้ำประเภทของใช้ในครัวเรือนนี้ได้เป็นอย่ำงดี จำก
จุดแข็งในเรื่องจ�ำนวนแม่พิมพ์ที่มีจ�ำนวนมำกและมีควำมหลำกหลำยในรูปแบบสินค้ำ อีกทั้งยังสำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรผลิตได้ดี
ท�ำให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำด ซึ่งที่ผ่ำนมำ สินค้ำพลำสติกของบริษัทย่อยก็ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี รวมถึงกำรที่บริษัท
สำมำรถจัดส่งสินค้ำได้ตรงตำมก�ำหนดเวลำและทันตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า

1. กำรตลำดของผลิตภัณฑ์
นโยบำยกำรตลำด
เนือ่ งจำกกลุม่ ลูกค้ำของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ลูกค้ำบริษทั ข้ำมชำติในอุตสำหกรรมอุปโภคบริโภคทีใ่ ห้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ
และควำมสวยงำมของสินค้ำ เพรำะฉลำกสินค้ำมีผลต่อภำพลักษณ์ของสินค้ำเป็นอย่ำงมำก และต้องสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้
บริโภคซึง่ มีกำรเปลีย่ นแปลงได้อย่ำงรวดเร็วด้วย ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบำยให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับคุณภำพของฉลำกสินค้ำทีผ่ ลิต
ทั้งในด้ำนของเทคโนโลยีกำรผลิตและควำมสวยงำม รวมทั้งต้องมีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรต่อลูกค้ำเพื่อให้ทันต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ
ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
• กลุ่มลูกค้ำผู้ขำยสินค้ำระดับสูง
ฉลำกสินค้ำจะมีลักษณะสวยงำม สีสันสดใส โดดเด่นและมีควำมคงทนสูง ต้นทุนกำรผลิตฉลำกสินค้ำประเภทนี้จะสูง
เนื่องจำกวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตมีรำคำค่อนข้ำงแพงและจ�ำนวนสีที่ใช้ในกำรพิมพ์จะมีจ�ำนวนสีมำก ดังนั้น กระบวนกำร
ผลิตจะมีควำมซับซ้อน โดยทัว่ ไปรำคำสินค้ำของลูกค้ำกลุม่ นีจ้ ะมีรำคำค่อนข้ำงสูง ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ผลิตฉลำกสินค้ำให้แก่
ผู้ผลิตสินค้ำชั้นน�ำหลำยบริษัท เช่น กลุ่ม P&G กลุ่ม BEIERSDORF กลุ่ม JOHNSON & JOHNSON เป็นต้น
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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• กลุ่มผู้ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภค
ฉลำกสินค้ำของลูกค้ำกลุ่มนี้ โดยทั่วไปจะเป็นดวงเล็กๆ ไม่เน้นสีสันมำกนัก ดังนั้นกำรผลิตจึงไม่ค่อยมีควำมซับซ้อนและ
ต้นทุนกำรผลิตจะต�่ำกว่ำฉลำกสินค้ำของกลุ่มผู้ขำยสินค้ำพรีเมี่ยม ตัวอย่ำงลูกค้ำกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ผลิต
อำหำรสด เบทำโก ผู้ผลิตสินค้ำระดับกลำงและเล็ก (SME)
โดยบริษัทพยำยำมกระจำยกลุ่มลูกค้ำไปในทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงไม่ให้พึ่งพิงกลุ่มลูกค้ำใดมำกเกินไป
กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
ฉลำกสินค้ำของบริษทั ส่วนใหญ่จะถูกส่งโดยตรงให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ทีเ่ ป็นเจ้ำของตรำสินค้ำโดยตรง แต่บำงส่วนก็จะส่งผ่ำน
Subcontractors ของเจ้ำของตรำสินค้ำซึง่ เป็นลูกค้ำของบริษทั หรือส่งไปยังผูร้ บั บรรจุสนิ ค้ำอีกทีหนึง่ โดยฉลำกสินค้ำของบริษทั จะถูกน�ำ
ไปประกอบกับขวดบรรจุ เพื่อใช้บรรจุสินค้ำของลูกค้ำต่อไป และกระจำยขำยไปยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ของ
บริษทั เป็นบริษทั ข้ำมชำติขนำดใหญ่ ดังนัน้ กำรดูแลและติดตำมให้บริกำรลูกค้ำให้ทนั ต่อควำมต้องกำรจึงมีควำมส�ำคัญมำก บริษทั จึงมีกำร
แต่งตั้งพนักงำนขำยให้ดูแลลูกค้ำรำยใหญ่โดยเฉพำะในลักษณะเป็นรำย ๆ เป็น Key Account
สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ
บริษัทจะมีกำรขำยในประเทศมำกกว่ำ 90% โดยจะมีกำรขำยไปต่ำงประเทศเพียงประมำณ 5% โดยส่งไปที่ไปที่ประเทศพม่ำ
ออสเตรเลีย เกำหลีใต้ สิงคโปร์ เป็นต้น บริษัทย่อยยังมีกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งประมำณ 33% ซึ่งบริษัทย่อยได้มีนโยบำยที่จะ
ขยำยตลำดไปยังลูกค้ำรำยใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำว
2. สภำพกำรแข่งขัน
สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
เนือ่ งจำกลักษณะกำรให้บริกำรของบริษทั จะเป็นรูปแบบกำรให้บริกำรผลิตฉลำกสินค้ำแบบครบวงจร และจะเน้นกำรผลิตฉลำก
สินค้ำเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ส่วนคู่แข่งของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น
1) ผู้ผลิตฉลำกสินค้ำเพียงอย่ำงเดียว และ
2) ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้ำด้ำนอื่นด้วยนอกจำกฉลำกพิมพ์
ในส่วนของผู้ผลิตฉลำกสินค้ำเพียงอย่ำงเดียวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็กที่มีลักษณะเป็นโรงงำนห้องแถว
และใช้เงินลงทุนต�่ำ ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมำก และโดยมำกจะมีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนกำรพิมพ์ฉลำกสินค้ำแบบกระดำษเท่ำนั้น ดังนั้น คู่
แข่งขันของบริษทั ทีผ่ ลิตฉลำกสินค้ำทีม่ คี ณ
ุ ภำพสินค้ำระดับเดียวกันจะมีคอ่ นข้ำงน้อยรำยเนือ่ งจำกต้องใช้เงินลงทุนในกำรซือ้ เครือ่ งจักรสูง
เพรำะต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีควำมเที่ยงตรงในกำรผลิตและตรวจเช็คควำมผิดพลำด อำทิ เครื่องยิงฟิลม์ เครื่อง
Vision Inspection เพื่อใช้ตรวจเช็คคุณภำพของฉลำกพิมพ์หลังกำรผลิต เพื่อให้ฉลำกที่ได้มีแบบ สี และคุณภำพตำมที่ต้องกำร ซึ่งท�ำให้
กำรเข้ำมำของคู่แข่งขันจำกในประเทศมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นคู่แข่งที่มำจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น เพรำะกำรจะเข้ำ
มำแข่งขันธุรกิจนีต้ อ้ งมีฐำนลูกค้ำทีแ่ น่ชดั ก่อน ทัง้ นี้ จำกสภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลกระทบต่อยอด
ขำยของบริษัทหดตัวลง เนื่องมำกจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่สูงขึ้น
ส�ำหรับผู้ผลิตที่ผลิตสินค้ำชนิดอื่นด้วยนอกเหนือจำกฉลำกพิมพ์ เช่น ผู้ผลิตพวกบรรจุหีบห่อ อำทิ ขวดน�้ำดืม่ หรือถ้วยไอศครีม
แม้จะมีกำรใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรสูง แต่ผู้ผลิตในกลุ่มนี้จะเน้นกำรผลิตสินค้ำหลักของบริษัท จึงไม่ได้เน้นกำรผลิตฉลำกพิมพ์เพื่อขำย
แต่เป็นกำรผลิตเพือ่ ใช้กบั สินค้ำของบริษทั และบริษทั ในกลุม่ เท่ำนัน้ และคำดว่ำผูผ้ ลิตดังกล่ำวจะไม่เข้ำมำเป็นคูแ่ ข่งบริษทั ในกำรผลิตฉลำก
พิมพ์เป็นสินค้ำหลัก และขำยให้กับบุคคลภำยนอก ดังนั้น กำรแข่งขันโดยตรงกับบริษัทยังไม่รุนแรงนัก
แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
จำกกำรวิเครำะห์รำยได้ที่ทรงตัวของธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำในปีที่ผ่ำนมำเกิดจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงขึ้น ท�ำให้รำคำ
ขำยสินค้ำต่อหน่วยปริมำณกำรผลิตมีอตั รำทีล่ ดลง แม้วำ่ ปริมำณหน่วยของสินค้ำทีข่ ำยได้จะมีจำ� นวนมำกขึน้ จำกภำวะตลำดสินค้ำอุปโภค
บริโภคทีเ่ ติบโตขึน้ ส่งผลให้บริษทั ย่อยมีผลก�ำไรสุทธิลดลงถึงแม้วำ่ จะพยำยำมปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต และควบคุมต้นทุนกำรผลิต
ให้ดีขึ้นแล้วก็ตำม และในปีหน้ำยังเชือ่ ว่ำกำรแข่งขันในธุรกิจยังคงสูงอยู่ ซึ่งบริษทั ย่อยได้พยำยำมขยำยตลำดไปผลิตสินค้ำประเภทใหม่ ๆ
เพิ่มเติม เพื่อสร้ำงยอดขำยเข้ำมำทดแทนยอดขำยของสินค้ำเดิมที่ชะลอตัวและมีกำรแข่งขันสูง
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อย่ำงไรก็ตำม ในระยะยำวแล้ว แนวโน้มตลำดฉลำกสินค้ำคุณภำพสูงยังมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น สำเหตุส�ำคัญเนื่องจำกกระแส
ควำมนิยมฉลำกสินค้ำคุณภำพสูงในต่ำงประเทศเริ่มเข้ำมำในประเทศไทย ประกอบกับผู้บริโภคให้ควำมส�ำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีควำม
สวยงำมมำกขึ้น ดังนั้น กำรท�ำฉลำกสินค้ำที่มีคุณภำพดี สีสันสดใส จะท�ำให้สินค้ำมีควำมโดดเด่นและดึงดูดผู้บริโภคได้ง่ำย นอกจำกนี้
ยังช่วยลดต้นทุนกำรผลิตโดยผู้ผลิตสินค้ำไม่จ�ำเป็นต้องผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันแต่มีลวดลำยหรือสีที่แตกต่ำงกันเก็บไว้เป็น
จ�ำนวนมำก ดังนั้นตลำดส�ำหรับสินค้ำฉลำกสินค้ำคุณภำพสูงยังมีกำรเติบโตได้เป็นอย่ำงดี แต่อำจมีกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึ้น ดังนั้น
บริษทั ย่อยจึงมีแผนกำรเพิ่มเครื่องจักรทีท่ ันสมัยมำกขึ้น เพื่อทดแทนเครือ่ งจักรเก่ำ เพื่อให้สำมำรถผลิตสติกเกอร์ที่มคี ณ
ุ ภำพมำกขึ้นและ
ในต้นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ส�ำหรับกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้นดังกล่ำวท�ำให้บริษัทได้ชะลอแผนกำรสร้ำงโรงงำนใหม่ไว้ก่อน โดยจะ
น�ำมำพิจำรณำอีกครั้งเมื่อเห็นสมควร และหันไปลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่ำแทน
ส�ำหรับแนวโน้มกำรแข่งขันในตลำดนี้ก็จะมีสูงเพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี ท�ำให้บริษัทต้องพยำยำมหลีกหนีคู่แข่งไปในสินค้ำที่มี
มูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งมีควำมยำกในกำรผลิตเพิ่มขึ้น
จ�ำนวนคู่แข่งขันและขนำดของบริษัท
ส�ำหรับกำรพิมพ์ฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง จะมีจ�ำนวนคู่แข่งขันอยู่ปำนกลำง โดยมีคู่แข่งขันที่อยู่ในระดับเดียวกันประมำณ 4-5
รำย แต่มีคู่แข่งขันระดับล่ำงที่มำแข่งขันด้ำนรำคำเพิ่มมำกขึ้น ท�ำให้บริษัทย่อยต้องเน้นมำกขึ้นในด้ำนคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำร
โดยเฉพำะกำรส่งสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็วทันเวลำ อีกทัง้ บริษทั ย่อยต้องมีกำรพัฒนำกำรผลิตและคุณภำพของสินค้ำอยูต่ ลอดเวลำ เพือ่ ให้ทนั
กับเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ส�ำหรับขนำดธุรกิจของบริษทั ย่อยถือว่ำอยูใ่ นระดับผูน้ ำ� รำยหนึง่ ในธุรกิจกำร
พิมพ์ฉลำกส�ำหรับตลำดฉลำกสินค้ำคุณภำพสูง
สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
ธุรกิจพิมพ์ฉลำกคุณภำพสูงนี้ต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรที่ค่อนข้ำงสูง และกำรได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำต้องใช้เวลำและ
เป็นไปได้ไม่ง่ำยนัก แต่เนื่องจำกบริษัทได้ก่อตั้งและผลิตฉลำกสินค้ำคุณภำพสูงนี้มำนำนแล้วเป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี จึงเป็นที่รู้จักและ
ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี แม้วำ่ บริษัทจะมีคู่แข่งขันที่เป็นต่ำงชำติประมำณ 4-5 รำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังมีโอกำสในกำร
แข่งขันที่ดีกว่ำ เนื่องจำกอยู่ในธุรกิจมำนำนและเข้ำใจสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในประเทศไทยดีกว่ำ
บริษทั มีผบู้ ริหำรและพนักงำนทีม่ ปี ระสบกำรณ์มำยำวนำนในธุรกิจนี้ ท�ำให้บริษทั มีขอ้ ได้เปรียบจำกประสบกำรณ์ดงั กล่ำว ท�ำให้
สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร และสำมำรถใช้ประสบกำรณ์แก้ไขปัญหำให้แก่ลูกค้ำได้ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีนโยบำยและ
ศักยภำพเพียงพอที่จะลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งมีรำคำสูง เพื่อให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุ่มลูกค้ำในลักษณะรับจ้ำงผลิต (OEM)
1. ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
กำรผลิต
โรงงำนของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 18 หมู่ 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ซึ่งเป็นที่ดินของตนเองจ�ำนวน 76 ไร่ และมี
กำรสร้ำงโรงงำนบนพืน้ ทีด่ นิ ดังกล่ำวบำงส่วน โดยมีโรงผลิต 4 โรงงำนมีพนื้ ทีก่ ำรผลิตรวมจ�ำนวน 7,000 ตรม. โดยแบ่งเป็นโรงงำนขึน้ รูป
พลำสติก (Vacuum Pressure Forming) 2,000 ตรม. โรงงำนฉีดพลำสติก (Injection Molding) จ�ำนวน 2 โรง พื้นที่รวม 5,000 ตรม.
ส่วนอำคำรส�ำนักงำนมีพื้นที่ 1,500 ตรม. และคลังสินค้ำมี 2 อำคำร พื้นที่รวม 5,000 ตรม. ซึ่งแต่ละโรงงำนจะอยู่ในควำมดูแลของผู้
จัดกำรฝ่ำยผลิตและผู้จัดกำรแผนกแต่ละแผนก
ส�ำหรับก�ำลังกำรผลิตรวมของบริษัท จะดูจำกจ�ำนวนวัตถุดิบที่ใช้ โดยในปี 2561 สำมำรถแบ่งเป็นก�ำลังกำรผลิตรวมส�ำหรับ
งำนขึ้นรูปพลำสติก จ�ำนวนประมำณ 2,200 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทใช้ก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 32% และก�ำลังกำรผลิตรวม
ส�ำหรับงำนฉีดพลำสติก จ�ำนวนประมำณ 3,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทใช้ก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 75
นโยบำยกำรผลิตของบริษทั จะเป็นลักษณะตำมค�ำสัง่ ซือ้ หรือควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Made to Order) โดยต้องเป็นไปตำมข้อ
ก�ำหนดของลูกค้ำ 100% โดยบริษทั จะเน้นกำรผลิตให้ใช้เวลำน้อยทีส่ ดุ แต่ยงั คงคุณภำพของสินค้ำได้ตำมมำตรฐำนของลูกค้ำ กำรส่งของให้แก่
ลูกค้ำได้ครบตำมจ�ำนวนและถูกต้องตรงต่อเวลำ รวมทัง้ ลดของเสียทีเ่ กิดจำกกำรผลิตให้ตำ�่ ทีส่ ดุ เพือ่ ควบคุมค่ำใช้จำ่ ยให้แข่งขันได้ในธุรกิจ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั มำตรฐำนคุณภำพในกำรผลิตและสิง่ แวดล้อม อันได้แก่ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949 และ GMP เป็นต้น
รวมถึงกำรจัดกำรด้ำนข้อมูลต่ำง ๆ บริษทั ได้มกี ำรใช้โปรแกรม SAP เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่ำง ๆ มีควำมน่ำเชือ่ ถือ
กำรจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ใช้กำรผลิตสินค้ำของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) เม็ดพลำสติกทีใ่ ช้ในกระบวนกำรฉีดพลำสติก เป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญในกำรผลิตในสัดส่วนร้อยละ 36 ของต้นทุนกำรผลิต โดย
ส่วนที่เหลือจะเป็นค่ำแรง และค่ำโสหุ้ยกำรผลิต กำรได้มำของเม็ดพลำสติกจะมี 2 ลักษณะ คือลูกค้ำเป็นผู้จัดหำเม็ดพลำสติกที่จะใช้ใน
กำรผลิตมำให้ หรือให้บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดหำเม็ดพลำสติก โดยลูกค้ำจะก�ำหนดประเภท มำตรฐำน คุณภำพ หรือผู้ขำยเม็ดพลำสติก
มำให้ ซึง่ ฝ่ำยจัดซือ้ ของบริษทั จะต้องจัดซือ้ เม็ดพลำสติกตำมค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้ำ ปัจจุบนั สัดส่วนวัตถุดบิ ทีล่ กู ค้ำเป็นผูจ้ ดั หำมำให้ตอ่ สัดส่วน
วัตถุดิบที่บริษัทเป็นผู้จัดซื้อตำมค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำมีประมำณ 23 : 77 ของจ�ำนวนวัตถุดิบที่บริษัทใช้ในกำรผลิตทั้งหมด
ทีผ่ ำ่ นมำบริษทั สัง่ ซือ้ เม็ดพลำสติกตำมมำตรฐำน คุณภำพ หรือผูข้ ำย ตำมทีล่ กู ค้ำก�ำหนด จำกแหล่งผลิตภำยในประเทศทัง้ หมด
โดยจะซื้อจำกผู้ขำยเม็ดพลำสติกสัญชำติญี่ปุ่นที่มีโรงงำนตั้งอยู่ในประเทศไทยและผู้ขำยเม็ดพลำสติกชำวไทย ซึ่งมีอยู่จ�ำนวนหลำยรำย
และเม็ดพลำสติกที่ผลิตจำกโรงงำนดังกล่ำวมีคุณภำพดี และเป็นที่ยอมรับของลูกค้ำ โดยบริษัทมีกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยเม็ดพลำสติกรำย
ใหญ่ 5 รำย รวมจ�ำนวนประมำณร้อยละ 71 ของยอดซื้อเม็ดพลำสติกทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ขำยเม็ดพลำสติก
ดังกล่ำวนอกเหนือจำกในฐำนะผู้ซื้อเม็ดพลำสติกเท่ำนั้น
เม็ดพลำสติกที่บริษัทใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลำสติกประเภท PP เม็ดพลำสติกประเภท High Impact Polystylene (HIPS)
ซึ่งจัดอยู่ในเม็ดพลำสติกประเภท PS รวมถึง เม็ดพลำสติกประเภทวิศวกรรม (Engineering Plastic) เช่น Acrylonitrile Butadiene
Stylene (ABS)
2) แผ่นฟิล์มพลำสติกที่ใช้ในกระบวนกำรขึ้นรูปพลำสติก เป็นวัตถุดิบส�ำคัญในกำรผลิตในสัดส่วนร้อยละ 61 ของต้นทุนกำร
ผลิต โดยส่วนทีเ่ หลือจะเป็นค่ำแรง และค่ำโสหุย้ กำรผลิต กำรได้มำของแผ่นฟิลม์ พลำสติกจะเป็นในลักษณะบริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินกำรจัดซือ้
ตำมคุณสมบัติที่ลูกค้ำก�ำหนดทั้งหมด โดยลูกค้ำจะก�ำหนดประเภท มำตรฐำน คุณภำพ หรือผู้ขำย แผ่นฟิล์มพลำสติกมำให้ ซึ่งผู้ผลิตแผ่น
ฟิล์มพลำสติกที่บริษัทสั่งซื้อจะเป็นผู้ผลิตที่มีโรงงำนอยู่ในประเทศถึงร้อยละ 99 ซึ่งมีอยู่จ�ำนวน 4-5 รำย โดยบริษัทมีกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำย
แผ่นฟิล์มพลำสติกอยู่ 4 รำยใหญ่ จ�ำนวนรวมประมำณ 79% ของยอดซื้อแผ่นฟิล์มพลำสติกทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ
กับผู้ขำยแผ่นฟิล์มพลำสติกดังกล่ำวนอกเหนือจำกในฐำนะผู้ซื้อแผ่นฟิล์มพลำสติกเท่ำนั้น
โดยแผ่นฟิลม์ ทีบ่ ริษทั ใช้ประกอบด้วย แผ่นฟิลม์ พลำสติกประเภท A-PET PS และ PP Sheet โดยจะมีสดั ส่วนกำรสัง่ ซือ้ ร้อย
ละ 59 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตำมล�ำดับ ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อแผ่นฟิล์มพลำสติกโดยรวม ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแผ่นฟิล์มพลำสติก
ประเภทอื่น ๆ เช่น ABS Sheet
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2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิต หรือกำรก�ำจัดวัตถุดิบที่เหลือใช้
กำรด�ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนือ่ งจำกวัตถุดบิ ของบริษทั ทัง้ เม็ดพลำสติกหรือแผ่นฟิลม์พลำสติกถึงแม้จะเกิดของเสียในกำรผลิตก็สำมำรถน�ำกลับไปใช้ได้อกี
ในกระบวนกำรผลิต (Recycle) เช่น ในกรณีของชิ้นงำนฉีดพลำสติก สำมำรถน�ำของเสียไปบดเพื่อน�ำกลับไปใช้ในกระบวนกำรผลิตได้อีก
ไม่ว่ำจะน�ำไปผสมเพื่อฉีดงำนเดิม หรือน�ำไปใช้ฉีดส�ำหรับงำนประเภทอื่น ส่วนวัตถุดิบประเภทแผ่นฟิลม์นั้น ถ้ำหำกมีของเสียหรือเศษที่
เหลือจำกกำรผลิตก็สำมำรถขำยให้กับบริษัทผู้ผลิตแผ่นฟิลม์น�ำเศษดังกล่ำวไปผสมแล้วรีดเป็นแผ่นขึ้นมำขำยใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ส�ำหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตนั้นมีไม่มำกนัก จะมีเรื่องของกำรปล่อยน�้ำทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่ง
ก็มีจ�ำนวนปริมำณน�้ำไม่มำกนัก เนื่องจำกในกระบวนกำรผลิตของบริษัทไม่ได้มีกำรใช้น�้ำเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ส�ำหรับกำรฉีดพลำสติก
บริษทั มีกำรใช้ระบบ Septic Chamber ในกำรกรองน�ำ้ ก่อนปล่อยออกไป รวมทัง้ บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจคุณภำพของน�ำ้ ทุกปีจำกผูป้ ระเมิน
คุณภำพน�ำ้ ภำยนอก ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วำ่ น�ำ้ ทีบ่ ริษทั ปล่อยออกไปนัน้ มีคณ
ุ สมบัตติ ำมมำตรฐำนทีก่ ฎหมำยก�ำหนด ส่วนกำรขึน้ รูป
พลำสติกนั้น มีกำรใช้น�้ำเฉพำะในส่วนของกำรล้ำงชิ้นงำน แต่บริษัทมีระบบกำรใช้น�้ำมำ Recycle อยู่ตลอดเวลำ ด้วยระบบ DI Water
ซึ่งเป็นกำรน�ำน�้ำกลับมำใช้อีกตลอดเวลำในกระบวนกำรผลิต ท�ำให้ไม่มีกำรปล่อยน�้ำเสียออกไปหรือหำกมีก็มีเป็นจ�ำนวนน้อยและมีกำร
ตรวจเช็คคุณภำพทุกครั้งก่อนปล่อยออกไป
ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตำมมำตรฐำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่ง
ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและไม่มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่ำงใด
ข) กลุ่มลูกค้ำโมเดิร์นเทรด
1. ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
กำรผลิต
โรงงำนของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 4 ซอยพระยำมนธำตุฯ แยก 9 แขวงคลองบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็น
ที่ดินและโรงงำนเช่ำ จ�ำนวนพื้นที่ประมำณ 8,000 ตำรำงเมตร บนที่ดินประมำณ 7 ไร่ ซึ่งจะอยู่ในควำมดูแลของผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต
และผู้จัดกำรแผนกแต่ละแผนก
ส�ำหรับก�ำลังกำรผลิตรวมของบริษัท จะดูจำกจ�ำนวนวัตถุดิบที่ใช้ โดยในปี 2561 ก�ำลังกำรผลิตรวมส�ำหรับงำนฉีดพลำสติก
จ�ำนวนประมำณ 10,000 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทใช้ก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 82
นโยบำยกำรผลิตของบริษัทจะเป็นลักษณะตำมค�ำสั่งซื้อหรือควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Made to Order) ซึ่งเป็นศูนย์กำรค้ำ
โมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรน�ำเสนอสินค้ำใหม่ ๆ ให้แก่ศูนย์กำรค้ำโมเดิร์นเทรดดังกล่ำวด้วย นอกจำกนั้น ยังมีกำรผลิตตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กำรค้ำโมเดิร์นเทรดในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น โดยสินค้ำที่ผลิตต้อง
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของลูกค้ำ 100% โดยบริษัทจะเน้นกำรผลิตให้ใช้เวลำน้อยที่สุดแต่ยังคงคุณภำพของสินค้ำได้ตำมมำตรฐำนของ
ลูกค้ำ กำรส่งของให้แก่ลูกค้ำได้ครบตำมจ�ำนวนและถูกต้องตรงต่อเวลำ รวมทั้งลดของเสียที่เกิดจำกกำรผลิตให้ต่�ำที่สุด เพื่อควบคุมค่ำ
ใช้จำ่ ยให้แข่งขันได้ในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนข้อมูลต่ำง ๆ โดยกำรใช้โปรแกรม SAP B1 เข้ำมำช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลต่ำง ๆ มีควำมน่ำเชื่อถือ
กำรจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
วัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้กำรผลิตสินค้ำของบริษทั คือ เม็ดพลำสติกทีใ่ ช้ในกระบวนกำรฉีดพลำสติก เป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญในกำรผลิต
ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 42 ของต้นทุนกำรผลิต โดยส่วนที่เหลือจะเป็นค่ำแรง และค่ำโสหุ้ยกำรผลิต โดยเม็ดพลำสติกที่บริษัทย่อยใช้
เกือบทั้งหมดเป็นเม็ดพลำสติกชนิด PP โดยมีทั้งที่เป็นเม็ดพลำสติกใหม่และที่เป็นเม็ดพลำสติกจำกกำร recycle
ที่ผ่ำนมำบริษัทสั่งซื้อเม็ดพลำสติกทั้งเม็ดพลำสติกใหม่และเม็ดพลำสติก recycle ทั้งหมด จำกแหล่งผลิตภำยในประเทศโดยจะซื้อจำกผู้
ขำยเม็ดพลำสติกชำวไทย ซึ่งมีอยู่จ�ำนวนหลำยรำย โดยบริษัทมีกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยเม็ดพลำสติกรำยใหญ่ 4 รำย รวมจ�ำนวนประมำณ
ร้อยละ 70 ของยอดซื้อเม็ดพลำสติกทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ขำยเม็ดพลำสติกดังกล่ำวนอกเหนือจำกในฐำนะผู้
ซื้อเม็ดพลำสติกเท่ำนั้น
2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิต หรือกำรก�ำจัดวัตถุดิบที่เหลือใช้
กำรด�ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนือ่ งจำกวัตถุดบิ ของบริษทั คือ เม็ดพลำสติก ถึงแม้จะเกิดของเสียในกำรผลิตก็สำมำรถน�ำกลับไปใช้ได้อกี ในกระบวนกำรผลิต
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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(Recycle) ในกรณีของชิ้นงำนฉีดพลำสติก สำมำรถน�ำของเสียไปบดเพื่อน�ำกลับไปใช้ในกระบวนกำรผลิตได้อีก ไม่ว่ำจะน�ำไป
ผสมเพื่อฉีดงำนเดิม หรือน�ำไปใช้ฉีดส�ำหรับงำนประเภทอื่น
ส�ำหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตนั้นมีไม่มำกนัก จะมีเรื่องของกำรปล่อยน�้ำทิ้งจำกกระบวนกำรผลิต
ซึ่งก็มีจ�ำนวนปริมำณน�้ำไม่มำกนัก เนื่องจำกในกระบวนกำรผลิตของบริษัทไม่ได้มีกำรใช้น�้ำเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่ำงใด

ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า

1. ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์
กำรผลิต
โรงงำนของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 หมู่ 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ซึ่งเป็นโรงงำนที่เช่ำจำกบริษัทแม่ โดย
โรงงำนผลิตมีพื้นที่กำรผลิตรวมจ�ำนวน 3,000 ตรม. ส่วนอำคำรส�ำนักงำนและส่วนเตรียมกำรพิมพ์มีพื้นที่ 3,100 ตรม. และคลังสินค้ำมี
พื้นที่ 1,000 ตรม. ซึ่งโรงงำนจะอยู่ในควำมดูแลของผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยผลิตและผู้จัดกำรแผนกแต่ละแผนก
ส�ำหรับก�ำลังกำรผลิตรวมของบริษัท จะดูจำกจ�ำนวนพื้นที่ของสติกเกอร์ที่ใช้ โดยในปี 2561 มีก�ำลังกำรผลิตรวม จ�ำนวน
ประมำณ 8.52 ล้ำนตำรำงเมตรต่อปี ซึ่งบริษัทใช้ก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 58
นโยบำยกำรผลิตของบริษัทจะเป็นลักษณะตำมค�ำสั่งซื้อหรือควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Made to Order) โดยบริษัทจะเน้นกำร
วำงแผนกำรผลิตให้สำมำรถผลิตได้อย่ำงต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดผลกระทบของกำรต้องขึน้ ผลิตใหม่ ซึง่ จะมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ ในกำรเริม่ ต้นผลิตแต่ละ
ครัง้ ซึง่ ส�ำหรับลูกค้ำบำงรำยทีม่ กี ำรสัง่ ซือ้ มำอย่ำงสม�ำ่ เสมออยูแ่ ล้ว บริษทั ก็อำจจะผลิตเพือ่ เก็บ stock ไว้เลยแล้วค่อยทยอยส่งให้แก่ลกู ค้ำ
เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตลงจำกกำรที่ผลิตเป็นจ�ำนวนมำก ๆ ในครั้งเดียว และยังช่วยลดของเสียในกำรผลิตได้อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้รับ
มำตรฐำนคุณภำพในกำรผลิตและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ISO 9001 : 2015, ISO 14001:2015 เป็นต้น
กำรจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
สติก๊ เกอร์ คือ วัตถุดบิ หลักส�ำคัญทีใ่ ช้ในกำรผลิตฉลำกสินค้ำของบริษทั ซึง่ สติกเกอร์ทใี่ ช้ในกำรผลิตมี 2 ประเภท คือ สติก๊ เกอร์
พลำสติก และสติก๊ เกอร์กระดำษ โดยสติก๊ เกอร์ทงั้ 2 ชนิด จะถูกสัง่ ซือ้ จำกผูข้ ำยภำยในประเทศทัง้ หมด ทีผ่ ำ่ นมำรำคำของวัตถุดบิ แทบไม่มี
กำรเปลีย่ นแปลงหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย ถึงแม้บำงครัง้ รำคำน�ำ้ มันดิบโลกจะมีควำมผันผวนก็ตำม บริษทั มีกำรติดต่อกับผูจ้ ำ� หน่ำย
วัตถุดบิ ประมำณ 4-5 รำย โดยส่วนใหญ่ถงึ ร้อยละ 95 ของยอดซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมดเป็นกำรซือ้ ในประเทศ โดยบริษทั มีกำรสัง่ ซือ้ จำกผูจ้ ดั จ�ำ
หน่ำยสติกเกอร์อยู่รำยหนึ่ง จ�ำนวนประมำณร้อยละ 56 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใหญ่
ทีม่ วี ตั ถุดบิ หลำกหลำยประเภททีม่ คี ณ
ุ ภำพและกำรบริกำรทีด่ กี ว่ำผูจ้ ดั จ�ำหน่ำยรำยอืน่ โดยเฉพำะในเรือ่ งของคุณภำพของแผ่นสติก๊ เกอร์ ซึง่
เป็นคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในกำรผลิตฉลำกสินค้ำ ทีผ่ ำ่ นมำรำคำวัตถุดบิ ทีซ่ อื้ กับบริษทั นีไ้ ม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงมำกนักโดยรำคำค่อนข้ำงจะ
คงเดิมและใกล้เคียงกับผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยอื่น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้จัดจ�ำหน่ำยสติกเกอร์ดังกล่ำวนอกเหนือจำกในฐำนะ
ผู้ซื้อสติกเกอร์เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมิได้มีนโยบำยผูกขำดกำรซื้อกับผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง แต่จะค�ำนึงถึงคุณภำพและรำคำ
ของวัตถุดิบเป็นส�ำคัญ บริษัทคำดว่ำในอนำคตรำคำวัตถุดิบจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกผู้ค้ำวัตถุดิบมีจ�ำนวนมำกขึ้น
2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิต หรือกำรก�ำจัดวัตถุดิบที่เหลือใช้
กำรด�ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนือ่ งจำกวัตถุดบิ ของบริษทั ทีเ่ ป็นสติกเกอร์นนั้ เมือ่ พิมพ์แล้วเกิดเป็นของเสียหรือไม่ตอ้ งกำรใช้แล้ว จะไม่สำมำรถน�ำกลับไปใช้ได้
อีก (Recycle) ต้องท�ำลำยเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น เพรำะตัววัตถุดิบเองนั้นมีสำรเคมีที่เป็นกำวติดอยู่ บริษัทจึงได้มีกำรจ้ำงบริษัทภำยนอก
ที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยที่มำรับเป็นผู้ท�ำลำยสินค้ำที่เป็นของเสียให้
ส�ำหรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตนั้นมีไม่มำกนัก และไม่ส่งผลต่อสภำพแวดล้อมภำยนอก จะมีเฉพำะใน
เรื่องของสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่มีกลิ่นค่อนข้ำงแรงในพื้นที่ผลิต เนื่องจำกกลิ่นทินเนอร์ที่อยู่ในสีที่ใช้ส�ำหรับกำรพิมพ์ ซึ่งบริษัทมี
กำรแก้ไขโดยกำรใช้ระบบดูดอำกำศพิเศษส�ำหรับกำรพิมพ์โดยเฉพำะเพื่อบรรเทำกลิ่นลง และมีกำรแจกหน้ำกำกปิดจมูกให้แก่พนักงำน
ของบริษัทได้ใช้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรสูดดมกลิ่นดังกล่ำว
ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตำมมำตรฐำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้ปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและไม่มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่ำงใด
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หลักการกากับดูแลกิจการทีดีและ ครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผังการบริหารบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หาร

แผนกตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
หนวยงานความปลอดภัย

หนวยงาน ISO

ฝายบร�หาร

ฝายการตลาดและขาย

ฝายนักลงทุนสัมพันธและสารสนเทศ

ฝายผลิต

ฝายบัญชีและการเง�น

หมายเหตุ : ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ งึ่ ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผูด้ า� รงต�าแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ที่ กุ ราย และหมายรวมถึงผูด้ า� รงต�าแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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2561

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร โดยคณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประกำรตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีกรรมกำรทั้งหมดจ�ำนวน 8 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับที่

ชื่อ-สกุล
พลอำกำศเอกบุรีรัตน์ รัตนวำนิช

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

นำยพัฒนำ อัศวนิเวศน์
4

ต�าแหน่ง

นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
นำยสำทิส ตัตวธร
นำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์

กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร /
กรรมกำรผู้จัดกำร (รักษำกำร)
กรรมกำร

นำงพิมพำ จิวะพรทิพย์

กรรมกำร

นำยสุพจน์ สุนทรินคะ*

กรรมกำร / เลขำนุกำรบริษัท

* ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำยเศวต นรำธิปกร ที่ขอลำออก โดยมีวำระตำมวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ลำออก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์, นำยสำทิส ตัตวธร, นำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์,
นำยสุพจน์ สุนทรินคะ โดยกรรมกำรสองในสีท่ ำ่ นนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษทั (ทัง้ นี้ กำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำร
ผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันข้ำงต้น ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 12562 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 และได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทมีจ�ำนวน 5 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับที่

ชื่อ-สกุล
นำยสำทิส ตัตวธร

4

ต�าแหน่ง

นำยสุพจน์ สุนทรินคะ

ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผู้จัดกำร (รักษำกำร)
รองกรรมกำรผู้จัดกำร (รักษำกำร)
กรรมกำรบริหำร

นำยทำกำชิ โอตำนิ

กรรมกำรบริหำร

นำยมนัส บุญสนอง

กรรมกำรบริหำร

นำยสินธุ์ณรงค์ ไกรนรำ

กรรมกำรบริหำร

* คณะกรรมกำรบริหำรข้ำงต้นจ�ำนวน 5 ท่ำน ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วย

ล�าดับที่

ชื่อ-สกุล
นำยสำทิส ตัตวธร
นำยสุพจน์ สุนทรินคะ
นำยวีรวิธ วณิชยำลัย*

4

นำยทำกำชิ โอตำนิ
นำยมนัส บุญสนอง**
นำยสินธุ์ณรงค์ ไกรนรำ
นำงสำวศิริวรรณ ปัญจมทุม

ต�าแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผู้จัดกำร (รักษำกำร)
รองกรรมกำรผู้จัดกำร (รักษำกำร)
กรรมกำรบริหำร
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์และสำรสนเทศ
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
กรรมกำรบริหำร
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย(อำวุโส)
กรรมกำรบริหำร
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยผลิต
กรรมกำรบริหำร
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

* นำยวีรวิธ วณิชยำลัย ลำออกจำกบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562
** นำยมนัส บุญสนอง เข้ำรับต�ำแหน่งในบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคม 2561

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
1. เป็นผู้บริหำรจัดกำรและควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท
2. มีอ�ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ�ำเหน็จรำงวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่ำตอบแทน
เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ำยนำยจ้ำงในคณะกรรมกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับกำรพนักงำน
ทั้งหมดของบริษัท
3. มีอ�ำนำจอนุมัติ และมอบอ�ำนำจช่วงอนุมัติกำรเบิกจ่ำย เพื่อกำรจัดซื้อวัตถุดิบในกำรผลิตตำมค�ำสั่งของลูกค้ำ และจัดซื้อ
ทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติกำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงินเพื่อธุรกรรมต่ำง ๆ ของบริษัท ภำยในวงเงินตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติ
ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว หำกเกินกว่ำจ�ำนวนดังกล่ำวให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำร
4. มีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบริษัทและ
เพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท�ำงำนภำยในองค์กร
5. มีอ�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นครำว ๆ ไป
ทั้งนี้ กำรขออนุมัติรำยกำรของกรรมกำรผู้จัดกำรข้ำงต้น จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่ท�ำให้กรรมกำรผู้จัดกำรหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ รำยกำรทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ อื หุน้ ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือกำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นำยสุพจน์ สุนทรินคะ ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหำคม 2551
โดยมีประวัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทปรำกฏตำมรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก�ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทมีดังนี้
1. จัดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรอืน่ ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษทั กฎบัตร
ของคณะกรรมกำรแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
2. แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ให้ผบู้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องทรำบและติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมมติและนโยบำย
3. ให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ
รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมกำรบริษัท
4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้
และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
และนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริษัท
6. ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่ำวสำรของบริษัท
7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร และเอกสำรส�ำคัญอืน่ ๆ เช่น ทะเบียนกรรมกำรบริษทั
หนังสือนัดประชุมและรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนประจ�ำปี รวมถึงหนังสือนัดประชุมและรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
8. ให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำในกำรเข้ำรับต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
9. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทและด�ำเนินกำรเรื่องอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด หรือตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำด
ทุนประกำศก�ำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

บริษทั มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีจ่ งู ใจในระดับทีเ่ หมำะสมโดยค�ำนึงถึงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทั และ
ควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรแต่ละท่ำน
โดยบริษัทใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมโดยเป็นอัตรำที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันเพื่อที่จะดูแลและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้ ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่ำตอบแทน
เพิม่ ทีเ่ หมำะสมกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยเพิม่ มำกขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เพือ่ ให้มคี ำ่ ตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใสและได้ผำ่ นกำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนดให้มกี ำรเปิดเผยค่ำตอบแทน
ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรตำมแบบที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
• ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยค่ำเบีย้ ประชุมและค่ำบ�ำเหน็จ โดยทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
ได้มีมติอนุมัติค่ำเบี้ยประชุมและค่ำบ�ำเหน็จของคณะกรรมกำรประจ�ำปี 2561 ทั้งนี้ ให้อยู่ในอ�ำนำจของคณะกรรมกำรใน
กำรพิจำรณำจัดสรร โดยที่ประชุมกรรมกำรครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จำ่ ยค่ำบ�ำเหน็จ
แก่คณะกรรมกำรจำกผลประกอบกำรปี 2561 จ�ำนวนท่ำนละ 150,000 บำท (รวมภำษี) รวมเป็นเงิน 1,062,500 บำท
(กรรมกำรทีอ่ ยูใ่ นด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบปี ให้จำ่ ยตำมสัดส่วนตำมระยะเวลำของกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในปีนนั้ ) ซึง่ ไม่เกิน
กว่ำงบประมำณค่ำบ�ำเหน็จที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้จ�ำนวน 3,000,000 บำท สรุปค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ส�ำหรับปี 2561 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,372,500 บำท (รวมภำษี) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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หน่วย : บำท (รวมภำษี)

ค่าเบี้ยประชุมปี 2561
รายชื่อ

ต�าแหน่ง

คณะ
กรรมการ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

1. พลอำกำศเอกบุรีรัตน์ รัตนวำนิช ประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ

ค่า
ค่าบ�าเหน็จ ตอบ
ประจ�าปี แทน
2561
อื่นๆ

-

-

2. นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ

ประธำนกรรมกำรตรวจ
สอบ / กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

-

3. นำยพัฒนำ อัศวนิเวศน์

กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

-

4 นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์

กรรมกำร /
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

-

5. นำยสำทิส ตัตวธร

กรรมกำร /
รองประธำนกรรมกำร /
ประธำนกรรมกำรบริหำร

-

-

6. นำยเศวต นรำธิปกร*

กรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร

-

-

7. นำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์

กรรมกำร

-

-

-

8. นำงพิมพำ จิวะพรทิพย์

กรรมกำร

-

-

-

9. นำยสุพจน์ สุนทรินคะ**

กรรมกำร

-

-

-

-

980,000

260,000

70,000

รวม

รวม

-

-

-

-

1,062,500

-

2,372,500

* นำยเศวต นรำธิปกร ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2561
** นำยสุพจน์ สุนทรินคะ รับต�ำแหน่งแทนนำยเศวต นรำธิปกร เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2561
2. ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
• ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ จ�ำนวนค่ำตอบแทนของประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ รวม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 6 ท่ำน ในรอบปี 2561 จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 16,993,398 บำท ตำมรำยละเอียด ดังนี้
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บำท

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

16,993,398

19,463,477

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

2. ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ในรอบปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในอัตรำร้อยละ 3
ของเงินเดือน ให้แก่ผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 6 ท่ำน มียอดรวมดังนี้
หน่วย : บำท

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมกำรบริษัท

หุ้นสามัญ (หุ้น)
ล�าดับ
1

2

ชื่อ – สกุล

31 ธันวาคม
2560

พลอำกำศเอกบุรีรัตน์ รัตนวำนิช
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

-

นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

3

-

-

นำยพัฒนำ อัศวนิเวศน์
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ
ตอบแทน

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

-

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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เปลี่ยนแปลงในปี 2561
ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

จ�านวน

สัดส่วน (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสำมัญ (หุ้น)
ล�ำดับ
4

ชื่อ – สกุล
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์*
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

31 ธันวำคม
2560
-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5

นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร

53,305,552

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6

นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7

นางพิมพา จิวะพรทิพย์*
กรรมการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8

นายสุพจน์ สุนทรินคะ**
กรรมการ

45,479,068

-

3,328
-

รวม

ได้มา

450,000

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

3,789,400

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป
-

98,787,948

31 ธันวำคม 2561

เปลี่ยนแปลงในปี 2561

จ�ำนวน

สัดส่วน (%)

450,000

0.03

57,094,952

3.76

-

-

45,258,468

2.98

-

-

-

-

-

-

3,328

0

-

-

102,806,748

6.76

220,600

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�าหน่ายไป

-

4,018,800

* คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์ (กรรมการ) เป็นสามีของคุณพิมพา จิวะพรทิพย์ (กรรมการ)
** นายสุพจน์ สุนทรินคะ ด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้บริหาร
หุ้นสามัญ (หุ้น)
ล�าดับ
1

ชื่อ – สกุล
นำยสำทิส ตัตวธร
ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

2

3

4

31 ธันวาคม
2560

เปลี่ยนแปลงในปี 2561

53,305,552

ได้มำ

-

นำยวีรวิธ วณิชยำลัย*
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

200,000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

1,728,000

นำยมนัส บุญสนอง**
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยผลิต

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

-

นำยทำกำชิ โอตำนิ
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย (อำวุโส)

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
5

นำยสุพจน์ สุนทรินคะ
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์
และสำรสนเทศ

3,328

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
6

7

นำงสำวศิริวรรณ ปัญจมทุม
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

-

นำยสินธุ์ณรงค์ ไกรนรำ
ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดและขำย

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

-

รวม

55,236,880

* นำยวีรวิธ วณิชยำลัย ลำออกจำกบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562
** นำยมนัส บุญสนอง เข้ำรับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2561
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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จ�านวน

สัดส่วน (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

3,789,400

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

122,720

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ
จ�ำหน่ำยไป
ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ
จ�ำหน่ำยไป
ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ

-

จ�ำหน่ำยไป

-

ได้มำ
จ�ำหน่ำยไป

-

3,912,120

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,149,000

3.89

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคลำกรของบริษัท
จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัทและบริษัทย่อย

พนักงานประจ�า

พนักงานชั่วคราว

รวม

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)*
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด*

565
182
359

-

565
182
359

*เป็นบริษัทย่อยของบมจ.สำลี่อุตสำหกรรม

ค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัทฯ
ค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำแรง ค่ำล่วงเวลำ โบนัส และสวัสดิกำรอื่น ๆ

หน่วย : บาท
น ดอน
บนัส
รวม

ปี 2561

ปี 2560

120,263,538.46

102,691,649.43

3,131,843.00

3,245,743.00

123,395,381.46

105,937,392.43

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงำนตำมพระรำชบัญญัตกิ องทุนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงำนสุทธิจำก
เงินได้บุคคลธรรมดำ เพื่อเป็นสวัสดิกำรนอกเหนือจำกค่ำแรงที่ได้รับประจ�ำ โบนัส หรือสวัสดิกำรอื่น ๆ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ลูกจ้ำงท�ำงำน
ให้กับบริษัทฯ นำนขึ้น รวมทั้งสร้ำงควำมมั่นคงและมั่นใจให้ลูกจ้ำงเมื่อเกษียณอำยุหรือลำออกจำกงำน ทั้งนี้ พนักงำนมีสิทธิในส่วนสมทบ
ของบริษัทฯ ในกรณีที่พนักงำนเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ หรือลำออกจำกบริษัทหลังจำกท�ำงำนกับบริษัทไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
หน่วย : บำท

ปี 2561

ปี 2560

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ในปี พ.ศ.2561 มีกำรรับพนักงำนใหม่จ�ำนวน 736 คน และมีพนักงำนลำออก 592 คน
- ในปี พ.ศ.2560 มีกำรรับพนักงำนใหม่จ�ำนวน 504 คน และมีพนักงำนลำออก 492 คน
- ในปี พ.ศ.2559 มีกำรรับพนักงำนใหม่จ�ำนวน 386 คน และมีพนักงำนลำออก 379 คน
หมำยเหตุ : กำรเข้ำ-ออกของพนักงำนส่วนใหญ่เป็นพนักงำนฝ่ำยผลิตเนือ่ งจำกเป็นกำรท�ำงำนทีต่ อ้ งใช้ควำมอดทนแต่ไม่ตอ้ งใช้
ทักษะในกำรท�ำงำนที่สูงมำกนัก จึงมีกำรเปลี่ยนแปลงงำนบ่อยตำมปกติ นอกจำกนี้จ�ำนวนควำมต้องกำรพนักงำนเป็นไปตำม
ควำมต้องกำรก�ำลังคนของฝ่ำยผลิตตำมจ�ำนวนค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำ
ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่ นมำ
- ไม่มี นโยบำยพัฒนำบุคลำกร
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยบริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องบุคลำกร
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนกำรคัดสรรพนักงำนให้ได้ผทู้ มี่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถเข้ำมำสูอ่ งค์กร มีกำรจัดฝึกอบรมให้ทงั้ ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรเพือ่ เป็นกำร
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและเพิ่มทักษะในกำรท�ำงำน รวมถึงเป็นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงำนอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งด�ำเนินกำรประเมิน
ผลภำยหลักจบหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพื่อน�ำมำวิเครำะห์และประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรบุคคลและ
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของพนักงำนแต่ละคน จำกกำรด�ำเนินนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทพบว่ำบุคลำกรของบริษัทมีส่วน
ส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรลดกำรสูญเสียในกำรผลิต และสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุน
กำรผลิตที่ลดลง
ส�ำหรับกำรฝึกอบรมจำกหลักสูตรภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทในกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวน 23 หลักสูตร (รวมกำรฝึกอบรมทัง้ ภำยนอกและภำยในบริษทั ) โดยมีพนักงำนทีไ่ ด้รบั กำรฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 72 ของจ�ำนวนพนักงำนทัง้ หมด
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การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำเห็นว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ เี ป็นสิง่ ทีม่ คี วำมส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจในกำรเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มกี ำรเจริญเติบโตทีย่ งั่ ยืน และเพือ่ เพิม่ ควำมเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ำย บริษทั ฯ จึงได้ยดึ มัน่ ในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ มี ำโดยตลอด พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด
โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
งำน มีกำรทบทวนปรับปรุงแก้ไขนโยบำยและแนวปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมทันสมัยต่อเหตุกำรณ์ สอดคล้องกับกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล โดยน�ำ
เอำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ที่ออกโดยส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจของบริษัท
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในสิทธิพนื้ ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐำนะของเจ้ำของบริษทั และในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์
เช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหลักทรัพย์ทตี่ นถืออยู่ สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผลก�ำไร
จำกบริษทั สิทธิตำ่ ง ๆ ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั เช่น กำรจัดสรร
เงินปันผล กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจำกสิทธิพนื้ ฐำนต่ำง ๆ ข้ำงต้นแล้วบริษทั ยังได้ดำ� เนินกำรในเรือ่ งต่ำง ๆ ทีเ่ ป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิ ธิของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี้
- บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีทุกปีโดยจะจัดภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้ง
จัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย
14 วัน และลงประกำศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 วันติดต่อกันก่อนทีจ่ ะถึงวันประชุมโดยในแต่ละวำระ
กำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบไปด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือ
บุคคลใด ๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนกำรประชุมบริษทั จะเปิดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถส่งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถำมได้ลว่ งหน้ำก่อนวันประชุมผ่ำนทำง
อีเมลของเลขำนุกำรบริษัท
- ในกำรประชุมบริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถำมให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่ำง ๆ
อย่ำงอิสระและเท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบค�ำถำม
และให้ข้อมูลรำยละเอียดในที่ประชุม
- ภำยหลังกำรประชุมแล้วเสร็จ บริษทั จะจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมโดยให้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถ
ตรวจสอบได้

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในวันที่ 25 เมษำยน 2561 โดยมีวำระประจ�ำของกำรประชุม กล่ำวคือ
กำรพิจำรณำผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีและกำรจ่ำยเงินปันผล กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน กำรเลือกตัง้ กรรมกำร
แทนกรรมกำรทีห่ มดวำระ และกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ ได้เข้ำร่วมประชุม
และเป็นประธำนในที่ประชุม ในบรรดำกรรมกำรท่ำนอื่นที่เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งหมด 8 ท่ำน
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมกำรบริษัทค�ำนึงถึงสิทธิต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยจะไม่กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอน
สิทธิที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น ได้แก่
- สิทธิในกำรได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ของบริษัทตำมควำมเป็นจริง ครบถ้วนและเพียงพออย่ำงทันเวลำและ
เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ และคณะกรรมกำรต้องไม่จ�ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้น
- สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรือ่ งต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเพือ่ กำรบริหำรบริษทั ให้ได้ประโยชน์สงู สุด
- สิทธิในกำรรับทรำบหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมและได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อน
กำรประชุมตำมเวลำอันควร และมีโอกำสซักถำมต่อทีป่ ระชุมโดยคณะกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถำมล่วงหน้ำก่อน
วันประชุมได้
- สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และออกเสียงลงมติรว่ มตัดสินใจในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กรณีทมี่ กี ำรเปลีย่ นแปลง
นโยบำยที่ส�ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัท เช่น กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน
และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในกำรเลือกตั้ง ถอดถอนกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคลและพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร
- สิทธิในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดสรรก�ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
- สิทธิในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็นกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีภำยในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษทั เพือ่ พิจำรณำเรือ่ งผลกำรด�ำเนินงำน กำรอนุมตั จิ ำ่ ยเงินปันผล กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริษทั กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ เรือ่ ง
อื่น ๆ ที่ต้องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบำยที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุม โดยกำรอ�ำนวยควำม
สะดวกทั้งสถำนที่จัดประชุม กำรได้รับข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน และจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวเชิญ
ประชุม รำยละเอียดวำระกำรประชุม ซึ่งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมทั้งควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรส�ำหรับแต่ละวำระ รวมทั้ง
เอกสำรประกอบกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรเข้ำร่วมประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 14 วัน
รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งผ่ำนระบบ SET Community Portal (SCP) เป็นกำรล่วงหน้ำ ก่อนที่จะ
จัดส่งเอกสำรเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลและเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำลงมติในแต่ละวำระกำรประชุม นอกจำกนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้ผถู้ อื
หุ้นสำมำรถส่งค�ำถำมที่ต้องกำรค�ำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำได้
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั อำจเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นกำรประชุมวิสำมัญเมือ่ ใดก็ได้ ในท�ำนองเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถเข้ำ
ชื่อท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตำมข้อบังคับของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำร
บริษัทต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
กำรด�ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ ก่อนเริม่ กำรประชุมจะมีกำรแถลงให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทรำบถึงวิธกี ำรออกเสียงลงคะแนน และในระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมกำร
ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค�ำถำมใดๆ อย่ำงเท่ำเทียมกันตำมระเบียบวำระกำรประชุมโดยมีคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำรบริหำร คณะผู้บริหำร และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
ร่วมชี้แจงตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง

49

รายงานประจ�าปี

ANNUAL REPORT 2018

2561

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มกี ำรเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงสรุปผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ภำยในวัน
ท�ำกำรถัดไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทัง้ จัดส่งข้อมูลใน
ระบบตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุม คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำร
เผยแพร่วีดีทัศน์บันทึกรำยกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนกับบริษัท
นอกจำกนี้ บริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมำยถึง
กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภำยใน (รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ ำวะของบุคคลดังกล่ำว)
โดยห้ำมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องท�ำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและ
งบกำรเงินประจ�ำปีและควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิด
เผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทก�ำหนดโทษ
ตำมพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกรณีที่กรรมกำร
หรือผู้บริหำรมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท�ำกำรให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบอย่ำงน้อย 1 วัน ล่วงหน้ำก่อนท�ำกำร
ซื้อ/ขำยหลักทรัพย์ ผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทฯ นอกจำกนี้ ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้คณะกรรมกำรทรำบ
ผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส
3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วำ่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยในได้แก่พนักงำนและผูบ้ ริหำรของบริษทั
หรือผู้มสี ว่ นได้เสียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่คำ้ ลูกค้ำ เป็นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีวำ่ กำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
จะเป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย แต่ละกลุ่มเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่บริษัทตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น บริษทั มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยควำมโปร่งใส รอบคอบ มีผลกำรด�ำเนินงำนทีด่ ี มีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
มัน่ คงโดยค�ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทั ในระยะยำว รวมทัง้ กำรด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและ
เชื่อถือได้ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
พนักงำน บริษทั ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพนักงำนบริษทั ซึง่ เป็นทรัพยำกรทีม่ คี ำ่ ยิง่ ของบริษทั บริษทั จึงมุง่ ให้กำรสนับสนุนใน
กำรพัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี มีกำรท�ำงำนเป็นทีมและเสริมสร้ำงบรรยำกำศและ ควำมรูส้ กึ ปลอดภัยในกำรท�ำงำน
และมีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษทั อย่ำงเป็นธรรมและมีควำมเท่ำเทียมจัดให้มสี ภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีด่ แี ละปลอดภัย
รวมทัง้ จัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเพือ่ เป็นหลักประกันควำมมัน่ คงระยะยำวในกำรด�ำรงชีพ ท�ำให้เกิดขวัญและก�ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
คู่แข่ง
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติในกำรแข่งขัน
คู่คำ้
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำตำมกรอบกำรค้ำที่สุจริตโดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมสัญญำและค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด
ลูกค้ำ
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริกำรที่ดีเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำ
เจ้ำหนี้
บริษทั ตระหนักดีวำ่ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั เจ้ำหนีเ้ พือ่ ให้เกิดควำมเชือ่ มัน่ และไว้วำงใจ เป็นภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั คิ วบคู่
ไปกับกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมของชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ เข้ำร่วมใน กิจกรรมต่ำง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
รัฐบำล คณะกรรมกำรบริษทั ได้ดำ� เนินกิจกำรของบริษทั ภำยใต้กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือระเบียบต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจ รวมรำยงำนและทั้งข้อร้องเรียนกำรกระท�ำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณ หรือ
พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีหน่วยงำนรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียนด้วยวำจำ โทรศัพท์ โทรสำร
อีเมลล์ หรือจดหมำย โดยผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งมำยังช่องทำงรับเรื่อง ดังนี้
• คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ audit_committee@saleeind.com
• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ lakamon@saleeind.com
• กรรมกำรผู้จัดกำร sathit@saleeind.com
• เว็บไซต์ของบริษัท www.saleeind.com
• โทรศัพท์เบอร์ 02-5295968-99 ต่อ 1208 (เลขำนุกำรบริษัท)
• กล่องรับแจ้งเบำะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ดำ้ นหน้ำบริษัท)
โดยเลขำนุกำรบริษัทจะท�ำกำรรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรพิจำรณำตรวจสอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสและเรื่องที่ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นควำม
ลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่ได้รับกำรร้องเรียนแต่อย่ำงใด
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้กำรเปิดเผยข้อมูลแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย และกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม สำมำรถ
ตรวจสอบได้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
เปิดเผยผลกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรำยงำนประจ�ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (56-1) ตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ตระหนักและมีควำมรับผิดชอบต่อควำมเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทำงกำรเงิน และได้
จัดให้มีกำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้วำ่ กำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทรำบข้อมูลที่แสดงถึงฐำนะทำงกำรเงิน และ
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท�ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดท�ำ “รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” ดังแสดงไว้เป็นหัวข้อต่ำงหำกในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลำ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำร ต่ำง ๆ
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้รบั ทรำบ ทัง้ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทำงเว็บไซต์ของบริษทั www.
saleeind.com โดยมีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำกเกิดรำยกำร
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท ค�ำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นส�ำคัญและได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงครบถ้วนและโปร่งใส
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ผู้จัดกำรฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์และสำรสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน สถำบัน ผู้ถือหุ้น รวม
ทัง้ นักวิเครำะห์และภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทุก ๆ ปีบริษทั ได้รว่ มออกบูธงำน mai
FORUM ซึง่ จัดขึน้ โดยตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมำคมบริษทั
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ mai ได้ร่วมออกบูธเพื่อถ่ำยทอดข้อมูลธุรกิจโดยตรงแก่
ผู้เข้ำร่วมงำน นักลงทุน และผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถติดตำมข้อมูลต่ำง ๆ ของบริษัททำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือมีข้อสงสัยสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมำยเลข 0-2529-5968-99 โทรสำร
หมำยเลข 0-2529-5959 หรือทำงอีเมลล์investor@saleeind.com
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5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คนและกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีควำมรูค้ วำมสำมำรถโดยเป็นผูม้ บี ทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำย
และภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมแผนที่
วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยไปกว่ำ 3 คน
กรรมกำรของบริษัท ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชน จ�ำกัด ข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผูม้ คี วำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญ และประสบกำรณ์ทสี่ ำมำรถเอือ้ ประโยชน์ให้แก่บริษทั ได้เป็นอย่ำงดี มีควำมทุม่ เท และสำมำรถ
อุทิศเวลำอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ มีภำวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งมีประวัติกำรท�ำงำนที่ดี
3. ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละใช้ดลุ ยพินจิ อย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเรือ่ งต่ำงๆ ทัง้ จำกฝ่ำยบริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ โดย
กรรมกำรแต่ละคนมีหน้ำที่และอิสระที่จะตั้งค�ำถำมแสดงควำมคิดเห็น วิสัยทัศน์ หรือคัดค้ำนในกรณีที่มีควำมเห็นขัดแย้งเพื่อ
บริหำรงำนของบริษทั ให้เป็นธุรกิจทีย่ งั่ ยืน และเป็นผูน้ ำ� ทำงธุรกิจอันจะยังประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. กำรแต่งตั้งกรรมกำรจะด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส โดยมีกำรพิจำรณำทบทวนคุณสมบัติทักษะ ควำมรู้และควำมช�ำนำญที่
จ�ำเป็นของกรรมกำร เพือ่ ให้ได้มำซึง่ กรรมกำรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ นั จะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั บริษทั แล้วจึงจะมีกำรเสนอชือ่
บุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรพร้อมทั้งประวัติอย่ำงเพียงพอ ส�ำหรับกำรพิจำรณำและอนุมัติของผู้ถือหุ้น
5. มีกำรเปิดเผยประวัติของคณะกรรมกำรทุกคนอันสำมำรถตรวจสอบได้
6. มีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจอันจ�ำเป็นและมีประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่กรรมกำรที่เข้ำใหม่
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติและหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน
3. ต้องสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
4. ต้องได้รบั กำรอบรม และเสริมสร้ำงควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องต่อกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นได้ และควรได้เพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นำจควบคุมของบริษทั ฯ
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำม
ดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นำจ
ควบคุมของบริษัทฯ
7. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดำมำรดำ คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำร
เสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
8. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นำจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผูม้ อี ำ� นำจควบคุมของผูท้ มี่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน
11. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
12. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
13. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
14. เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเป็นอิสระ
โดยไม่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้
15. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท โดยมีรำยละเอียดลักษณะควำมสัมพันธ์ตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด
นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ น
กำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ ถือของงบกำรเงินได้ รวมทัง้ บริษทั จะพิจำรณำคุณสมบัติ
ในด้ำนอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจควำมมีจริยธรรม เป็นต้น
ตำมข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้วำ่ ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีกรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งหนึง่ ในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำร
ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสำมกรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปี
ทีส่ องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนำนทีส่ ดุ นัน้ เป็น
ผูอ้ อกจำกต�ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระนัน้ อำจได้รบั เลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่กไ็ ด้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนด�ำเนินกำรสรรหำบุคคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสมเพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำต่อไป
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั กับผูบ้ ริหำรอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ท�ำ
หน้ำทีใ่ นกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของผูบ้ ริหำรในระดับนโยบำยในขณะทีผ่ บู้ ริหำรท�ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนของบริษทั
ในด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด ดังนั้นประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสอง
ต�ำแหน่งต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีควำมเหมำะสมที่สุด
ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัทจะท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด�ำเนินกิจกำรของบริษัท และก�ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่
นของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวัง รอบคอบและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงสม�่ำเสมอและคณะกรรมกำรยัง
มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน คณะกรรมกำรของบริษทั จะรำยงำนส่วนได้สว่ นเสียของตนหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีควำม
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้กำรด�ำเนินกิจกำรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจะก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์
แผนงำน และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษทั และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตลอดจนก�ำกับดูแล
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กำรด�ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยทีก่ ำ� หนดไว้ อีกทัง้ ประเมินผลและปรับปรุงเพือ่ ควำมมีประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินกิจกำร
3. ก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและพิจำรณำถึงปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญอันอำจเกิดขึ้นก�ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงดังกล่ำว และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงนั้น
4. พิจำรณำและอนุมตั ผิ ลงำนและผลประกอบกำรประจ�ำไตรมำสของบริษทั เทียบกับแผนและงบประมำณและพิจำรณำแนวโน้ม
ระยะต่อไปของปี
5. พิจำรณำและอนุมัติกำรท�ำธุรกรรมหรือกำรกระท�ำใดๆ อันมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนี้สิน กำรท�ำธุรกิจ
และชื่อเสียงของบริษัท
6. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่มีควำมน่ำเชื่อถือรวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรในกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และให้ควำมเห็นถึงควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
7. พิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนนโยบำย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับกำรบัญชี กำรเก็บรักษำเงินและระบบกำรควบคุม
ทำงกำรเงิน
8. พิจำรณำแต่งตัง้ และก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีแ่ ก่คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำค่ำตอบแทน เพื่อกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
9. พิจำรณำแต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รวมทัง้ ก�ำหนดอ�ำนำจอนุมตั ทิ มี่ อบอ�ำนำจให้กบั ประธำนกรรมกำร
บริหำร และพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขอ�ำนำจดังกล่ำวเพื่อควำมเหมำะสม
10. จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเหมำะสม
11. ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของบริษทั ทีไ่ ด้
จัดท�ำเป็นลำยลักษณ์อกั ษร และพิจำรณำทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวเป็นประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้
12. จัดให้มีกำรจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
13. ส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจและติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำร
ท�ำงำนของบริษัทที่ได้จัดท�ำขึ้นอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
14. จัดให้มแี นวทำงด�ำเนินกำรทีช่ ดั เจนกับผูท้ ปี่ ระสงค์จะแจ้งเบำะแส หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่ำนทำงเว็บไซต์ หรือรำยงำนตรงต่อบริษทั
โดยก�ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสผ่ำนทำงส�ำนักตรวจสอบและคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เพือ่ สัง่ กำรให้มกี ำรตรวจ
สอบข้อมูลตำมกระบวนกำรที่บริษัทก�ำหนดไว้และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
15. ก�ำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมกำรบริหำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท และกำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ของกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ
กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือนและอำจมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็นโดย
มีกำรก�ำหนดวำระที่ชัดเจนน�ำส่งเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียง
พอก่อนกำรประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจำ� เป็นเร่งด่วนและมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรรำยงำนทีร่ บั รองแล้ว
เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้
ในกำรประชุมประธำนกรรมกำรบริษทั เป็นผูก้ ำ� หนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรือ่ งวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดย
เปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้ ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ
ประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยในบำงวำระอำจ
มีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับ
ทรำบนโยบำยโดยตรงเพือ่ ให้สำมำรถน�ำไปปฏิบตั อิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้ นีใ้ นกำรลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ถอื มติของเสียง
ข้ำงมำกโดยให้กรรมกำรคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ /หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้นและถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะ
กรรมกำร เพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหำโดยตรงและเพื่อมีโอกำสรู้จักผู้บริหำรระดับสูงส�ำหรับใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่กรรมกำร
บริษัทจะต้องทรำบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำร นอกจำกนี้ยัง
ให้กำรสนับสนุนในกำรจัดประชุมและเป็นผู้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรที่มีควำมถูกต้อง ชัดเจนทั้งผลกำรประชุมและ
ควำมเห็นของกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่เลขำนุกำรบริษัทและพร้อมส�ำหรับกำรตรวจสอบจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กำรเข้ำร่วมประชุม / จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ประจ�ำปี 2561

การประชุมกรรมการ
บริษัท

การประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

1. พลอำกำศเอกบุรีรัตน์ รัตนวำนิช

5/5

4/4

-

2. นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ

5/5

4/4

2/2

3. นำยพัฒนำ อัศวนิเวศน์

5/5

4/4

2/2

4. นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์

5/5

-

2/2

5. นำยสำทิส ตัตวธร

5/5

-

-

6. นำยเศวต นรำธิปกร*

5/5

-

-

7. นำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์

5/5

-

-

8. นำงพิมพำ จิวะพรทิพย์

5/5

-

-

9. นำยสุพจน์ สุนทรินคะ**

-

-

-

รายชื่อ

* นำยเศวต นรำธิปกร ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561
** นำยสุพจน์ สุนทรินคะ ด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมกำรที่ลำออก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561
นโยบำยด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรบริษทั ก�ำหนดให้ฝำ่ ยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทั โดยกำรเปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงกับเป้ำหมำย
ทีก่ ำ� หนดไว้ให้ทรำบอย่ำงสม�ำ่ เสมอพร้อมทัง้ รำยงำนทัง้ กำรเงิน ควำมคืบหน้ำของกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั เพือ่ ให้กำรด�ำเนิน
ธุรกิจเป็นไปตำมเป้ำหมำย นโยบำยที่วำงไว้ และหำกไม่เป็นไปตำมนั้นคณะกรรมกำรบริษัทจะได้จัดให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง และดูแลให้
ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรแก้ไขสถำนกำรณ์นั้น พร้อมทั้งกำรพัฒนำเรื่องนั้นอย่ำงต่อเนื่องอีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงลงไป ตำมล�ำดับ โดยใช้เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผน
งำนประจ�ำปี เพื่อพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทประจ�ำปีทั้งคณะและรำยบุคคล รวมทั้งกำรประเมิน
ผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมเข้ำใจที่ดีในกำรท�ำงำนร่วมกันของคณะกรรมกำร
ประกอบด้วยแบบประเมินทั้งคณะ แบบประเมินคณะกรรมกำรรำยบุคคล แบบประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และแบบประเมิน
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ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยจะมีกำรสรุปผลกำรประเมินในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ทุกท่ำน
ได้รับทรำบผลกำรประเมินโดยรวม ช่วยให้กรรมกำรได้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรปรับปรุง
แก้ไข
ค่ำตอบแทน
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่จูงใจในระดับที่เหมำะสมโดยค�ำนึงถึงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและ
ควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรแต่ละท่ำน
โดยบริษัทใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยเป็นอัตรำที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันเพื่อที่จะดูแลและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่ำตอบแทน
เพิ่มที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่พิจำรณำแนวทำงและ/หรือก�ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร(ถ้ำมี) โดยมีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ำรก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสม
ผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทน
ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรตำมแบบที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู้เกี่ยวกับองค์กรเบื้องต้นต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัทที่เข้ำ
ใหม่เพื่อท�ำควำมเข้ำใจงำน บทบำท หน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนมีกำรให้ควำมรู้กับกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัทอย่ำง
ต่อเนือ่ ง โดยครอบคลุมทุกด้ำนเพือ่ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงมีประสิทธิภำพ อันเหมำะสมต่อกำรเปลีย่ นแปลงของสภำวะกำรณ์ภำยนอกและ
กำรพัฒนำบริษัทอย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมทั้งเลขำนุกำรบริษัท เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่
ดีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรจัดอบรมภำยในและกำรอบรมจำกสถำบันต่ำง ๆ เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน ก.ล.ต. หรือ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง และในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
กรรมกำรหรือแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ฝ่ำยจัดกำรจะจัดให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่รวมถึง
กำรจัดให้มีกำรแนะน�ำลักษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร รำยงำนถึงแผนพัฒนำและสืบทอดงำน
เป็นประจ�ำเพื่อทรำบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงให้มีควำมพร้อมตำมแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
รำยงำนคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษทั ถือเป็นหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้
และทันเวลำ ตลอดจนกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินประจ�ำปีเป็นกำรจัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบำยบัญชีทเี่ หมำะสมและถือปฏิบตั สิ ม�ำ่ เสมอเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยแสดงควบคูก่ นั ไปกับรำยงำนของผูส้ อบบัญชีไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรำยงำนงบกำรเงินว่ำเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำทีก่ ำ� กับดูแลและสอบทำนให้บริษทั มีกำร
รำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ มีกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยเพือ่ ช่วยในกำรปฏิบตั งิ ำนในกำรศึกษำและกลัน่ กรองในแต่ละด้ำนและเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ�ำนวน 4 คณะ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำร
บริษัทจ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และอยู่
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของประธำนกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่อง
และเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำหรือรับทรำบตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีท่ กี่ ำ� หนด โดยรำยละเอียดของคณะกรรมกำรแต่ละ
คณะมีดังต่อไปนี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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1. คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับ

4

ชื่อ-สกุล
พลอำกำศเอกบุรีรัตน์ รัตนวำนิช
นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ
นำยพัฒนำ อัศวนิเวศน์
นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
นำยสำทิส ตัตวธร
นำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์
นำงพิมพำ จิวะพรทิพย์
นำยสุพจน์ สุนทรินคะ

ต�าแหน่ง
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร
1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และดูแลกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทัง้ เอกสำรต่ำง ๆ เพือ่ ให้คณะกรรมกำรได้รบั ข้อมูล
อย่ำงเพียงพอที่จะศึกษำ พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำง ๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
2. มีบทบำทในกำรก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับประธำนกรรมกำรบริหำร
3. มีหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ จัดสรรเวลำให้เพียงพอที่ผู้บริหำรจะน�ำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกำสให้
กรรมกำรซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในกำรอภิปรำยและสรุปมติที่ประชุม
4. เป็นประธำนทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษทั และตำมระเบียบวำระทีก่ ำ� หนดไว้ และ
ตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกรรมกำรและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำม
กฎหมำยและตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
1. อ�ำนำจหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์รวมถึงกฎหมำยอื่นใดที่ก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกรรมกำรหรือคณะ
กรรมกำรในบริษัท (มหำชน) จ�ำกัด
2. มีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นของคณะกรรมกำร
3. มีอ�ำนำจหน้ำที่ดูแลและก�ำหนดนโยบำยหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำยทำงด้ำนกำรเงิน นโยบำยกำรระดมทุน นโยบำยใน
กำรบริหำรเงินทุน และนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
4. พิจำรณำอนุมัติงบประมำณ โครงกำรลงทุนของบริษัท และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมแผน
5. ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมหรือดีกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และก�ำหนดแนวทำงแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยนั้น
6. ด�ำเนินกิจกำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั และตำมมติของทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ และตำมที่
ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึง่ หรือหลำยคน หรือบุคคลอืน่ กระท�ำกำรอย่ำงหนึง่ อย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�ำหนดให้รำยกำร
ทีก่ รรมกำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีสว่ นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั
ย่อย ให้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
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-

เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กำรท�ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำย หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
- กำรรับซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท
- กำรแก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่น
เข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น
- กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- กำรออกหุ้นใหม่เพื่อช�ำระแก่เจ้ำหนี้ของบริษัท ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุน
- กำรเพิ่มทุน หรือกำรลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
2. คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีกรรมกำรบริหำร ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับ

4

ชื่อ-สกุล

ต�าแหน่ง

นำยสำทิส ตัตวธร
นำยสุพจน์ สุนทรินคะ
นำยทำกำชิ โอตำนิ*
นำยมนัส บุญสนอง*
นำยสินธุ์ณรงค์ ไกรนรำ*

ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

* เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทำง กลยุทธ์ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แผนธุรกิจและงบประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ
2. บริหำรธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้
3. ก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส
4. แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจำรณำและให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
6. พิจำรณำสอบทำนและอนุมตั ริ ำยกำรเกีย่ วกับกำรลงทุนและจ�ำหน่ำยทรัพย์สนิ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรกำรเงิน
กำรบริหำรงำนทัว่ ไป และรำยกำรอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ ภำยใต้ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำทีท่ ไี่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
บริษัท
7. ก�ำกับดูแลและบริหำรเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำให้แนวทำงในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
8. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นกิจกรรมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผู้ด�ำเนินกำรไว้แล้ว
9. พิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ
10. คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ�ำนำจช่วงให้ผบู้ ริหำรหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ มีอำ� นำจในกำรด�ำเนินกำรในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือ
หลำยเรื่องตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรได้ ทั้งนี้ กำรอนุมัติรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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กำรมอบอ�ำนำจช่วง ต้องไม่เป็นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำร
ที่คณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสียและประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน กำรอนุมัติรำยกำรใด ๆ ต้องเป็นไปตำม
นโยบำยและขั้นตอนตำมที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท
11. ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค�ำแนะน�ำตำมควำมจ�ำเป็น
12. มีอ�ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
13. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
อ�ำนำจกำรลงนำมอนุมัติของคณะกรรมกำรบริหำร

วงเงินอนุมัติ (บาท)

รายการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

1. กำรก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำ/กำรยกเลิกขำย/แลกเปลี่ยน

40,000,000

10,000,000

2. กำรอนุมัติขำยสินทรัพย์ถำวร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮำร์ดแวร์
และ ซอฟท์แวร์
3. กำรเพิ่มหนี้ค่ำสินค้ำ

40,000,000

1,000,000

40,000,000

5,000,000

4. กำรซื้อสินค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ

40,000,000

10,000,000

5. กำรซื้อสินทรัพย์ถำวร รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

60,000,000

10,000,000

6. กำรอนุมัติโครงกำร/งำนก่อสร้ำง

60,000,000

5,000,000

7. กำรตั้งวงเงินเครดิตส�ำหรับกำรขำยครั้งแรก

ไม่เกิน 20,000,000

ไม่เกิน 10,000,000

8. กำรขอเพิ่ม/ลดวงเงินเครดิตและเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรให้เครดิต
ส�ำหรับกำรขำยครั้งต่อไป

ไม่เกิน 20,000,000

ไม่เกิน 10,000,000

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับ

3

ชื่อ-สกุล

ต�าแหน่ง

นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ*

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

พลอำกำศเอกบุรีรัตน์ รัตนวำนิช

กรรมกำรตรวจสอบ

นำยพัฒนำ อัศวนิเวศน์

กรรมกำรตรวจสอบ

* นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน เนื่องจำกจบ
กำรศึกษำด้ำนกำรบัญชีจำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์และมีประสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนกำรบัญชีโดยตรงมำกกว่ำ 20 ปี โดยมีประวัติกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
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ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้ทัดเทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
3. สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงินและกับกำรควบคุมภำยใน
ด้ำนกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ทีเ่ หมำะสม
และมีประสิทธิผล
2. พิจำรณำรำยงำนจำกอนุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และหำรือกับฝ่ำยจัดกำรเกีย่ วกับนโยบำยกำรประเมิน และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
3. พิจำรณำผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท เพื่อให้ควำมมั่นใจต่อคณะกรรมกำรบริษัท ว่ำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้มี
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอและเป็นไปตำมกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยในที่ได้รับจำกผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี
โดยมุ่งให้กำรปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในกระบวนกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิผลมำกที่สุด
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด และจรรยำบรรณ
1. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2558
2. พิจำรณำให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน
1. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี เพือ่ รับทรำบรำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจ�ำไตรมำส และ/หรือผลกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ประจ�ำปี และหำรือเกี่ยวกับปัญหำ/อุปสรรคที่อำจพบจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน และพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
3. ประกันควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีสำยกำรบังคับบัญชำตรงต่อ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
4. สอบทำนกฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ก�ำกับดูแลหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้ปฏิบตั งิ ำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีทไี่ ด้รบั อนุมตั ิ และปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนสำกล
กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
ด้ำนกำรรำยงำน
(1) ให้ประธำนกรรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูร้ ำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อทรำบ และ/หรือ เพื่อพิจำรณำโดยสม�่ำเสมอทุกไตรมำส
(2) จัดท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว ต้องลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(3) สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในจำกกำรประเมินของฝ่ำยจัดกำร
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SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

60

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท�ำซึ่งอำจมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ด�ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
ด้ำนอื่น ๆ
(1) ให้ควำมเห็นทีแ่ ตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั เกีย่ วกับข้อตกลงเข้ำท�ำรำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
(2) ปฏิบัติภำรกิจอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัท จะมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และค�ำสั่งนั้นต้องเป็น
ลำยลักษณ์อักษร
(3) สอบทำน/ประเมินควำมเหมำะสม และเป็นปัจจุบนั ของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ สรุปน�ำเสนอ
ควำมเห็นยังคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง และอนุมัติใช้กฎบัตรดังกล่ำว หรือขออนุมัติคงใช้กฎบัตร
ฉบับเดิมต่อเนื่องอีก 1 ปี
(4) ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี (Self-Assessment) เพือ่ สรุปน�ำผลกำรประเมินตนเอง เสนอ
ยังคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(5) สอบทำนกำรก�ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรรับเรือ่ งร้องเรียนโดยฝ่ำยบริหำรพิจำรณำเห็นชอบ ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนของ
ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมำยรับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี ซึง่ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ
และกรณีทบี่ ริษทั ฯ จัดกำรอบรมหลักสูตรเพือ่ รับรองกำรพัฒนำควำมรูต้ อ่ เนือ่ งด้ำนบัญชีขนึ้ เอง โดยแสดงให้เห็นว่ำเนือ้ หำและ
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ว่ำเป็นไปตำมที่ส�ำนักงำนก�ำหนดไว้
(6) พิจำรณำเห็นชอบ ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และกรณีที่บริษัทฯ จัดกำรอบรมหลักสูตรเพื่อรับรองกำรพัฒนำควำมรู้ต่อ
เนือ่ งด้ำนบัญชีขนึ้ เอง โดยแสดงให้เห็นว่ำเนือ้ หำและจ�ำนวนชัว่ โมงอบรมของหลักสูตรได้ผำ่ นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ว่ำเป็นไปตำมที่ส�ำนักงำนก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 ที่ผ่ำนมำ กรรมกำรอิสระทั้ง 3 ท่ำน ของบริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพกับ
กลุ่มบริษัทแต่อย่ำงใด
4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั มีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่ำน
ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับ

3

ชื่อ-สกุล

ต�าแหน่ง

นำยพัฒนำ อัศวนิเวศน์

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ดูแลโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรให้มคี วำมเหมำะสมกับองค์กร และสภำพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมด้วยควำมโปร่งใส เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษทั โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำ
อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
3. พิจำรณำและสรรหำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร ด้วยควำมโปร่งใส เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง
4. จัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร โดยมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ
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5. พิจำรณำรูปแบบ และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผู้จัดกำร ให้มีควำม
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้
เคียงกับบริษัท รวมทั้ง น�ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยต่อกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อน
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
6. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำเสนอแนะ
ในภำพรวมเกี่ยวกับกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำนบริษัทตำมกำรแนะน�ำเบื้องต้นของกรรมกำร
ผู้จัดกำร
7. ทบทวน เปลีย่ นแปลงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
5. คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยเลือกจำกกรรมกำรและผู้บริหำรจ�ำนวนหนึ่งของบริษัท
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้รับกำรแต่งตั้งคัดเลือกสมำชิก 1 ท่ำนให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 4 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้

ล�าดับ

3
4

ชื่อ-สกุล
นำยสำทิส ตัตวธร
นำยสุพจน์ สุนทรินคะ
นำงสำวศิริวรรณ ปัญจมทุม
นำยสินธุ์ณรงค์ ไกรนรำ

ต�าแหน่ง
ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (รักษำกำร)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. เสนอกำรก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งครอบคลุมควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติ
กำร และควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น
2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้
อยู่ในระดับที่เหมำะสม
3. ควบคุม ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และดูแลให้บริษัทด�ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง
ที่บริษัทก�ำหนด
4. ทบทวนควำมเพียงของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมถึงมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่
ก�ำหนด
5. เสนอก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ติดตำมและประเมินควำมเสีย่ ง
ของบริษัทให้มีประสิทธิภำพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. น�ำเสนอรำยงำยผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อรับทรำบและ/หรือ
พิจำรณำทุกไตรมำสและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบและ/หรือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท
กำรพิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรรำยใหม่ หรือสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร รอง
กรรมกำรผู้จัดกำร (ถ้ำมี) โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธกี ำรสรรหำและคัดเลือกอย่ำงมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส พิจำรณำคุณสมบัตแิ ละพิจำรณำบุคคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ มีควำมเข้ำใจเพียงพอด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ กฎหมำย และอื่น ๆ โดยค�ำนึงถึงควำมจ�ำเป็นขององค์กร
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่
ควรได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือก
ตั้งเป็นกรรมกำรดังกล่ำวก่อนมีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด คณะกรรมกำรสรรหำจะเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรและ/หรือกรรมกำรอิสระ เพื่อพิจำรณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ
ในกรณีที่กรรมกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระหรือเลือกตั้งกรรมกำรใหม่เพิ่มเติม โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์กำรสรรหำดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คนและกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้อง
มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย กำรแต่งตัง้ กรรมกำรนัน้ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.2 ในกำรเลือกกรรมกำรอำจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือครำวละหลำยคนตำมแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตำม 1.1 ทั้งหมดจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำกบุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผูไ้ ด้รบั
กำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้
ในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขำด
2. คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะและมีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่ำ 3 คนซึ่งกรรมกำร
อิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวม
หุน้ ทีถ่ อื โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วยและให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เรือ่ งกำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551
3. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ทั้งหมด
ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรที่จะต้อง
ออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภำยหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลำกหรือตกลงกันในคณะกรรมกำรว่ำผูใ้ ดจะ
ออกและปีต่อๆ ไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระใน
ข้อนี้อำจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ำมำเป็นกรรมกำรใหม่ได้
4. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอนื่ นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรดังกล่ำวแทน
จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำม
ในสีข่ องจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คนโดยมีวำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบำยใน
กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำนลูกจ้ำงพนักงำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะทีเ่ ป็นบิดำมำรดำคูส่ มรสพีน่ อ้ งและ
บุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหำรผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ผมู้ อี ำ� นำจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอชือ่ เป็นผูบ้ ริหำรหรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งทั้งนี้ควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจให้รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำร
ทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์และบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกันกำรให้สนิ ทรัพย์
เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติกรรมอืน่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลท�ำให้บริษทั หรือคูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ำย
หนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้กำรค�ำนวณ
ภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นำจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชีซงึ่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นำจควบคุมของบริษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
สองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งได้รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำหรือถือหุ้นเกิน
กว่ำร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็น
กำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ น
กำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ ถือของงบกำรเงินได้ รวมทัง้ บริษทั จะพิจำรณำคุณสมบัติ
ในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่นประสบกำรณ์ในธุรกิจควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจควำมมีจริยธรรม เป็นต้น
ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ำรแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั โดยกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง
เพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำ� นวนครบตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียง
วำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทนและบริษัทต้องแจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถูกให้
ออกก่อนครบวำระ
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกและ
กลั่นกรองบุคคล จำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและ
งำนบริหำรของบริษัทและสำมำรถก�ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำม
ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำและแต่งตั้งผู้บริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลโดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติและบุคคลที่
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยค�ำนึงถึงจริยธรรม ควำมซื่อสัตย์ และประสบกำรณ์ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ได้แก่ กรรมกำร
ผู้จัดกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร โดยจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งควรมี
แนวคิดและวิสยั ทัศน์ในกำรบริหำรจัดกำรในแนวทำงเดียวกับคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ให้กำรด�ำเนินงำนขององค์กรประสผลส�ำเร็จลุลว่ ง
ตำมเป้ำหมำย
กำรสรรหำผู้บริหำร
บริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะสรรหำผูบ้ ริหำรโดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโดยด�ำเนิน
กำรคัดเลือกตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ทั้งนี้ กรรมกำรผู้จัดกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในธุรกิจของ
บริษัทเข้ำเป็นพนักงำนในระดับต่ำงๆ นอกจำกนี้กำรแต่งตั้งหัวหน้ำหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรตรวจสอบและควบคุมภำยในจะ
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน
กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. คณะกรรมกำรบริษทั มีกลไกในกำรก�ำกับดูแลทีท่ ำ� ให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษทั ย่อย
ที่ผ่ำนมำ กำรเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�ำเนินกำรโดยฝ่ำยจัดกำร
ในปัจจุบันบริษัทก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้กำรเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้ำที่ด�ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) ทั้งนี้ กำรส่งกรรมกำรเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำวเป็นไป
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท
นอกจำกนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทก�ำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจำกบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับ
ในเรื่องกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยง กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์หรือกำรท�ำรำยกำรส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำว ให้
ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยและกำรท�ำรำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำ
จัดท�ำงบกำรเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
2. ข้อตกลงระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อย
กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำ� หนดเรือ่ งกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรท�ำงำนของบริษทั
โดยห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั น�ำข้อมูลภำยในของบริษทั ไปใช้เพือ่ กำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผู้อื่นเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
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ทั้งนี้ กำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนภำครัฐและขององค์กร
ที่ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลบริษัท โดยผู้มีหน้ำที่น�ำข้อมูลภำยในดังกล่ำวไปใช้ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง หรือบันทึกเสียง อีกทั้งไม่
ควรสนทนำในที่สำธำรณะ ผ่ำนเครื่องมือสื่อสำร หรือสนทนำกับสมำชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันน�ำไปสู่กำรเปิดเผยต่อผู้อื่นได้
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรทุกคนมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์โดยให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปี บริษัทฯ มีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของ
บริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี้
• ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผู้บริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับหน้ำที่ที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ (แบบ59-2) ของตน
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ ำวะ ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยให้จัดส่งส�ำเนำรำยงำนนี้ให้แก่เลขำนุกำรบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อจัดท�ำบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็น
รำยบุคคล เพือ่ น�ำเสนอให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบในทีป่ ระชุมกรรมกำรไตรมำสละ 1 ครัง้ นอกจำกนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษ
หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดดังกล่ำวด้วย
• บริษัทได้ด�ำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำรหรือพนักงำนทรำบว่ำ ผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น
สำระส�ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิดเผยสูส่ ำธำรณชน และต้องไม่ซอื้ หลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชัว่ โมง
นับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะทั้งหมดแล้ว และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
นอกจำกบทลงโทษซึง่ ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดทำงวินัยซึ่งก�ำหนดไว้ในข้อบังคับกำรท�ำงำนของบริษัท หำกพบว่ำ ผู้บริหำรได้ใช้
ข้อมูลภำยในหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงที่จะท�ำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับควำมเสื่อมเสียและเสียหำย
2. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นหน้ำที่ส�ำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกำรกำรกระท�ำที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่ง
นอกจำกจะต้องกระท�ำตำมข้อบังคับของบริษทั และหลักเกณฑ์ตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมกำรบริษทั
ยังได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท�ำงำนของบริษัท ส�ำหรับกรรมกำรบริหำรและพนักงำน
ซึ่งไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ครอบครัวและผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องไม่ท�ำธุรกรรมใด ๆ ที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะด้วยกำรกระท�ำ
ของตนเอง หรือร่วมกับสมำชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชดิ เพือ่ หลีกเลีย่ งควำมไม่เหมำะสมทีอ่ ำจเกิดขึน้ ดังกล่ำว ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรได้
ก�ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมคู่มือฯ โดยก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
แต่หำกในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรเช่นนั้น คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้กำรท�ำรำยกำรนั้นมีควำมถูกต้อง โปร่งใส เที่ยงธรรม
เสมอเหมือนกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรำยกำรนั้น ต้องงดเว้นกำร
ให้ควำมเห็นและงดเว้นกำรออกเสียงลงมติหรือออกจำกที่ประชุม อีกทั้งคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรปฏิบัตินั้น
เพือ่ กำรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดควำมเหมำะสมต่อกำรด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อนั อำจน�ำมำซึง่ ควำมเสียหำย
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีกำรก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนส�ำหรับกรณีที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนน�ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยต่อ
สำธำรณะหรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบและได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ จะได้มกี ำรเปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน รำยงำนประจ�ำปีและแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อป้องกันรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์และประกำศที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ
จัดส่งแบบแจ้งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกรณีดังต่อไปนี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. แบบแจ้งรำยงำนครั้งแรก เมื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรเข้ำใหม่ของบริษัทฯ
2. แบบแจ้งรำยงำน เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม ของทุกปี
3. แบบแจ้งรำยงำนเมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญทีม่ ผี ลท�ำให้เกิดกำรมีสว่ นได้เสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง
ปีบัญชี
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส�ำหรับค่ำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัทส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ได้รับจำกบริษัทและบริษัทย่อย
ส�ำหรับปี 2561 มีดังนี้
ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
รวม
ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee)
-

1,370,000
1,120,000
30,000
920,000
3,440,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

กำรน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปใช้
บริษัทได้ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) โดยอ้ำงอิงจำกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่
ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 (CG Code) ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำรได้พิจำรณำพบว่ำบริษัทได้น�ำ
หลักปฏิบัติส่วนใหญ่มำปรับใช้แล้วและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 นอกจำกนี้
บริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้สอดคล้องกับ CG Code ต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรพัฒนำประสิทธิผล
กำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำร
ด�ำเนินงำนและมั่นใจว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง”
บริษทั ฯ มีเจตนำรมณ์ทจี่ ะด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพืน้ ฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ ภำยใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ
“ใส่ใจ” (Respect) เพื่อมุ่งหวังให้ภำคอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็นสุข และพัฒนำยกระดับควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยหลักจรรยำบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีควำมรับผิดชอบ (RBA) มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนเพื่อให้สอดคล้องตำมหลักจรรยำบรรณอันประกอบด้วย ด้ำนแรงงำน สุขภำพและควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จริยธรรม
และระบบกำรจัดกำร ควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

การด�าเนินงานการจัดท�ารายงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ จะต้องมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจ และมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 โดยได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 จำกสถำบันมำตรฐำนอังกฤษ The British Standard
Institution 2019 (BSI) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้น�ำมำตรฐำนดังกล่ำว
มำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
- มีกำรควบคุมสำเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของ บริษัทฯ
- กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อก�ำหนดอื่นๆ ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- มีกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี้มำตรฐำน ISO 14001 มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เข้ำใจประเด็นทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจำกกิจกรรมกำรด�ำเนิน
งำนของบริษทั ฯ ควบคุมและติดตำมกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญ พร้อมทัง้ แจกแจงปัญหำและสภำพทีไ่ ม่เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนด พร้อมทัง้ ด�ำเนินกำรแก้ไขและป้องกันอย่ำงเหมำะสม ควำมมุง่ มัน่ ของพนักงำนทุกคน ทุกระดับในองค์กร เป็นอีกปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ในกำรท�ำให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมบรรลุผลตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อม จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่พนักงำนจะได้ศึกษำเอกสำรใน
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบำยสิ่งแวดล้อม คู่มือสิ่งแวดล้อม ระบบงำน มำตรฐำนกำรท�ำงำน และเอกสำรอื่นๆ อย่ำงละเอียด
และสื่อสำรต่อไปยังพนักงำนในควำมดูแล รวมถึงน�ำไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีควำมเข้ำใจข้อก�ำหนดต่ำงๆ ในระบบกำรจัดกำร
และน�ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้จดั แต่งตัง้ คณะกรรมกำรระบบมำตรฐำนหลักจรรยำบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผูม้ คี วำมรับผิดชอบ (RBA)
ขึ้น โดยได้มีกำรก�ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องให้มีควำมปลอดภัยและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนำ ปรับปรุง
เพื่อสร้ำงรำกฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำรสื่อสำรให้พนักงำน คู่คำ้ ผู้รับเหมำ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ให้ทรำบถึงควำมส�ำคัญในกำรรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
กำรประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้มีกำรประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ พนักงำน ลูกค้ำ คู่
ค้ำ ผู้ถือหุ้น และชุมชน โดยประเมินจำกผลกระทบที่คำดว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ จะส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนหน่วยงำนที่มีหน้ำ
ที่ติดต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุดและส่งเสริมธุรกิจด�ำเนิน
ต่อไปอย่ำงยั่งยืน

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงำน

ปัญหาส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการติดต่อ

- เงินเดือนและสวัสดิกำร
- สิทธิของผู้ใช้แรงงำน
- กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

- www.saleeind.com
- ตู้แสดงควำมคิดเห็น
- คณะกรรมกำรสวัสดิกำร

- กำรดูแล ควบคุมคุณภำพสินค้ำ
- นโยบำยและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
- กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ และพลังงำน
- กำรบริกำร กำรติดต่อสื่อสำร

- www.saleeind.com
- กำรประชุม พบปะกับลูกค้ำโดยสม�่ำเสมอ
- กำรตรวจสอบโดยลูกค้ำ
- แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

Supplier

- อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย
- กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ
- ข้อก�ำหนดของลูกค้ำ

- www.saleeind.com
- กำรตรวจสอบสินค้ำ
- ข้อมูลทำงเว็บไซต์(อิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ถือหุ้น

- กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์

- www.saleeind.com
- หนังสือรำยงำนประจ�ำปี
- กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
- พบปะนักลงทุน
- กำรออกบูทแสดงสินค้ำ

ชุมชน

- กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ
- กำรตอบแทนสังคมและกำรกุศล
- นโยบำยและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
- กำรดูแลผลิตภัณฑ์

- www.saleeind.com
- กิจกรรมจิตอำสำ
- พนักงำนที่เป็นคนท้องถิ่น

ลูกค้ำ

กำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได้มีกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำร 8 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริตและเป็นธรรมภำยใต้กรอบของ
กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท และยึดกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงเสมอภำค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำต้องไม่น�ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อ
กฎหมำย
บริษทั ฯ มีกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส และด้วยควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื จรรยำบรรณ
ในกำรปฏิบัติงำน (Code of Conduct) ส�ำหรับพนักงำนและผู้บริหำร รวมทั้งได้น�ำหลักจรรยำบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ
ผู้มีควำมรับผิดชอบ (RBA) มำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนด้วย และเพื่อเป็นแนวทำงให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ได้ถือปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกันและเป็นที่ยอมรับ โดยมีกำรอบรมคู่มือจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนทุกคนได้
รับทรำบโดยฝ่ำยบุคคลจะมีหน้ำที่ดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด
ช่องทำงกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้ตำมช่องทำง ดังนี้
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1. พนักงำนสำมำรถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้โดยกำรหย่อนตู้แสดงควำมคิดเห็น (กล่องเขียว ที่มีภำยในบริษัท)
2. ผู้มีสว่ นได้เสียสำมำรถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้ตำมช่องทำง ดังนี้
• ส่งจดหมำยปิดผนึก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้งมำที่ ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร ตำมที่อยู่บริษัท
• แจ้งผ่ำนโทรศัพท์สำยตรง ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร โทร. 02-5295968-99 ต่อ 1205
• ส่งจดหมำยปิดผนึก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้งและน�ำมำใส่กล่องรับแจ้งเบำะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ด้ำนหน้ำ
บริษัท) ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง บริษัทฯ จะปกปิดเป็นควำมลับตำมนโยบำย
ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อท�ำกำรพิจำรณำตรวจสอบแล้วแต่กรณี
ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีประเด็นข้อพิพำทแต่อย่ำงใด
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยึดมั่นในควำมถูกต้อง คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอรัปชัน่ โดยแจ้งให้พนักงำนทุกคนได้รบั ทรำบ เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชัน่
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2557 ที่ผำ่ นมำ เพื่อประกำศเจตนำรมณ์ที่บริษัทจะต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ และ
มุ่งหมำยให้ทุกคนในองค์กรได้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยใต้นโยบำยเดียวกันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บริษัทได้รับทรำบเจตนำรมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นอย่ำงแท้จริงรวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจำก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โดยมีแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหำรและพนักงำน
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จของงำนด้วยวิธีกำรทุจริต
ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนกำรทุจริต
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำรับเรื่องแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน กำรกระท�ำที่อำจท�ำให้เกิดควำมสงสัยได้ว่ำเป็น
กำรทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงและทำงอ้อม โดยผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งมำยังช่องทำงรับเรื่อง ดังนี้
• คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ audit_committee@saleeind.com
• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ lakamon@saleeind.com
• กรรมกำรผู้จัดกำร sathit@saleeind.com
• เว็บไซต์ของบริษัท www.saleeind.com
• โทรศัพท์เบอร์ 02-5295968-99 ต่อ 1208 (เลขำนุกำรบริษัท)
• กล่องรับแจ้งเบำะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ด้ำนหน้ำบริษัท)
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี มุง่ สูก่ ำรบริหำรจัดกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพ มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส โดยค�ำนึงถึง
กำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรค้ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้บริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอ�ำนำจในกำรควบคุม ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเสนอ กำร
ให้ค�ำมั่นสัญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรให้หรือรับสินบน กำรกระท�ำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่น
ที่บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกำรอยู่
2. บริษัทฯ จะสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ
ที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องกำรกระท�ำคอร์รัปชั่นต่อบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดท�ำกระบวนกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีกระบวนกำร
ติดตำมและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. บริษทั ฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ผ่ำนช่องทำงทีก่ ำ� หนด
แต่หำกเป็นผู้กระท�ำคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่ก�ำหนดไว้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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นอกจำกนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น ดังนี้
1) บริษทั ได้สอื่ สำรไปทัง้ ระดับกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน โดยก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยูใ่ นขอบข่ำย
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด หรือถ้ำเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกควำมประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
ก็ให้รับโทษจำกภำครัฐโดยไม่มีกำรวิ่งเต้นให้พ้นผิด
2) บริษัทจัดให้มีช่องทำงในกำรแจ้งหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือพบเห็นกำรกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่น
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษทั เคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ติ อ่ พนักงำน คูค่ ำ้ และบุคคลอืน่ ด้วยควำมเท่ำเทียมกัน และยังไม่สง่ เสริมให้บคุ คล
ดังกล่ำวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ อำทิเช่น นโยบำยกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำว โดยมีโครงสร้ำง
แรงงำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทย ดูแลเรื่องระบบควำมปลอดภัยเช่นเดียวกับแรงงำนไทย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมีกำรรับบุคคล
ซึ่งมีควำมพิกำรเข้ำเป็นพนักงำนของบริษัทให้ท�ำงำนในส่วนต่ำง ๆ ที่เหมำะสมและมีกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น หลักจรรยำบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ
ผู้มีควำมรับผิดชอบ (RBA) เพื่อให้สอดคล้องตำมหลักจรรยำบรรณอันประกอบด้วยด้ำนแรงงำน สุขภำพและควำมปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม จริยธรรมและระบบกำรจัดกำร ระบบกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำนและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน
The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือ SEDEX เป็นต้น
4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน
บริษทั ฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัยของพนักงำนเป็นส�ำคัญ โดยได้ก�ำหนดให้มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท�ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้มีกำร
ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรประเมินผลและจัดกำรฝึกอบรมให้แก่พนักงำน
อย่ำงสม�่ำเสมอโดยบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำกว่ำ 10 ปี
บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีของพนักงำนหรือลูกจ้ำง เพื่อให้มีกำรเฝ้ำระวังโรคจำกกำรท�ำงำนที่อำจ
เกิดขึน้ และท�ำให้ทรำบภำวะสุขภำพหรือแนวโน้มของกำรเจ็บป่วยของพนักงำนหรือลูกค้ำจะได้มกี ำรรักษำและป้องกันได้อย่ำง
ทันท่วงที
นอกจำกนี้ บริษทั ยังให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยของพนักงำน โดยก�ำหนดนโยบำยอุบตั เิ หตุตอ้ งเป็นศูนย์ เป็นเป้ำหมำยหลัก
อย่ำงหนึง่ ของบริษทั โดยในปี 2561 ไม่มอี บุ ตั เิ หตุรนุ แรงจำกกำรท�ำงำน จะมีเพียงอุบตั เิ หตุเล็กน้อยทีเ่ กิดจำกกำรใช้มดี คัตเตอร์
เพือ่ ตกแต่งชิน้ งำนซึง่ เกิดกับพนักงำนใหม่ทรี่ บั เข้ำมำใหม่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เพิม่ ควำมระมัดระวัง
และจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงจิตส�ำนึกให้กบั พนักงำน ในกำรสร้ำงปลอดภัยให้กบั ตนเองและ
คนรอบข้ำง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในโรงงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยหลักที่วำงไว้
ด้ำนสวัสดิกำรพนักงำน
บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำรขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนพนักงำนร่วมปรึกษำหำรือกับฝ่ำยบริหำร
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้รบั สิทธิและสวัสดิกำรอย่ำงเป็นธรรม เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และ
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงพนักงำนและบริษัทฯ
5. กำรรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ถึงแม้วำ่ บริษัทจะไม่ได้ขำยสินค้ำโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค แต่บริษัทก็ให้ควำมส�ำคัญกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทว่ำ จะต้องไม่
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหรืออันตรำยต่อผู้บริโภค โดยมีกำรสื่อสำรกับพนักงำนอยู่เสมอโดยให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องดังกล่ำวเป็น
อันดับแรก ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนฝ่ำยผลิตหรือพนักงำนฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับควำมสมบูรณ์ของสินค้ำ
และบริกำรโดยตรง โดยได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำกลต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำ ในปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนต่ำง ๆ ดังนี้
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•
•
•
•

มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ (ISO9001:2015)
มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ (IATF16949:2016)
มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)
มำตรฐำนกำรระบบสุขลักษณะในกำรผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP ส�ำหรับกระบวนกำรผลิต
ชิ้นส่วนพลำสติกและกำรขึ้นรูปด้วยระบบสูญญำกำศ (VACUUM)
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกำรจัดกำรด้ำนสำรปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์ (Environmental Hazardous Substances) เพื่อควบคุมไม่ให้มีกำรน�ำสำรเคมีที่เป็นอันตรำยมำใช้ในกระบวนกำร
ผลิต เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำสินค้ำที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสำรพิษที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภครวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้เข้ำถึงข้อมูลและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ให้ได้มำกที่สุด

6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรจัดท�ำระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและให้ควำมรู้ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ
พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทำงร่วมกันในกำรพัฒนำและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึง
ทัง้ องค์กร รวมทัง้ ส่งเสริมให้มโี ครงกำรหรือกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมโดยใช้ศกั ยภำพและทรัพยำกรของบริษทั ฯ ด�ำเนินกำร
ให้ประสบผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ
โครงกำรกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำร
ก�ำหนดเป็นนโยบำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมขึน้ เพือ่ ให้พนักงำนได้มสี ว่ นร่วมในกำรช่วยกันดูแลรักษำและรับผิดชอบเกีย่ วกับ
จัดกำรสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน ได้แก่
• โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ
บริษทั ฯ ได้สร้ำงจิตส�ำนึกให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม ช่วยกันรักษำควำมสะอำด และดูแลสิง่ แวดล้อม
ภำยในโรงงำน ได้จดั ให้มกี ำรปฐมนิเทศแก่พนักงำนใหม่ รวมทัง้ แม่บำ้ น, คนสวน, รปภ., ผูร้ บั เหมำ เพือ่ ให้ทกุ คนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และเห็นควำมส�ำคัญของกำรคัดแยกขยะ รวมทัง้ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกำรทิง้ ขยะ โดยมีกำรชีแ้ จงเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ วั เกีย่ วกับ
กำรทิง้ ขยะ กำรคัดแยกขยะ และกำรแบ่งประเภทขยะอย่ำงชัดเจน พร้อมกับติดตำมผลเกีย่ วกับควำมเข้ำใจของพนักงำนอย่ำง
สม�่ำเสมอ
• โครงกำรควบคุมและจัดกำรสำรเคมี
บริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดเก็บ และควบคุมกำรใช้สำรเคมีอย่ำงค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย ควำมส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม และสุขภำพอนำมัย
ของพนักงำน โดยมีกำรตรวจติดตำมสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยท�ำกำรตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณพื้นที่
จัดเก็บสำรเคมี หรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ำรใช้สำรเคมี รวมทัง้ ปรับปรุงข้อปฏิบตั ติ ำ่ ง ๆ ในกำรท�ำงำนเป็นระยะและต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ก�ำหนด
กำรซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีที่สำรเคมีหกรั่วไหลเป็นประจ�ำทุกปี
• โครงกำรประหยัดน�้ำบำดำลและกำรน�ำน�้ำ DI กลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตใหม่
เพื่อเป็นกำรลดปัญหำกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและได้ประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ จึงได้มี
โครงกำรประหยัดน�้ำบำดำลโดยมีเป้ำหมำยกำรใช้น�้ำไม่เกิน 4,800 ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน และลดปริมำณกำรใช้น�้ำ
ทีก่ ระบวนกำรล้ำง 40% หรือไม่เกิน 4,800 ลูกบำศก์เมตร/เดือน มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในปริมำณทีเ่ พิม่ ขึน้ จำก 3,600 ลูกบำศก์
เมตร/เดือน เนือ่ งจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของอำคำรและจ�ำนวนพนักงำน ส�ำหรับปริมำณกำรใช้นำ�้ บำดำลโดยเฉลีย่ ของปี 2561 เท่ำกับ
3,700 ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งมีกำรใช้น�้ำน้อยกว่ำเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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• โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน และโครงกำร Energy Saving
เพือ่ เป็นกำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้แก่พนักงำนภำยในองค์กรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรประหยัดพลังงำนเพือ่ ลดปัญหำโลกร้อน
ซึ่งเป็นปัญหำที่ทั่วโลกก�ำลังประสบอยู่ ซึ่งนอกจำกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วยังเป็นกำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิต โดยรณรงค์ให้
พนักงำนทุกคนมีจิตส�ำนึก ในกำรร่วมมือกันใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ และมีกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรประหยัดพลังงำนแก่พนักงำนอย่ำงทั่วถึง
• โครงกำรประหยัดกำรใช้กระดำษ A4
เพือ่ เป็นกำรประหยัดทรัพยำกรและรักษำสิง่ แวดล้อม ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั ฯ ได้รว่ มกันประหยัดกำรใช้กระดำษโดย
มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรใช้กระดำษ A4 ของแต่ละแผนกประจ�ำเดือน เพือ่ เป็นกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษในกำรท�ำงำน
โดยน�ำกระดำษที่ใช้แล้วมำท�ำเป็นกระดำษ Reuse หรือใช้วิธีกำรสื่อสำรผ่ำนกำรส่งข้อควำมทำงอีเมลล์หรือทำงไลน์ เพื่อ
ลดปริมำณกำรพิมพ์เอกสำร ซึ่งได้ท�ำกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้กระดำษเป็นระยะ ซึ่งผลกำรติดตำมพบว่ำ
แนวโน้มกำรใช้กระดำษน้อยลงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ มีเพียงบำงเดือนที่ควำมต้องกำรใช้กระดำษเพิ่มขึ้นเนื่องจำกปริมำณ
กำรสัง่ ซือ้ ของลูกค้ำบำงรำยทีย่ งั ต้องกำรข้อมูลหรือหลักฐำนประกอบเป็นเอกสำรจึงท�ำให้มกี ำรใช้กระดำษมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม
หน่วยงำนต่ำง ๆ ยังคงให้ควำมร่วมมือกันเพื่อช่วยลดกำรใช้กระดำษให้ได้มำกที่สุด
• กิจกรรม 5 ส
บริษทั ฯ ได้มนี โยบำยจัดท�ำกิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นกำรเพิม่ ผลผลิตและเพือ่ ควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภำยในบริษทั โดยมีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร 5 ส เพือ่ เป็นทีมงำนในกำรจัดท�ำมำตรฐำนและก�ำหนดกำรตรวจประเมิน ติดตำม
ผลกำรปรับปรุง และรำยงำนผลกำรติดตำมในที่ประชุมกรรมกำร 5 ส เป็นประจ�ำโดยได้มีกำรก�ำหนดกำรตรวจประเมินและ
รำยงำนผลเดือนละ 1 ครัง้ โดยให้พนักงำนทุกคนได้มสี ว่ นร่วมและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรสะสำง กำรดูแลควำมสะอำด
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมสะดวกในกำรท�ำงำน และมีสภำพแวดล้อมที่ดีภำยในพื้นที่กำรท�ำงำนของแต่ละหน่วยงำน
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัยให้กับพนักงำนทุกคน และท�ำให้เกิดสุขลักษณะที่ดี นอกจำกนี้ยังได้มีกำรก�ำหนดให้มีกำร
ท�ำควำมสะอำดโรงงำน (Big Cleaning Day) ซึง่ คณะกรรมกำร 5 ส ได้กำ� หนดวัน เวลำในกำรท�ำควำมสะอำดครัง้ ใหญ่ปลี ะ 2 ครัง้
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำน ชุมชน และคุณภำพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยบริษัทฯ
มีกิจกรรมที่หลำกหลำยกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อำทิเช่น กำรเลี้ยงอำหำรให้แก่นักเรียน กำรแจกทุนกำรศึกษำ กำรจัดหำ
อุปกรณ์กำรศึกษำและอุปกรณ์สันทนำกำรให้แก่โรงเรียนในชุมชน กำรร่วมและสนับสนุนกิจกรรมประจ�ำปีของชุมชนอย่ำง
สม�่ำเสมอ เช่น งำนแข่งเรือประจ�ำปี เป็นต้น
8. นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม CSR
บริษัทจัดให้มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์โครงกำร หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทำง (Two Way
Communication) กับชุมชน สังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ เปิดโอกำสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ได้มสี ว่ นร่วมในโครงกำรหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่ำงสม�่ำเสมอ
กำรด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี -
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ได้มงุ่ เน้นในกำรมีสว่ นร่วมกิจกรรมทำงสังคมและชุมชน เพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรด�ำรงอยูร่ ว่ มกัน
อย่ำงพึ่งพำอำศัยกัน รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตำมเทศกำลต่ำง ๆ
o เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ วันที่ 5 ธันวำคม บริษัทฯ และผู้มีอุปกำรคุณได้น�ำอำหำร เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ กระเพำะปลำ ขนม
ผลไม้และเครื่องดื่ม แจกฟรีให้กับผู้ที่มำบริจำคโลหิตที่สภำกำชำดไทยเป็นประจ�ำทุกปี
o สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือประจ�ำปี ต.คลองสี่ เป็นเจ้ำภำพ
ทอดกฐินสำมัคคี กำรจัดพิธีรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรำนต์ ท�ำบุญตักบำตรในวันขึ้นปีใหม่
o บริจำคสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้ำ ให้กับมูลนิธิต่ำง ๆ

เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ วันที่ 5 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้น�ำอำหำร ขนมและเครื่องดื่ม
ไปเลี้ยงผู้มำบริจำคโลหิตที่สภำกำชำดไทย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้บริจำคสิ่งของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เสื้อผ้ำ ให้กับมูลนิธิหลวงตำน้อย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ร่วมประเพีณีแข่งเรือพำยประจ�ำปี 2561 ของต�ำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
โดยกำรน�ำก๋วยเตี๋ยวเรือและน�้ำดื่มไปแจกฟรีส�ำหรับผู้ที่มำร่วมงำน

ร่วมท�ำกิจกรรม Big Cleaning Day
และท�ำบุญตักบำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และวันสงกรำนต์

กิจกรรมกำรฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
และอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2561
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บริษทั ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ ในระดับบริหำรและระดับปฏิบตั งิ ำนและเพือ่ ให้เกิดควำมมีประสิทธิภำพในกำร
ด�ำเนินงำน บริษัทจึงได้ก�ำหนดภำระหน้ำที่อ�ำนำจกำรด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจนมีกำร
ควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ติดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำก
กัน โดยบริษทั ได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ ท�ำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มี
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล นอกจำกนี้ บริษทั ยังจัดให้มหี น่วยงำนตรวจสอบภำยในท�ำกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ท�ำกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในให้มคี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรควบคุมทำงด้ำนกำรเงินและมีกำรปฏิบตั งิ ำนทีเ่ ป็นไปตำมแนวทำงทีก่ ำ� หนด
ไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลกำรตรวจสอบจะ
น�ำไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2561 บริษัทได้มีกำรท�ำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในที่มีอยู่เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้ผลกำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
นอกจำกนีค้ ณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งได้มกี ำรท�ำกำรประเมินควำมเสีย่ งของกิจกำรในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ หำวิธขี จัดและ/หรือ
ลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และได้น�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบ

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ควำมเห็นของกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบต่อกำรควบคุมภำยใน
ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
ในด้ำนต่ำง ๆ 5 ด้ำน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ข้อมูลและระบบกำรติดตำม และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ
บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในที่จะติดตำมควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนบริษัทย่อยให้
สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ รวมถึง
กำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่ำงเพียงพอแล้ว และสอดคล้องกับแบบประเมินของส�ำนักงำน
ก.ล.ต. นอกจำกนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ให้ควำมเห็น
ในรำยงำนกำรสอบบัญชีว่ำ บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในแต่อย่ำงใด
กำรก�ำหนดบทลงโทษ
บริษัทได้จัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นลำยลักษณ์อักษร (Code of Conduct) ให้ถือเป็นนโยบำยที่ส�ำคัญที่พนักงำนทุก
คนต้องส�ำนึกถึงควำมถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมำยในกำรปฏิบตั งิ ำนให้แก่บริษทั นอกจำกนี้ ยังมีกำรก�ำหนดบทลงโทษตำมล�ำดับหนัก
เบำเป็นลำยลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงำนไม่ว่ำระดับใดปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท
อ�ำนำจอนุมัติ
บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเป็นผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ ผู้บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศและผู้ดูแล
ทรัพย์สินออกจำกกันอย่ำงชัดเจน กำรจัดซื้อจัดหำมีกำรเปรียบเทียบรำคำ ท�ำกำรต่อรองรำคำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน
โดยผูจ้ ดั กำรฝ่ำยมีอำ� นำจอนุมตั ขิ นั้ ต้น และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรมีอำ� นำจสูงสุดในกำรอนุมตั ิ ส่วนแผนกบัญชีและกำรเงินมีหน้ำทีใ่ นกำรบันทึก
รำยกำร แผนกบุคคลเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักร และวัตถุดิบ รวมถึงบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่บัญชีและกำรเงินดูแลทรัพย์สินนอก
เหนือจำกที่แผนกบุคคลดูแล อำทิ เงินสด

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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กำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ส�ำหรับแผนกตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยใน สอบทำนและประเมินควำมเหมำะสมของกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับและจ่ำยเงิน
กำรควบคุมเงินสดย่อย กำรขำยและบริกำร กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรควบคุมกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้วัตถุดิบ
ที่ในกำรผลิต และกำรบันทึกรับสินค้ำส�ำเร็จรูป
2. ตรวจสอบว่ำ ได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับและปฏิบัติตำมระเบียบนโยบำยบริษัท
3. ตรวจสอบกำรบันทึก ควบคุม เก็บรักษำทรัพย์สินไว้อย่ำงเหมำะสมสำมำรถป้องกันควำมเสียหำยได้อย่ำงเพียงพอ
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือของข้อมูลทำงกำรเงิน
5. เสนอแนะระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อช่วยให้เกิดผลงำนที่มีประสิทธิผล
6. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ว่ำเป็นไปตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. น�ำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด
ไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ�ำปี

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2552 ได้แต่งตั้ง นำงสำวลัคมน เพชรชู ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2552 เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจ
สอบภำยในมำแล้วกว่ำ 5 ปี และเคยเข้ำอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ได้แก่ กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบส�ำหรับผูต้ รวจสอบมือใหม่ กำรป้องกันและกำรตรวจสอบกำรทุจริตภำยใน กำรควบคุมภำยในตำมแนวคิดของ COSO เป็นต้น
และเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำน
กำรอนุมัติ (หรือได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำวัตถุดิบ
เนื่องจำกเม็ดพลำสติก แผ่นฟิล์มพลำสติก และสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตชิ้นส่วนพลำสติก และพิมพ์ฉลำกสินค้ำ
เป็นผลพลอยได้จำกกำรกลั่นน�้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติ ดังนั้น รำคำโดยทั่วไปจะแปรผันตำมรำคำน�้ำมันและรำคำก๊ำซในตลำดโลก ซึ่ง
หำกรำคำวัตถุดิบดังกล่ำวมีกำรปรับตัวสูงขึ้นก็อำจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรของบริษัทและกลุ่มบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตของบริษัทและกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ ลูกค้ำจะเป็นผู้ก�ำหนดประเภท มำตรฐำน คุณภำพ และผู้ขำยวัตถุดิบ
มำให้ ซึ่งรำคำขำยก็จะเป็นรำคำเดียวกันทั่วโลก (Global Price) ซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทก็สำมำรถขอปรับรำคำขึ้นได้ นอกจำกนี้ บริษัท
และกลุ่มบริษัทยังมีมำตรกำรรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ ดังนี้
- ประสำนและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและติดต่อกับผู้ค้ำวัตถุดิบไว้หลำย ๆ รำย
- เปรียบเทียบรำคำวัตถุดิบจำกผู้ขำยตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป เพื่อให้ได้เงื่อนไขทำงกำรค้ำที่ดีที่สุด
- ติดตำมแนวโน้มรำคำเม็ดพลำสติก แผ่นฟิลม์ พลำสติก และสติก๊ เกอร์ จำกผูข้ ำยภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงสม�ำ่ เสมอ
เพื่อวำงแผนกำรสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมำะสม หำกรำคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น บริษัทและกลุ่มบริษัทอำจจะสั่งซื้อล่วงหน้ำใน
ปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้ในกำรผลิตระยะหนึ่ง
- ติดต่อและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อสำมำรถชี้แจงและปรับรำคำสินค้ำตำมต้นทุนที่เป็นจริงได้
1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำผู้ผลิตวัตถุดิบคุณภำพน้อยรำย
ที่ผ่ำนมำบริษัทและกลุ่มบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเม็ดพลำสติก แผ่นพลำสติก และสติ๊กเกอร์ เกือบทั้งหมดจำกแหล่งผลิต
ภำยในประเทศ ซึง่ บำงครัง้ มีผผู้ ลิตน้อยรำยทีม่ คี ณ
ุ ภำพ บริษทั และกลุม่ บริษทั จึงสัง่ ซือ้ จำกผูผ้ ลิตรำยนัน้ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตดิ มี ปี ญ
ั หำในกำรผลิต
น้อยและตรงตำมคุณสมบัตทิ ลี่ กู ค้ำก�ำหนดมำกทีส่ ดุ และยังเกีย่ วเนือ่ งกับรำคำวัตถุดบิ ทีถ่ กู ลงจำกกำรสัง่ ซือ้ เป็นปริมำณมำก ๆ ดังนัน้ บริษทั
และกลุม่ บริษทั อำจมีควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงผูผ้ ลิตรำยนัน้ มำกเกินไป โดยส�ำหรับธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลำสติก ในลักษณะรับจ้ำงผลิต (OEM)
ที่ด�ำเนินกำรโดยบริษัทนั้น บริษัทมีกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยเม็ดพลำสติกจ�ำนวน 5 รำย รวมจ�ำนวนประมำณ 71% ของยอดซื้อเม็ดพลำสติก
ทั้งหมด และมีกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยแผ่นฟิล์มพลำสติกอยู่ 4 รำยใหญ่ รวมจ�ำนวนประมำณ 79% ของยอดซื้อแผ่นฟิล์มพลำสติกทั้งหมด
ส�ำหรับในส่วนของธุรกิจผลิตสินค้ำพลำสติกประเภทของใช้ในครัวเรือนทีจ่ ำ� หน่ำยผ่ำนโมเดิรน์ เทรดต่ำง ๆ ทีด่ ำ� เนินกำรโดยบริษทั
ย่อย คือ บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) นั้น บริษัทย่อยมีกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยเม็ดพลำสติกรำยใหญ่จ�ำนวน 4 รำย รวมจ�ำนวนประมำณ
70% ของยอดซื้อเม็ดพลำสติกทั้งหมด
ส�ำหรับในส่วนของธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำ บริษัทมีกำรสั่งซื้อจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยสติกเกอร์อยู่รำยหนึ่ง จ�ำนวนประมำณร้อยละ 56
ของยอดสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ทัง้ หมด รำยละเอียดตำมหัวข้อลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั และกลุม่ บริษทั ในเรือ่ งกำรจัดหำวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
กำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม มีบริษัทโรงงำนผลิตวัตถุดิบดังกล่ำวเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงสำมำรถจัดหำวัตถุดิบที่มีคุณภำพ
ใกล้เคียงกันได้หำกมีควำมจ�ำเป็น รวมทั้งบริษัทและกลุ่มบริษัทพยำยำมลดควำมเสี่ยงโดยติดต่อผู้ผลิตมำกรำยขึ้น
1.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจชิ้นส่วนพลำสติก และในธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติก
เนือ่ งด้วยกำรเปลีย่ นแปลงทำงเทคโนโลยี ท�ำให้อตุ สำหกรรมชิน้ ส่วนยำนยนต์ มีกำรเปลีย่ นแปลงไปอย่ำงมำก ทัง้ ควำมนิยมทีม่ ำก
ขึน้ ของกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นต้น ท�ำให้สดั ส่วนรำยได้จำกธุรกิจกำรผลิตชิน้ ส่วนพลำสติก ในลักษณะรับจ้ำงผลิต (OEM) ส�ำหรับ
อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ เหลือเพียงประมำณร้อยละ 18 ของรำยได้ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทได้หัน
ไปเพิ่มสัดส่วนในสินค้ำพลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรมของใช้ในครัวเรือนที่ยังมีกำรเติบโตที่ดี รวมทั้งสินค้ำพลำสติกส�ำหรับอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เริ่มฟื้นตัว ซึ่งทั้งสองอุตสำหกรรมจะมียอดขำยที่ใกล้เคียงกัน โดยแต่ละอุตสำหกรรมดังกล่ำวจะอยู่ที่เป็นประมำณร้อย
ละ 38 ของรำยได้ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกทั้งหมดของบริษัท และยังมีในส่วนของอุตสำหกรรมเครื่องใช้ส�ำนักงำนอีกประมำณร้อยละ
5 ของรำยได้รวม ส�ำหรับกำรแข่งขัน้ ในอุตสำหกรรมนีน้ นั้ มีทงั้ กำรแข่งขันจำกผูผ้ ลิตในประเทศ ผูผ้ ลิตสัญชำติญปี่ นุ่ ทีม่ ฐี ำนกำรผลิตอยูใ่ น
ประเทศไทย และบริษัทคู่แข่งในประเทศจีนที่มีต้นทุนแรงงำนที่ต�่ำกว่ำ แต่เนื่องจำกชิ้นส่วนพลำสติกที่บริษัทผลิตเป็นสินค้ำคุณภำพและ
ต้องใช้ควำมช�ำนำญของช่ำงเทคนิค เช่น กำรปรับสภำพเครื่องจักรในกำรผลิตให้เหมำะสมกับแม่พิมพ์ที่ถูกก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้สินค้ำตำม
ทีล่ กู ค้ำต้องกำรและเป็นกำรลดของเสียจำกขบวนกำรผลิต อีกทัง้ บริษทั ยังมีกำรกระจำยสินค้ำไปในอุตสำหกรรมอืน่ อีกหลำยอุตสำหกรรม
เช่น ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ส�ำนักงำน เป็นต้น จึงท�ำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนัก โดยจะเห็นได้จำกรำยได้ของบริษัทจำก
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติก ยังเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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และที่ผำ่ นมำบริษัทไม่มีประวัติกำรร้องเรียนจำกลูกค้ำในเรื่องมำตรฐำน หรือคุณภำพของสินค้ำ ประกอบกับบริษัทมีฐำนลูกค้ำที่
แข็งแกร่ง ท�ำให้เชื่อมั่นว่ำบริษัทสำมำรถที่จะแข่งขันกับบริษัทชั้นน�ำในอุตสำหกรรมนี้ได้ ดังนั้น นโยบำยกำรแข่งขันของบริษัทจะเน้นกำร
ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพให้กับกลุ่มลูกค้ำที่ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องคุณภำพของสินค้ำมำกกว่ำรำคำ
ส�ำหรับธุรกิจผลิตสินค้ำพลำสติกประเภทของใช้ในครัวเรือน ที่จ�ำหน่ำยผ่ำนโมเดิร์นเทรดต่ำง ๆ ที่ด�ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยนั้น มี
กำรแข่งขันไม่รุนแรงนัก เนื่องจำกบริษัทย่อยดังกล่ำวสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ดี ท�ำให้รำคำสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้ง
ยังมีควำมสัมพันธ์ที่ดีมำยำวนำนกับกลุ่มลูกค้ำโมเดิร์น เทรดต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำมธรุกิจจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนโมเดิร์นเทรดต่ำงๆ นั้น ถือได้ว่ำมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ค่อนข้ำงสูง
ธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำ
จำกกำรวิเครำะห์รำยได้ที่ลดลงของธุรกิจพิมพ์ฉลำกสินค้ำในปีที่ผำ่ นมำเกิดจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงขึ้น ท�ำให้รำคำขำย
สินค้ำต่อหน่วยปริมำณกำรผลิตมีอัตรำที่ลดลง รวมทั้งปริมำณหน่วยของสินค้ำที่ขำยได้ก็ลดลงด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้พยำยำมปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตและควบคุมต้นทุนกำรผลิตให้ดีขึ้นตลอดเวลำ เพื่อให้ยังคงสำมำรถแข่งขันได้ โดยในปีหน้ำเชื่อว่ำ ธุรกิจยังคงมีกำร
แข่งขันที่สูง ท�ำให้บริษัทย่อยพยำยำมขยำยไปผลิตสินค้ำประเภทใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้ำงยอดขำยเข้ำมำทดแทนยอดขำยของสินค้ำเดิม
ที่ชะลอตัวจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทย่อยเชื่อมั่นว่ำ ในระยะยำวแล้ว แนวโน้มตลำดฉลำกสินค้ำคุณภำพสูงยังมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น สำเหตุส�ำคัญ
เนื่องจำกกระแสควำมนิยมฉลำกสินค้ำคุณภำพสูงในต่ำงประเทศเริ่มเข้ำมำในประเทศไทย ประกอบกับผู้บริโภคให้ควำมส�ำคัญกับบรรจุ
ภัณฑ์ทมี่ คี วำมสวยงำมมำกขึน้ ดังนัน้ กำรท�ำฉลำกสินค้ำทีม่ คี ณ
ุ ภำพดี สีสนั สดใส จะท�ำให้สนิ ค้ำมีควำมโดดเด่นและดึงดูดผูบ้ ริโภคได้งำ่ ย
นอกจำกนี้ ยังช่วยลดต้นทุนกำรผลิตโดยผู้ผลิตสินค้ำไม่จ�ำเป็นต้องผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันแต่มีลวดลำยหรือสีที่แตกต่ำงกัน
เก็บไว้เป็นจ�ำนวนมำก แต่อำจมีกำรแข่งขันที่เพิ่มมำกขึ้นบ้ำงจำกคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจพิมพ์ฉลำกคุณภำพสูงนี้ต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรที่ค่อนข้ำงสูง และกำรได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำต้องใช้เวลำและเป็น
ไปได้ไม่ง่ำยนัก แต่เนื่องจำกบริษัทย่อยได้ก่อตั้งและผลิตฉลำกสินค้ำคุณภำพสูงนี้มำนำนแล้วเป็นเวลำมำกกว่ำ 20 ปี จึงเป็นที่รู้จักและ
ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี อีกทั้งบริษัทก็มีผู้บริหำรและพนักงำนที่มีประสบกำรณ์มำยำวนำนในธุรกิจนี้ โดยผู้บริหำรบำงท่ำน
มีประสบกำรณ์มำนำนกว่ำ 20 ปีแล้วในอุตสำหกรรมนี้ ท�ำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบจำกประสบกำรณ์ดังกล่ำว ท�ำให้สำมำรถให้บริกำรแก่
ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร และสำมำรถใช้ประสบกำรณ์แก้ไขปัญหำให้แก่ลูกค้ำได้
1.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ 5 รำยแรก รวมกันเป็นเงินจ�ำนวนประมำณ 750 ล้ำนบำท จำกทั้ง
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลำสติกและผลิตฉลำกสินค้ำ ซึ่งคิดเป็นประมำณร้อยละ 54 ของรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ไม่มี
ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งมียอดขำยเกินกว่ำร้อยละ 30 ของยอดขำยรวม ดังนั้น หำกลูกค้ำรำยใหญ่กลุ่มดังกล่ำวยกเลิกหรือลดปริมำณกำรสั่ง
ผลิตลง และหำกกลุม่ บริษทั ไม่สำมำรถหำลูกค้ำรำยอืน่ มำทดแทนได้ ก็จะมีผลกระทบต่อรำยได้ของกลุม่ บริษทั อย่ำงมีนยั ส�ำคัญ นอกจำกนี้
หำกกลุม่ บริษทั มีกำรลงทุนเพิม่ ทัง้ กำรขยำยโรงงำนและซือ้ เครือ่ งจักรเพิม่ ด้วยมูลค่ำทีส่ งู ในขณะทีก่ ลุม่ บริษทั มีรำยได้ไม่เป็นไปตำมประมำณ
กำรแล้ว อำจท�ำให้เกิดกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่และผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้พยำยำมขยำยฐำนลูกค้ำให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว รวมทั้งกระจำยกลุ่มลูกค้ำให้
หลำกหลำยไปในธุรกิจต่ำง ๆ รวมถึงกำรเพิ่มฐำนลูกค้ำในต่ำงประเทศให้มำกขึ้น ทั้งนี้ ผลงำนที่ผำ่ นมำของกลุ่มบริษัทได้รับกำรยอมรับ
จำกลูกค้ำ เนื่องจำกสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรและก�ำหนดเวลำของลูกค้ำ อีกทั้งสำมำรถปฏิบัติได้ตำมเงื่อนไข
ต่ำง ๆ ตำมที่ลูกค้ำก�ำหนด ตลอดจนมีกำรดูแลและให้บริกำรภำยหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องกับลูกค้ำ ซึ่งที่ผ่ำน
มำ กลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ดังกล่ำวก็ยังคงสั่งซื้อสินค้ำจำกกลุ่มบริษัทมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน

2. ความเสี่ยงทีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ควำมเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 50
ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด กลุ่มจิวะพรทิพย์ และกลุ่มอัศวกำญจน์ และ
ผู้บริหำรของบริษัทอีก 3 ท่ำน คือ นำยสำทิส ตัตวธร นำยเศวต นรำธิปกร และนำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ โดยกลุ่มดังกล่ำวถือหุ้นรวม

79

รายงานประจ�าปี

ANNUAL REPORT 2018

2561

ปัจจัยความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กันคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 60 ของทุนช�ำระแล้วของบริษทั ซึง่ ท�ำให้สำมำรถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เกือบทัง้ หมดไม่วำ่ จะเป็น
เรือ่ งกำรแต่งตัง้ กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับบริษทั
ก�ำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ควำมเสี่ยงกรณีเกิดภัยธรรมชำติ
ในปี 2554 ได้เกิดวิกฤตมหำอุทกภัยในหลำยจังหวัด ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธำนี ที่บริษัทและกลุ่ม
บริษทั ตัง้ อยู่ ท�ำให้ได้รบั ผลกระทบทำงด้ำนคมนำคม กำรเดินทำงของพนักงำน และกำรขนส่งสินค้ำ บริษทั และกลุม่ บริษทั จึงได้หยุดกำรผลิต
ทั้งหมดประมำณ 15 วัน ส่งผลให้ยอดรำยได้ในช่วงเวลำดังกล่ำวลดลง และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรป้องกันน�้ำท่วมครั้งนั้น อย่ำงไรก็ดี
จำกกำรป้องกันอย่ำงเต็มทีด่ งั กล่ำวท�ำให้ทรัพย์สนิ และเครือ่ งจักรภำยในโรงงำนของบริษทั และกลุม่ บริษทั ไม่ได้รบั ควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด
มีเพียงกำรเสียหำยทำงเดินภำยนอกเพียงเล็กน้อยเท่ำนัน้ ซึง่ บริษทั และกลุม่ บริษทั ได้ทำ� ประกันภัยเอำไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555 - 2561
ที่ผ่ำนมำ บริษัทและกลุ่มบริษัทได้เตรียมกำรป้องกันโดยกำรอุดช่องโหว่ตำ่ ง ๆ และกำรตรวจสอบควำมแข็งแรงของรั้วบริษัทรอบโรงงำน
และได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรป้องกันน�้ำท่วม อำทิเช่น เครื่องปั๊มน�้ำขนำดใหญ่ เป็นต้น และบริษัทและกลุ่มบริษัทยังได้มี
แผนปฏิบัติกำรในเรื่องดังกล่ำวไว้พร้อมแล้วหำกเกิดวิกฤตดังกล่ำวขึ้นอีกในอนำคต

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน

4.1 ควำมเสี่ยงในกำรผิดเงื่อนไขเงินกู้ยืมของธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวจ�ำนวนมำกประมำณ 514 ล้ำนบำท รวมทั้งเงินลงทุน
ระยะยำวอื่นอีกประมำณ 132 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้ทรัพย์สินของบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) เนื่องจำกในปี 2558
กลุ่มบริษัทได้รับเงินทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนของบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) และจำกกำรขำยหุ้นเดิม
บำงส่วนในบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวเพื่อใช้ในกำรลงทุนจัดตั้ง
บริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรคง
เหลืออยู่จ�ำนวนประมำณ 222 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ณ 31 ธันวำคม 2561 อัตรำหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ของกลุ่มบริษัทยังอยู่ใน
อัตรำที่ต�่ำ คือ ประมำณ 0.24 เท่ำ กลุ่มบริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงในกำรผิดเงื่อนไขเงินกู้ยืมของธนำคำรแต่อย่ำงใด
4.2 ควำมเสี่ยงด้ำนภำวะผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นเหลืออยู่ประมำณ 42 ล้ำนบำท ที่อัตรำดอกเบี้ย 3.25% และมีเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกธนำคำร เหลืออยู่ประมำณ 180 ล้ำนบำท ที่อัตรำดอกเบี้ย MLR – 2.5% และอัตรำ BIBOR + 2.55% ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
คิดแล้วอยูท่ ปี่ ระมำณ 3.75 – 4.35% ดังนัน้ ผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ ทีอ่ ำจสูงขึน้ ก็อำจส่งผลระทบต่อผลกำรด�ำเนิน
งำนของกลุม่ บริษทั ได้ อย่ำงไรก็ตำม จำกจ�ำนวนเงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยำวทีค่ งเหลือไม่มำกนัก เมือ่ เทียบกับฐำนะกำรเงินของกลุม่ บริษทั
กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ำ ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นนั้นจะมีอยู่อย่ำงจ�ำกัด และไม่ส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนิน
งำนของกลุ่มบริษัทแต่อย่ำงใด
4.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุม่ บริษทั มีภำระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ โดยเฉพำะเงินเหรียญสหรัฐอยูจ่ ำ� นวนประมำณ
576,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งยังไม่ได้มีกำรท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนไว้ โดยกลุ่มบริษัทก็มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสกุล
เหรียญสหรัฐด้วยเช่นกันจ�ำนวน 105,000 เหรียญสหรัฐ ท�ำให้มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
ภำระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐดังกล่ำวนัน้ ส่วนใหญ่จำ� นวนประมำณ 480,000 เหรียญสหรัฐ เป็นหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจำกกำรซือ้ เครือ่ งจักร
ของบริษัทย่อยซึ่งได้รับเครดิตที่ดีเป็นเวลำถึง 1 ปี โดยจะครบก�ำหนดช�ำระในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 และโดยที่บริษัทย่อยดังกล่ำว
มีกำรขำยสินค้ำไปยังต่ำงประเทศและคำดว่ำจะมีรำยได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐประมำณเดือนละมำกกว่ำ 100,000 เหรียญสหรัฐ จึงมีน
โยบำยที่จะเก็บรำยได้ดังกล่ำวไว้ในบัญชีเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อไว้จ่ำยช�ำระค่ำเครื่องจักรดังกล่ำวเมื่อครบก�ำหนดช�ำระ เพื่อเป็นกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลียนดังกล่ำวโดยธรรมชำติ
นอกจำกนี้ บริษทั ได้ตะหนักถึงควำมส�ำคัญในเรือ่ งนี้ โดยได้มกี ำรติดตำมกำรขึน้ ลงของอัตรำแลกเปลีย่ นอย่ำงใกล้ชดิ มีกำรปรึกษำ
กับธนำคำรถึงควำมเหมำะสมในกำรซื้อสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งส่วนใหญ่ธนำคำรจะอนุญำตให้ซื้อสัญญำป้องกัน
ควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนได้ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจะได้ปรึกษำร่วมกับธนำคำรอย่ำงใกล้ชิดในกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวใน
ช่วงเวลำที่เหมำะสมต่อไป
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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การบริหารคุณภาพโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนงานประจ�าปี

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นด�ำเนินนโยบำยกำรบริหำรคุณภำพรวมอย่ำงต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ขององค์กรทีก่ ำ� หนดไว้ ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ ริหำรได้ดำ� เนินกำรทบทวนและก�ำหนดแผนกลยุทธ์ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั
ทัศน์และภำรกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดทั้งได้พิจำรณำควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินตำมแผนดังกล่ำวอีกด้วย

มาตรฐานคุณภาพ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองกำรจัดกำรระบบคุณภำพ ISO 9001 : 2015 และ IATF16949 : 2016 จำกสถำบันมำตรฐำน
อังกฤษ The British Standards Institution 2019 (BSI) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรคุณภำพ และมีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย
ในกำรผลิตสินค้ำ เพือ่ รองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และเมือ่ เดือนธันวำคม 2556 บริษทั ได้รบั กำรรับรองระบบ GMP – CODEX (Good
Manufacturing practice) คือหลักเกณฑ์และวิธีกำรผลิตที่ดีในกำรผลิต เป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งในระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
ทำงด้ำนอำหำร โดยบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองด้ำนกำรผลิตชิ้นงำนถำดส�ำหรับใส่อำหำร แผนกขึ้นรูปพลำสติก (Vacuum Forming)
บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องคุณภำพของสินค้ำเพื่อลดปัญหำงำนส่งคืนจำกลูกค้ำ โดยหน่วยงำนแต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำร
ตรวจสอบคุณภำพ กำรจัดเก็บสินค้ำและกำรขนส่ง เพือ่ ช่วยลดปัญหำของเสียและปัญหำกำรร้องเรียนจำกลูกค้ำ รวมทัง้ กำรส่งมอบสินค้ำ
ให้ตรงเวลำ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ โดยแต่ละหน่วยงำนก�ำหนดได้เป้ำหมำยกำรท�ำงำน และได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) มำ
เพื่อใช้ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน

การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของลูกค้ำ ดังนั้น หน่วยงำนทำงด้ำนกำรตลำดของบริษัทฯ จึงได้จัดท�ำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ และกำรติดตำมเยี่ยมเยียนลูกค้ำหลังกำรขำย ท�ำให้บริษัทฯ ได้ทรำบถึงควำมต้องกำรและปัญหำต่ำง ๆ ของลูกค้ำและกำร
ตลำด เพื่อน�ำมำปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ดียิ่งขึ้น จำกผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ พบว่ำผลกำรประเมิน
อยู่ในระดับที่ดีน่ำพึงพอใจ จำกรำยงำนกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและได้น�ำข้อมูลเหล่ำนี้มำจัด
ท�ำแผนงำนกำรพัฒนำตลำดประจ�ำปี 2562 ต่อไป
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รายงานประจ�าปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ันที่

ัน า ม

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน โดย
มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำที่เลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำหนดให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในรำยงำนกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
สร้ำงให้เกิดควำมมัน่ ใจแก่ผถู้ อื หุน้ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องว่ำ งบกำรเงินของบริษทั มีกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ทั้งยังดูแลให้บริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในและกระบวนกำรก�ำกับดูแลให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส รวมถึงดูแล
กำรปฏิบัติงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมรวมทั้ง
สิ้น 4 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
• สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ให้อนุมตั กิ อ่ นน�ำส่งให้แก่หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
และเผยแพร่ต่อนักลงทุนรวมถึงประชำชนทั่วไปกำรสอบทำนดังกล่ำวกระท�ำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทำงกำรเงินมีควำมสมบูรณ์
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีควำมโปร่งใส โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตำมเงื่อนไขของมำตรฐำนทำงบัญชี รวมทั้งกฎหมำยและ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
• สอบทำนกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพำะรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรอื่นที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยจำกกำรสอบทำนไม่พบรำยกำร
ผิดปกติที่เป็นสำระส�ำคัญ รำยกำรที่เกี่ยวโยงทำงกำรค้ำเป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจของบริษัทฯ
• สอบทำนกำรปฏิบัติงำนและรับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งส่งเสริมให้ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยได้เน้นย�้ำให้
ฝ่ำยจัดกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในส่วนที่ยังมีจุดอ่อนอยู่
• สนับสนุนให้บริษัท และบริษัทในเครือปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
• พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัท รวมถึงกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำและให้คำ� เสนอแนะในเรือ่ งต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยได้รบั ควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีจำกภำยนอกของบริษัท โดยมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัทโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดที่ผิดสังเกต

( นำยไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธำ )
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายการระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ประเภทของรายการระหว่างกัน

เป็นรำยกำรระหว่ำงกันตำมกำรค้ำปกติทวั่ ไป โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6 ของงบกำรเงิน
ประจ�ำปี 2561 ที่เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจ�ำปีนี้

2. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นรำยกำรทีม่ คี วำมจ�ำเป็นเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นไปตำมลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจทัว่ ไป และบริษทั ได้จำ่ ย / ได้รบั ค่ำตอบแทนในรำคำตลำดทีย่ ตุ ธิ รรม และสมเหตุสมผล ตำมทีค่ ณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ให้ควำมเห็นในกำรท�ำรำยกำรไว้

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ในปัจจุบันคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทให้เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้น
ตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท อีกทั้งดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีมำตรกำรหรือขั้นตอนกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
• ดูแลให้กำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทั่วไป คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบดูแลให้รำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมรำคำตลำด หรือรำคำยุติธรรม โดยคณะกรรมกำรหรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้อนุมัติกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
• เปิดเผยรำยละเอียดของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมำคมนักบัญชี

4. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวข้ำงต้น น่ำจะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคตตรำบเท่ำที่รำยกำรนั้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั เนือ่ งจำกรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทวั่ ไปของบริษทั อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ จะเป็นรำยกำรต่อเนือ่ ง
หรือรำยกำรที่อำจเกิดขึ้นใหม่ในอนำคต บริษัทจะด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
ดังที่ได้กล่ำวไว้แล้ว
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ตารางแสดงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1. บริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด
(มหำชน)

เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
และนำยสำทิส ตัตวธร

2. บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย)
จ�ำกัด

เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษทั ฯ คือ นำยสำทิส ตัตวธร
และนำยสุพจน์ สุนทรินคะ และร่วมกันกับบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
คือ นำยสำทิส ตัตวธร

3. บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
จ�ำกัด

ถือหุ้นโดย บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) ร้อยละ 100 ของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัทฯ
และบริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) คือ นำยสำทิส ตัตวธร และนำยสุพจน์ สุนทรินคะ

4. บริษัท สำลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.09 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์

5. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด

ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 25.15 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
และนำงพิมพำ จิวะพรทิพย์ มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง (มหำชน) คือ
นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์ และนำยประชำ จิวะพรทิพย์
มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท สำลี่ เอ็นจิเนียริ่ง คือ นำยสุชำติ จิวะพรทิพย์
และนำยชำญชัย อัศวกำญจน์

6. บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวีเซลส์ จ�ำกัด

ถือหุ้นโดยบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด ร้อยละ 51 และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัทฯ
คือ นำยเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์

7. บริษัท ศรีนวล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ถือหุ้นโดยนำงปริญดำ ฉันทวำนิช และเป็นกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท เพชรสยำม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัทบงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันแล้วมีความเห็นว่า รายการต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ถือหุ้นในบมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
ร้อยละ 65
- มีกรรมการร่วมกันคือ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายสาทิส ตัตวธร
*ไม่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยง
เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้น 65%
และไม่มีบุคคลเกี่ยวโยงถือหุ้นแต่อย่างใด

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม
ประกอบกิจการ
ผลิตฉลากสินค้า

ลักษณะรายการระหว่างกัน
1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
คิดค่าเช่าอาคารส�านักงาน โรงงาน อาคารคลังสินค้า
และที่จอดรถ

2. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
คิดค่าไฟฟ้าและน�้าบาดาล
3. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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มูลค่า (บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

20,952,216.60

1. เป็นรายการคิดค่าพื้นที่สา� นักงานและโรงงานตามปกติของธุรกิจในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบ กับราคาค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง
และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีให้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัทใช้ราคาประเมินส�าหรับการเช่าระยะเวลา 10 ปี
จากบริษัทไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. โดยประเมินค่า
เช่าไว้ ดังนี้
- ค่าเช่าอาคารคลังสินค้า 725 ตรม. @ 180 บาท / ตรม. / เดือน คิดเป็น 130,500 บาทต่อเดือน
- ค่าเช่าอาคารส�านักงาน 3,100 ตรม. @ 240 บาท / ตรม. / เดือน คิดเป็น 744,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเช่าอาคารโรงงาน 3,000 ตรม. @ 220 บาท / ตรม. / เดือน คิดเป็น 660,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเช่าห้องเก็บของ 100 ตรม. @ 160 บาท / ตรม. / เดือน คิดเป็น 16,000 บาทต่อเดือน
ค่าเช่าและค่าบริการส�าหรับปี 2561 คิดเป็นเดือนละ 1,746,018.05 บาท หรือไตรมาสละ 5,238,054.15 บาท
* เนือ่ งจากมีการปรับค่าเช่าเพิม่ ขึน้ 10% ตามสัญญาเมือ่ ครบ 3 ปี โดยสัญญาเช่าฉบับใหม่นมี้ อี ายุ 10 ปี (1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2567)
หมายเหตุ : ตามมาตรฐานการบัญชีให้มีการบันทึกค่าเช่าเพิ่ม เนื่องจากคิดค่าเช่าเฉลี่ยแบบเส้นตรง ส�าหรับระยะเวลาเช่า 10 ปี
เท่ากับ 121,404.15 บาทต่อไตรมาส หรือ 485,616.60 บาทต่อปี

252,138.60

2. เป็นรายการคิดค่าไฟฟ้าส�าหรับห้องเก็บของที่เช่าในอัตราหน่วยละ 5 บาท และคิดค่าน�้าบาดาล ส�าหรับการใช้งานของบริษัทใน
อัตราหน่วยละ 17 บาท โดยเป็นอัตราที่ไม่ต�่ากว่าอัตราที่บริษัทต้องช�าระ

23,399,995.20

3. เป็นรายการรับเงินปันผลตามปกติของธุรกิจตามอัตราส่วนที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โดยบมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ่ายปันผลให้บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น 779,999,840 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 11,699,997.60 บาท
และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ่ายเงินปันผล ให้บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น 779,999,840 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท
รวมเป็นเงิน 11,699,997.60 บาท
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) ร้อยละ 75.50
- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ
นายสาทิส ตัตวธร, นายสุพจน์ สุนทรินคะ
- มีกรรมการร่วมกับ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง คือ
นายสาทิส ตัตวธร
- คุณปริญดา ฉันทวานิช
กรรมการของบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บ.ศรีนวล พร็อพเพอร์ตี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ประกอบกิจการ
ผลิตและจ�าหน่ายสินค้า
พลาสติกประเภทของใช้
ในครัวเรือน

1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ซื้อสินค้าและอื่นๆ จาก บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

29,973,239.49

1. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาเดียวกันหรือต�า่ กว่า ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น

2. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม ขายสินค้าและอื่นๆ เช่น
คิดค่าเทปใส, ค่าซ่อม กับ บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

47,036,405.17

2. เป็นลักษณะการค้าปกติ ในราคาตลาด และเป็นประโยชน์ต่อการใช้กา� ลังการผลิตของบริษัท

3. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ขายแม่พิมพ์และอื่นๆให้กับ บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

4,833,140.19

4. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งสามารถขายให้กับผู้ซื้อรายอื่น ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100%
ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

5. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิดค่าบริการจาก บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

4,373,477.00

5. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการคิดค่าบริการขนส่งสินค้าตามราคาปกติธรุ กิจ ทัง้ นี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุน้ 100%
ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

6. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิดค่าดอกเบี้ยเงินกู้จาก บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

6,739.73

6. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการคิดดอกเบี้ยตามราคาปกติธุรกิจ ในอัตรา 6% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ของบริษัท ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100% ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

7. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายคอมพิวเตอร์ให้กับ บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

45,000.00

7. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งสามารถขายให้กับผู้ซื้อรายอื่น ทั้งนี้ บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100%
ในบ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

11,999,920.00

8. เป็นการรับเงินปันผลตามปกติธุรกิจตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) รับเงินปันผล
จากบ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) โดยถือหุ้นอยู่จา� นวน 299,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 11,999,920 บาท

267,747.99

9. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการจ่ายดอกเบีย้ ตามราคาปกติธรุ กิจ ในอัตรา 6% ซึง่ เป็นอัตราเดียวกับทีบ่ .เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิดดอกเบี้ยจากบ. บงกชแก้ว (ประเทศไทย) ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุ้น 100%ใน บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

10. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

2,768,785.00

10. เป็นการซื้อเม็ดสีพลาสติกตามปกติธุรกิจโดยบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตสินค้าและสามารถบวกก�าไรได้
ตามปกติธุรกิจโดยเป็นราคาเดียวกันหรือต�า่ กว่าซึ่งสามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น

11. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จ่ายค่าเช่าให้กับคุณปริญดา ฉันทวานิช

5,500,000.00

11. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการจ่ายค่าเช่าในราคาตลาดหรือต�า่ กว่าตามปกติธุรกิจ ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม แล้ว

12. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จ่ายค่าเช่าให้กับบ.ศรีนวล พร็อพเพอร์ตี้

1,090,000.00

12. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการจ่ายค่าเช่าในราคาตลาดหรือต�า่ กว่าตามปกติธุรกิจ ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่อุตสาหกรรมแล้ว

13. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง

1,120,660.00

13. เป็นการซื้อสติ๊กเกอร์ตามปกติธุรกิจโดยบ.เพชรสยาม(ประเทศไทย) เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตสินค้าและสามารถบวกก�าไรได้
ตามปกติธุรกิจ โดยเป็นราคาเดียวกันหรือต�า่ กว่าซึ่งสามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น

14. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายสินค้าให้กับคุณปริญดา ฉันทวานิช
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3. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งบริษัทฯ คิดจากต้นทุนบวกก�าไรตามปกติธุรกิจ

15,417,148.95

9. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

4. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายสินค้าให้กับ บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

8. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
รับเงินปันผลจากบ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

มูลค่า (บาท)

50,389.52

14. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งบริษัทคิดจากต้นทุนบวกก�าไรตามปกติ
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์
บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ถือหุ้นในบริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
ร้อยละ 100
- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ
นายสาทิส ตัตวธร, นายสุพจน์ สุนทรินคะ
- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) คือ นายสาทิส ตัตวธร
นายสุพจน์ สุนทรินคะ, คุณปริญดา ฉันทวานิช
- คุณปริญดา ฉันทวานิช กรรมการของ
บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บ.ศรีนวล พร็อพเพอร์ตี้

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม
ประกอบกิจการ
ผลิตชุดสังฆทาน

ลักษณะรายการระหว่างกัน
1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ซื้อสินค้าจากบ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

2. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาเดียวกันซึ่งบริษัทฯ คิดจากต้นทุนบวกก�าไรตามปกติธุรกิจ

3. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
ขายสินค้าให้กับคุณปริญดา ฉันทวานิช

125,114.65

3. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาที่คิดจากต้นทุนบวกก�าไรตามปกติธุรกิจ

4. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
จ่ายค่าเช่าให้กับบ.ศรีนวล พร็อพเพอร์ตี้

1,310,000.00

4. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นการจ่ายค่าเช่าในราคาตลาดหรือต�า่ กว่าตามปกติธุรกิจ ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้
ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม แล้ว

5. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
จ่ายค่าน�้าประปา ค่าไฟฟ้า ให้กับบ.ศรีนวล พร็อพเพอร์ตี้

145,430.51

5. เป็นลักษณะการคิดค่าไฟฟ้าตามปกติธุรกิจ ในอัตราจ่ายจริงที่การไฟฟ้าแจ้งมา

6. บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
ซื้อสินค้าจาก บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง

112,500.00

6. เป็นการซื้อสติ๊กเกอร์ตามปกติธุรกิจ โดยบ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย) เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตสินค้า และ
สามารถบวกก�าไรได้ตามปกติธุรกิจ โดยเป็นราคาเดียวกันหรือต�า่ กว่าซึ่งสามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น

9,810.00

1. บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ขายสินค้า
ให้กับ บ.วีไอวี อินเตอร์เคม

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ถือหุ้นใน
บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ ร้อยละ 8.09
- มีกรรมการร่วมกันคือ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
- บจ.วีไอวี อินเตอร์เคม ถือหุ้นใน
บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ ร้อยละ 20.92

ประกอบกิจการ
ผลิตและจ�าหน่าย
เม็ดพลาสติกและ
Masterbatch

1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ได้รับเงินปันผลจาก บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ จ�ากัด
- มีกรรมการร่วมกันคือ
นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์
และบ.วีไอวี อินเตอร์เคม ถือหุ้น 51%
ในบริษัทดังกล่าว

ประกอบกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์
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1. เป็นลักษณะการค้าปกติ และเป็นราคาเดียวกันหรือต�า่ กว่าซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น

303,073.61

ประกอบกิจการ
จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์

SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

20,134.50

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

2. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
คิดค่าบรรจุธูป จาก บ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
- บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
มีกรรมการร่วมกับบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายประชา จิวะพรทิพย์

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

มูลค่า (บาท)

2. บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
ขายสินค้าให้กับบมจ.สาลี่ คัลเล่อร์
1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ซื้อสินค้า/วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในโรงงาน
จาก บจ.ทรีบอนด์ วีไอวีเซลส์

1,668,087.16

531,200.00

41,060.00

1. เป็นลักษณะการค้าตามปกติธุรกิจ และเป็นราคาที่คิดจากต้นทุนบวกก�าไรตามปกติธุรกิจ
เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA

1. บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลตามปกติธุรกิจ ตามอัตราส่วนที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ จ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น 47,659,633 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 1,668,087.16 บาท
2. เป็นการขายสติ๊กเกอร์ตามการค้าปกติ โดยคิดจากต้นทุนบวกก�าไรตามปกติธุรกิจ

1. เป็นลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาเดียวกันหรือต�า่ กว่า ที่บริษัทฯ สามารถหาซื้อได้จากผู้ขายรายอื่น โดยเป็นราคาตามเงื่อนไขการค้าปกติ
เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ 0.03% ของ NTA
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กำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ผ่ำนมำของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมอบหมำยให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
รำยกำรดังกล่ำว เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น ว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตำมรำคำตลำด โดยหำกรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น จ�ำเป็นต้อง
มีควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญประกอบในกำรพิจำรณำ บริษัทฯ จะจัดหำผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อให้ควำมเห็นและข้อมูลประกอบ
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ โดยมำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิ
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยจะก�ำหนดให้ผบู้ ริหำรหรือผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำว
เพื่อให้มีควำมเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
บริษัทฯ คำดว่ำในอนำคตอำจมีรำยกำรที่เป็นลักษณะกำรค้ำระหว่ำงกันเกิดขึ้นอีกและเพื่อให้เป็นกำรคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทฯ จะ
ยังคงยึดถือนโยบำยที่จะด�ำเนินกำรให้รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทั่วไปและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูเ้ ชีย่ วชำญอิสระพิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ
และควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรด้วย รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อก�ำหนดเกีย่ วกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกีย่ วโยง และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของ
บริษัทฯ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานค า รับ ิด บ งค ะกรร การ รายงานทางการ งิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีได้ก�าหนดขึ้น รวมทั้งก�ากับการดูแลการจัดท�างบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา งบการเงินดังกล่าวได้
จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้ง
ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ
และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร เพื่อช่วยก�ากับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยการติดตาม
ประเมินผล ร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติม และรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี มีการก�ากับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ทัง้ นี้ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
ได้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินประจ�าปีของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
ประธานกรรมการ

นายสาทิส ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร
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2561

ค�ำอธิบำยฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ผู้สอบบัญชี

ปี 2558 - 2561
ปี 2553 - 2557

:
:

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
บริษทั ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์)

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันแล้ว ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2561

%

2560

%

2559

%

2561

%

2560

%

2559

%

13,787

0.98

19,512

1.42

30,343

2.17

85,298

4.15

117,400

5.84

144,103

6.79

เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

428,795

20.87

478,747

23.82

458,307

21.59

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

74,274

5.25

62,054

4.53

72,540

5.19

268,979

13.09

280,709

13.97

323,582

15.25

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

-

17,000

1.22

-

-

-

-

-

-

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

29,492

2.08

25,950

1.89

16,818

1.21

166,714

8.12

145,715

7.25

127,040

5.99

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,436

0.17

1,934

0.14

3,189

0.23

5,591

0.27

7,644

0.38

13,705

0.64

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

119,989

8.48

109,450

7.98

139,890

10.02

955,377

46.50

1,030,215

51.26

1,066,737

50.26

เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ค�า้ ประกัน

-

-

-

-

-

-

935

0.05

934

0.05

933

0.04

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
-สุทธิ

689,986

48.78

689,986

50.33

676,720

48.45

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

61,958

4.38

59,575

4.35

69,583

4.98

131,906

6.42

59,575

2.96

69,583

3.28

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

37,932

2.68

39,575

2.89

49,335

3.53

-

-

-

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สุทธิ

483,635

34.19

450,577

32.87

447,171

32.01

911,832

44.38

881,182

43.85

952,088

44.86

716

0.05

884

0.06

592

0.04

7,234

0.35

7,794

0.39

9,169

0.43

เงินมัดจ�าค่าเครื่องจักร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี

-

-

-

-

-

-

11,677

0.57

3,991

0.20

2,872

0.14

20,285

1.44

20,761

1.52

13,478

0.97

35,499

1.73

25,944

1.29

20,959

0.99

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

1,294,512

91.52

1,261,358

92.02

1,256,879

89.98

1,099,083

53.50

979,420

48.74

1,055,604

49.74

รวมสินทรัพย์

1,414,501

100

1,370,808

100

1,396,768

100.00

2,054,460

100

2,009,635

100

2,122,342

100.00

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ค�ำอธิบำยฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท)

(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2561

%

2560

%

2559

%

2561

%

2560

%

2559

%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

42,500

3.01

37,500

2.74

-

-

42,500

2.07

37,500

1.87

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น

71,250

5.04

52,669

3.84

47,918

3.43

127,113

6.19

99,701

4.96

124,503

5.87

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-ส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระในหนึ่งปี

86,460

6.11

58,920

4.30

58,920

4.22

88,272

4.29

58,920

2.93

58,920

2.78

เจ้าหนี้สัญญาเช่า
ทางการเงิน-ส่วนที่ถึง
ช�าระภายในหนึ่งปี

9,375

0.66

15,236

1.11

34,481

2.47

9,994

0.48

16,829

0.84

38,447

1.81

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค้างจ่าย

-

-

-

-

-

-

783

0.04

952

0.05

4,318

0.20

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,596

0.18

8,359

0.61

3,086

0.22

5,085

0.25

14,523

0.72

9,085

0.43

รวมหนี้สินหมุนเวียน

212,181

15.00

172,684

12.60

144,405

10.34

273,747

13.32

228,425

11.37

235,273

11.09

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

85,070

6.02

85,280

6.22

144,200

10.32

91,504

4.45

85,280

4.24

144,200

6.80

เจ้าหนี้เช่าซื้อและเจ้าหนี้
สัญญาเช่าทางการเงิน
สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

4,538

0.32

12,160

0.89

20,837

1.49

5,799

0.28

13,341

0.66

23,392

1.10

ส�ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน

18,815

1.33

20,927

1.52

20,602

1.48

25,404

1.24

31,711

1.58

34,823

1.64

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

9,643

0.68

7,396

0.54

1,901

0.14

7,726

0.38

4,941

0.25

1,901

0.09

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

15

-

รวมหนี้สิน ไม่หมุนเวียน

118,066

8.35

125,763

9.17

187,555

13.43

130,433

6.35

135,273

6.73

204,331

9.63

รวมหนี้สิน

330,247

23.35

298,447

21.77

331,960

23.77

404,180

19.67

363,698

18.10

439,604

20.71

ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ช�าระแล้ว

380,121

26.87

380,121

27.73

380,121

27.22

380,121

18.50

380,121

18.91

380,121

17.91

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

147,665

10.44

147,665

10.77

147,665

10.57

147,665

7.19

147,665

7.35

147,665

6.96

ก�าไรสะสม
- ส�ารองตามกฎหมาย

38,012

2.69

38,012

2.77

38,012

2.72

58,030

2.82

57,512

2.86

56,212

2.65

- ยังไม่จัดสรร

510,687

36.10

500,700

36.53

485,141

34.73

261,512

12.73

257,236

12.80

275,267

12.97

7,769

0.55

5,863

0.43

13,869

0.99

394,692

19.21

392,786

19.55

400,793

18.88

1,084,254

76.65

1,072,361

78.23

1,064,808

76.23

1,242,020

60.46

1,235,320

61.47

1,260,058

59.37

-

-

-

-

-

-

408,260

19.87

410,617

20.43

422,680

19.92

1,084,254

76.65

1,072,361

78.23

1,064,808

76.23

1,650,280

80.33

1,645,937

81.90

1,682,738

79.29

รวมหนี้สินและส่วนของ
1,414,501
ผู้ถือหุ้น

100

1,370,808

100

1,396,768

100.00

2,054,460

100

2,009,635

100

2,122,342

100.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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2561

ค�ำอธิบำยฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท)

(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2561

%

2560

%

2559

%

2561

%

2560

%

2559

%

รายได้จากการขายและ
บริการ

459,836

100

422,870

100

408,011

100.00

1,396,966

100

1,380,146

100

1,145,964

100.00

รายได้อื่น

26,466

5.76

28,148

6.66

34,978

8.58

14,324

1.02

14,052

1.02

18,889

1.65

รายได้เงินปันผล

25,068

5.45

48,468

11.46

35,100

8.60

1,668

0.12

1,668

0.12

-

-

รวมรำยได้

511,370

111.21

499,486

118.12

478,089

117.18

1,412,958

101.14

1,395,866

101.14

1,164,853

101.65

ต้นทุนขายและค่าบริการ

379,603

82.55

345,954

81.81

324,204

79.46

1,063,012

76.09

1,020,590

73.95

826,954

72.16

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ�าหน่าย

18,612

4.05

13,471

3.19

14,284

3.50

146,128

10.46

120,175

8.71

59,708

5.21

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

69,059

15.02

55,333

13.08

83,506

20.47

156,033

11.17

176,153

12.76

162,890

14.21

รวมค่ำใช้จ่ำย

467,274

101.62

414,758

98.08

421,994

103.43

1,365,173

97.72

1,316,918

95.42

1,049,552

91.59

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล

44,096

9.59

84,728

20.04

56,095

13.75

47,785

3.42

78,948

5.72

115,302

10.06

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(8,442)

(1.84)

(9,760)

(2.31)

(8,138)

(1.99)

(8,785)

(0.63)

(10,151)

(0.73)

(8,810)

(0.77)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(5,022)

(1.09)

(7,236)

(1.71)

(3,776)

(0.93)

(4,243)

(0.30)

(16,800)

(1.22)

(26,801)

(2.34)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

30,632

6.66

67,732

16.02

44,181

10.83

34,757

2.49

51,997

3.77

79,691

6.95

รายการที่จะถูกบันทึก
ในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลก�าไร (ขาดทุน) จาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ
จากภาษีเงินได้

1,906

0.41

(8,007)

(1.89)

4,956

1.22

1,906

0.14

(8,007)

(0.58)

4,956

0.43

รายการที่จะไม่ถูกบันทึก
ในส่วนก�าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลก�าไรจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

2,161

0.47

1,042

0.24

823

0.20

3,087

0.22

763

0.05

(43)

-

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปี

4,067

0.88

(6,965)

(1.65)

5,779

1.42

4,993

0.36

(7,244)

(0.53)

4,913

0.43

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�ำหรับปี

34,699

7.54

60,767

14.37

49,960

12.24

39,750

2.85

44,753

3.24

84,605

7.38

30,632

6.66

67,732

16.02

44,181

10.83

24,760

1.77

35,613

2.58

54,910

4.79

-

-

-

-

-

-

9,997

0.72

16,384

1.19

24,781

2.16

30,632

6.66

67,732

16.02

44,181

10.83

34,757

2.49

51,997

3.77

79,691

6.95

งบก�ำไรขำดทุน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

การแบ่งปันก�าไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2561

%

2560

%

2559

%

2561

%

2560

%

2559

%

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

34,699

7.54

60,767

14.37

49,960

12.24

29,506

2.11

28,475

2.06

59,824

5.22

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

10,244

0.74

16,278

1.18

24,781

2.16

39,750

2.85

44,753

3.24

84,605

7.38

การแบ่งปันก�าไร ขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม

ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
จ�านวนหุ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน�า้ หนัก (หุ้น)

0.0201

0.0445

1,520,484,068

1,520,484,068

0.0291

0.0163

1,520,484,068

0.0234

1,520,484,068

1,520,484,068

งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)

(หน่วย : พันบาท)

0.0361
1,520,484,068

งบตรวจสอบ
(งบรวม)

2561

2560

2559

2561

2560

2559

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมด�าเนินงาน

67,602

70,174

72,119

144,412

184,199

104,035

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(59,608)

38,990

(218,025)

(156,471)

(61,513)

(205,224)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(13,719)

(119,995)

136,218

(20,043)

(149,389)

177,940

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(5,725)

(10,831)

(9,688)

(32,102)

(26,703)

76,751

-

-

-

-

-

1,002

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

19,512

30,343

40,031

117,400

144,103

66,350

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

13,787

19,512

30,343

85,298

117,400

144,103

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มา
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ค�ำอธิบำยฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
รายการ

หน่วย

2561

2560

2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

3.49

4.51

4.53

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

2.86

3.84

3.94

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.58

0.79

0.51

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

5.05

4.54

4.25

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

71.30

79.25

84.70

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

6.80

7.48

7.64

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

52.90

48.11

47.11

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

9.37

9.10

7.22

ระยะเวลาช�าระหนี้

วัน

38.41

39.54

49.87

Cash Cycle

วัน

85.79

87.81

81.95

อัตราก�าไรขั้นต้น

%

23.91

26.05

27.84

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย

%

76.09

73.95

72.16

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี

%

3.42

5.72

10.06

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร

%

302.21

233.32

90.23

อัตราก�าไรสุทธิ

%

2.46

3.73

6.84

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

%

2.11

3.12

4.89

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

1.71

2.52

4.05

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

19.02

20.90

24.72

อัตราหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.70

0.68

0.59

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.24

0.22

0.26

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

เท่า

22.29

22.42

32.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

49.64

33.67

120.45

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profifif itability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Effifif iciency Ratio)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

ทั้งนี้ ส�าหรับอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ใช้ข้อมูลในการค�านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้สูตรการ
ค�านวณทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานโดยทัว่ ไป โดยใช้กา� ไรสุทธิในการค�านวณ ส�าหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลใช้จา� นวนปันผลทีจ่ า่ ยทัง้ ทีเ่ ป็นเงินปันผล
และเป็นหุ้นปันผลจากผลการด�าเนินงานปีนั้นเทียบกับก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค�านิยามของอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้า
และตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน

(เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย

(เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)

(เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

(เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

(วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)

(เท่า)

ระยะเวลาช�าระหนี้

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(วัน)

Cash cycle

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�าระหนี้

(วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก�าไรขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้น / ขายสุทธิ

(%)

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย

ต้นทุนขาย / รายได้จากการขายและบริการ

(%)

อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ขายสุทธิ

(%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / ก�าไรจากการด�าเนินงาน

(%)

อัตราก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิ / รายได้รวม

(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ก�าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(ก�าไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)

(%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (EBITDA/Interest
paid)

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย / ดอกเบี้ยจ่ายจากการ
ด�าเนินงานและลงทุน

(เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผล / ก�าไรสุทธิ

(%)
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กำรวิเครำะ และค�ำอธิบำยของ ำย ัดกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

1. ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ
ส�าหรับกลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลักอยู่ 2 ธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก ด�าเนินการโดย บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด
2. ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ด�าเนินการโดย บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุม่ ลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ด�าเนินการโดยบริษทั ฯ ลูกค้าส่วนใหญ่จะน�า
สินค้าของบริษทั ไปประกอบเป็นส่วนหนึง่ ของสินค้าเพือ่ การบริโภคในประเทศและเพือ่ การส่งออกอีกทีหนึง่ กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่
จะกระจายอยูใ่ นหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือน ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครือ่ งใช้สา� นักงาน
เป็นต้น ท�าให้มีการกระจายความเสี่ยงในด้านของกลุ่มธุรกิจของลูกค้าตามกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เมื่อ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มีภาวะอุตสาหกรรมทีต่ กต�า่ ลงก็ไม่ได้มผี ลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั อย่างรุนแรงนัก
ข) กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด
ลูกค้าจะน�าสินค้าของบริษทั ย่อยไปขายตรงให้กบั ผูบ้ ริโภคอีกทีหนึง่ โดยกลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่กค็ อื ศูนย์การค้าโมเดิรน์ เทรดต่าง ๆ
เช่น บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ โฮมโปร เป็นต้น
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเกือบทั้งหมดจะอยู่ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และน�าสินค้าของบริษัทไปประกอบเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินค้าทัง้ เพือ่ การบริโภคในประเทศและเพือ่ การส่งออกด้วย ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามชาติรายใหญ่
ของโลก โดยกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่จะมีการเติบโตที่ดี เนื่องจากเป็นสินค้าที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้ยอดขาย
ของบริษทั มีความมัน่ คงในด้านความต้องการของสินค้าและเติบโตขึน้ ตามการบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่อาจมีความเสีย่ งจากการแข่งขัน
ที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
นโยบายการด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายที่กา� หนดไว้
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตไปกับลูกค้า กลุ่มลูกค้า บริษัทข้ามชาติ ที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูงใน
ราคาทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ จะเห็นได้วา่ กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษทั นัน้ จะเป็นบริษทั ข้ามชาติและน�าสินค้าของบริษทั ไปประกอบ
เพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก ดังนั้น หากภาวะเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบหรือมีภาวะที่ตกต�่าลงแล้ว ก็อาจ
มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้ กลุ่มบริษัทจึงได้พยายามลดความเสี่ยงโดยการกระจายลูกค้าไม่ให้กระจุกตัว
ในลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป โดยกลุ่มลูกค้าจะมีการกระจายไปทั้งในอุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ส�านักงาน เป็นต้น
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทตั้งเป้ารายได้รวมไว้ที่ 1,680 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากรายได้รวมใน
ปีก่อน แต่กลุ่มบริษัทสามารถท�ารายได้รวมได้เพียง 1,413 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงประมาณร้อยละ 1 โดยสาเหตุหลัก
ทีร่ ายได้รวมไม่สามารถเติบโตขึน้ ตามเป้าทีว่ างไว้ได้กเ็ นือ่ งมาจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าทีม่ จี า� นวนลดลงจากปีกอ่ นเพราะ
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจ�านวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัว
ส�าหรับในปี 2562 นี้ กลุม่ บริษทั ตัง้ เป้ารายได้รวมเติบโตประมาณร้อยละ 6 หรืออยูท่ ปี่ ระมาณ 1,500 ล้านบาท เพราะในปี 2562 นี้
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศน่าจะปรับตัวดีขึ้น จากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐที่เริ่มเบิกจ่ายมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้ก�าลังซื้อใน
ประเทศดีขึ้นและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มบริษัทพยายามขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สา� คัญในปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 บริษัทมีเหตุการณ์ที่สา� คัญต่าง ๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อคณะกรรมการมีมติ
อนุมตั ใิ นวาระนัน้ ๆ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ า� หนด ตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั ด้วย โดยสรุปได้ดงั นี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้นายสาทิส ตัตวธร ประธานกรรมการ
บริหาร เป็นรองประธานกรรมการบริษัทอีกต�าแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุพจน์ สุนทรินคะ เป็น
กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทแทน นายเศวต นราธิปกร ที่ขอลาออก โดยมีวาระตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้
1. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม
“นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ นายสาทิส ตัตวธร นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท”
เปลี่ยนเป็น
“นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ นายสาทิส ตัตวธร นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ นายสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท”
2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นายสาทิส ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร
นายทากาชิ โอตานิ
กรรมการบริหาร
นายมนัส บุญสนอง
กรรมการบริหาร
นายสุพจน์ สุนทรินคะ
กรรมการบริหาร
นายสินธุ์ณรงค์ ไกรนรา
กรรมการบริหาร
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
- การจ่ายเงินปันผล
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2561 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี
2560 และจากก�าไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาทต่อหุ้น (หนึ่งจุดห้าสตางค์) โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผล
การด�าเนินงานปี 2561 และจากก�าไรสะสมของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,520,484,068 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท
(หนึ่งสตางค์) โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ก่อน จึงจะมีผล
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษทั เพือ่ ให้
สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 27
มิถุนายน 2557 ประกอบกับค�าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557
เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งก�าหนดให้บริษัทมหาชนจ�ากัดที่ประสงค์จะประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการก�าหนดเรือ่ งดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษทั และค�าสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ท�าให้ข้อบังคับของบริษัทฯ

101

รำยงำน ระ ำ�

ANNUAL REPORT 2018

2561

กำรวิเครำะ และค�ำอธิบำยของ ำย ัดกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ข้อ 25 ซึ่ง ก�าหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว รวมถึงแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีสาระส�าคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
ล�าดับ

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข

1

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลง
คะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียง
ข้างมาก

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�านวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ประธานกรรมการท�าหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมทุกคราว
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
เป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุม
จะก�าหนดให้กรรมการของบริษทั เข้าร่วมประชุมและด�าเนินการ
ใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่
กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมี
กระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มี
การบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการ
ทุกรายในทีป่ ระชุมตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารประชุม รวมทัง้ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบ
ควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้าง
ต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุม
ได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ล�าดับ

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข

2

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่
กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะ
กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25
คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน10 ของ
จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้
รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียก
ว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
กันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก�าหนดระยะ
เวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายอันจ�าเป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอ�านวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ า� หนดไว้ในมาตรา 103
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับบริษัทดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวันที่
24 เมษายน 2562 และน�าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ก่อน จึงจะมีผล
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สา� หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้
มีเนือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจน
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จา� นวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สา� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้
มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั เชือ่ ว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มผี ลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
(ปรับปรุง 2560)
บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ า� กับลูกค้าทุกสัญญายกเว้นสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
ที่ท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั เชือ่ ว่า มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุม่ บริษทั

2. ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร
กลุม่ บริษทั มีผลการด�าเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อยในแง่ของรายได้ แต่มผี ลก�าไรสุทธิลดลง โดยจะเห็นได้จากรายได้รวมในปี 2561
มีจา� นวน 1,413 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ประมาณร้อยละ 1 ในขณะทีก่ า� ไรสุทธิสว่ นของบริษทั ฯ มีจา� นวน 24.76 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น
ร้อยละ 30 เนื่องจากอัตราส่วนต้นทุนขายที่สูงขึ้นจากประมาณ ร้อยละ 74 ของยอดขายในปี 2560 เป็นร้อยละ 76 ของยอดขาย
ในปี 2561 อันมีผลจากการแข่งขันด้านราคาขายที่รุนแรงขึ้นทั้งในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
อีกทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทีส่ งู ขึน้ จากประมาณร้อยละ 21 ของยอดขายในปี 2560 เป็นร้อยละ 22 ของยอดขายในปี 2561
เนื่องมาจากในปีก่อนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารมีการหักรายการปรับด้อยค่าของเงินลงทุนออกบางส่วนด้วย ส�าหรับอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity) มีอัตราผลตอบแทนที่ลดลงจากที่ร้อยละ 3.12 ในปี 2560 เป็นที่อัตราร้อยละ
2.11 ในปี 2561 เนื่องจากผลก�าไรสุทธิที่ลดลง
รายได้
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 เนือ่ งจากรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ในส่วนของธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกทัง้ ในส่วนของกลุม่ ลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิตและกลุม่
ลูกค้าโมเดิร์นเทรด โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุ่มลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
ด�าเนินการโดยบริษทั ฯ รายได้รวมจากธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกในกลุม่ นีใ้ นปี 2561 มีจา� นวนประมาณ 419 ล้านบาท คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม ซึง่ มียอดรายได้รวมจากธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ในประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่อุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
เครื่องใช้สา� นักงานยังเติบโตได้ดี จึงท�าให้กลุ่มบริษัทยังคงรักษายอดรายได้ของธุรกิจนี้ไว้ได้
ข) กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด
รายได้รวมจากธุรกิจผลิตสินค้าพลาสติกในกลุ่มนี้ในปี 2561 มีจ�านวนประมาณ 544 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 38
ของรายได้รวม ซึง่ เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 12 จากปีกอ่ น เนือ่ งจากอุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือนซึง่ เป็นสินค้าหลักของบริษทั
ย่อยยังคงมีการเติบโตที่ดี โดยลูกค้าในกลุ่มนี้ คือ ศูนย์การค้าโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ได้แก่ บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ โฮมโปร
เป็นต้น
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
รายได้รวมจากธุรกิจผลิตฉลากสินค้าในปี 2561 มีจา� นวน 450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน
ประมาณร้อยละ 11 เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นจากจ�านวนคู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้บริษัทต้องพยายามรับ
งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและลดการรับงานที่ผลิตได้ง่ายและมีการแข่งขันสูง ท�าให้รายได้ในธุรกิจนี้ลดลง
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 334 ล้านบาท ซึ่งลดลงจ�านวน 26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสาเหตุที่ก�าไรขั้นต้นของ
กลุ่มบริษัทลดลงนั้น เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 1 ในขณะที่อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 76 ในปี 2561 จากอัตราเดิมที่ร้อยละ 74 ในปี 2560 เนื่องจากต้นทุนขายที่สูงขึ้นจากการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน 302 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่จา� นวน 296 ล้านบาท และมี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อัตราร้อยละ 21 ในปี 2560 เป็นอัตราร้อยละ 22 ในปี
2561 เนือ่ งมาจากค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ ในปีกอ่ นค่าใช้จา่ ยการขายและบริหารมีการหักรายการปรับด้อยค่าของเงิน
ลงทุนออกบางส่วนด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้โดยมีการประชุมทุกอาทิตย์เพื่อคอยติดตามและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในสัดส่วนที่ก�าหนดไว้
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุ่มลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
ต้นทุนขายของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในกลุ่มนี้ในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 83 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนทีอ่ ยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 82 เนือ่ งจากถึงแม้ยอดขายของกลุม่ ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกจะเพิม่ ขึน้ ในปี 2561 ประมาณ
ร้อยละ 9 แต่ตน้ ทุนขายก็เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีม่ ากกว่า เพราะธุรกิจมีการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรงขึน้ รวมทัง้ บางครัง้ ก็มกี าร
รับจ้างผลิตสินค้าพลาสติกส�าหรับของใช้ในครัวเรือนให้แก่บริษทั ย่อยในช่วงทีม่ กี า� ลังการผลิตไม่เพียงพอ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ
ยังมีก�าลังการผลิตเหลืออยู่ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนต้นทุนขายค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตได้ง่ายและมีการ
แข่งขันที่สูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามขยายไปรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ดี
กว่า เช่น กลุ่มภาชนะบรรจุส�าหรับสินค้าราคาแพง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 19 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 16 เนื่องมาจากในปีก่อนมีการกลับรายการการตั้งด้อยค่าส�าหรับเงินลงทุนในบริษัท สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด จาก
การทีโ่ อนย้ายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแม่พมิ พ์ทงั้ หมดของบริษทั สาลี่ เอ็นจิเนียริง่ จ�ากัด ไปด�าเนินการภายใต้บริษทั ฯ ท�าให้
ค่าใช้จ่ายในปีก่อนต�่ากว่าความเป็นจริง
ข) กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด
ต้นทุนขายของธุรกิจผลิตสินค้าพลาสติกในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ของยอดขาย ซึ่งต�า่ กว่าธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกส�าหรับกลุม่ ลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิต แต่กจ็ ะมีอตั ราค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทีส่ งู ส�าหรับการขายสินค้า
ผ่านศูนย์การค้าโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ
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ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารในปี 2561 อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 26 ของยอดขาย ซึง่ ค่อนข้างสูงเนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ ว
เนื่องกับการขายสินค้าผ่านศูนย์การค้าโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งหากบริษัทย่อย
สามารถเพิ่มยอดขายขึ้นได้ก็จะท�าให้อัตราเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ลดลง
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
ต้นทุนขายของธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า ในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 78 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 71 เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นมากรวมทั้งยอดขายที่ลดลง แต่ต้นทุนขายบางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ไม่ได้ลดลง
ตามยอดขาย ท�าให้อตั ราส่วนต้นทุนขายสูงขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประชุมอยูเ่ ป็นประจ�า เพือ่ พยายามแก้ไขปัญหาและดูแลต้นทุน
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ของยอดขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ
18 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ดีขึ้น จากการมีประชุมเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง
ต้นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2561 เท่ากับจ�านวน 8.78 ล้านบาท ซึ่งลดลง 1.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจา� นวน
10.15 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารรวมทั้งหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินไปบางส่วน ท�าให้ภาระหนี้สินโดยรวมในระหว่างปีลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้นอีกใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ส�าหรับการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของ
กลุ่มบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 4-6% ต่อปี
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุ่มลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับปี 2561 อยู่ที่จ�านวน 8.44 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจ�านวน 9.76 ล้านบาท ในปี 2560 จ�านวน
1.32 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริษัทได้มีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารรวมทั้งหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินไปบางส่วน ท�าให้ภาระหนี้สินโดยรวมในระหว่างปีลดลงข้างต้น
ข) กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด
มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับปี 2561 อยู่ที่จ�านวน 0.31 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจ�านวน 0.25 ล้านบาท ในปี 2560
เนื่องจากบริษัทย่อยมีการใช้เงินกู้ส�าหรับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับปี 2561 อยู่ที่จ�านวน 0.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจ�านวน 0.15 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจาก
ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทย่อยได้รับเงินสดสุทธิจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และได้น�าไปช�าระหนี้เกือบทั้งหมด เหลือเพียงหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินอีกเล็กน้อย ท�าให้หลังจากช�าระหนี้ดังกล่าวแล้ว
บริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารอีก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 4.24 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจ�านวน 16.80 ล้านบาท ในปี 2560
เนื่องจากผลก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลงและบริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษี
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุ่มลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
มีภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�าหรับปี 2561 อยูท่ จี่ า� นวน 5.02 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากจ�านวน 7.24 ล้านบาท ในปี 2560 เนือ่ งจาก
ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลง
ข) กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด
มีภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 2561 อยู่ที่จ�านวน (4.46) ล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลติดลบ เนื่องจาก
มีขาดทุนทางภาษีที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ลดภาระภาษีได้ในอนาคต
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
มีภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 2561 อยู่ที่จา� นวน 3.33 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจ�านวน 9.67 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจาก
ก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลง
ก�าไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษัทมีก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จ�านวน 24.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจาก
จ�านวน 35.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงของจ�านวนก�าไรสุทธิประมาณร้อยละ 30 ในขณะทีร่ ายได้รวมใกล้เคียงกับปีกอ่ น
คือ เพิ่มขึ้นเพียงประมาณร้อยละ 1 โดยสาเหตุที่กา� ไรสุทธิลดลงดังกล่าวเนื่องมาจากอัตราส่วนต้นทุนขายที่สูงขึ้นอันมีผลจาก
การแข่งขันด้านราคาขายที่รุนแรงขึ้นทั้งในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารที่สูงขึ้นเล็กน้อยด้วย
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ก) กลุ่มลูกค้าในลักษณะรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
มีก�าไรสุทธิในปี 2561 อยู่ที่จ�านวน 30.63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจ�านวน 67.73 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากใน
ปี 2560 มีรายได้จากเงินปันผลรับจ�านวน 48.47 ล้านบาท และก�าไรจากการกลับรายการส�าหรับการตั้งค่าเผื่อด้อยค่า
ของบ.สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง จ�านวนประมาณ 16.50 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2561 มีรายได้จากเงินปันผลรับเพียงจ�านวน
25.07 ล้านบาท ซึง่ หากไม่นบั รวมก�าไรจากการกลับรายการค่าเผือ่ ด้อยค่าและรายได้จากเงินปันผลรับดังกล่าวแล้ว บริษทั
จะมีกา� ไรสุทธิ จ�านวน 5.56 ล้านบาท และ 2.76 ล้านบาท ส�าหรับปี 2561 และปี 2560 ตามล�าดับ ซึง่ คิดเป็นอัตราเพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 101 ในขณะทีย่ อดขายเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 9 เนือ่ งจากต้นทุนบางส่วนเป็นต้นทุนคงทีไ่ ม่ผนั แปรตาม
ยอดขาย ท�าไห้เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะมีอัตราก�าไรที่สูงขึ้นด้วย
ข) กลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด
มีกา� ไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2561 อยู่ที่จ�านวน (1.81) ล้านบาท เนื่องมาจากถึงแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่สูงกว่า ท�าให้บริษัทย่อยยังคงประสบผลขาดทุนสุทธิ
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
มีก�าไรสุทธิในปี 2561 อยู่ที่จ�านวน 30.38 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจ�านวน 51.85 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งคิดเป็นอัตราลดลง
ประมาณร้อยละ 41 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลงและอัตราส่วนต้นทุนขายที่สูงขึ้น เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น
จากการที่มีคู่แข่งขันมากขึ้นในตลาด และต้นทุนบางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ซึ่งไม่ผันแปรตามยอดขายที่ลดลง

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มขึ้นจากจ�านวน 2,010 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวน 2,054 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทน้อยกว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าใหม่และ การลงทุนในการซื้อเครื่องจักร
ใหม่เพิ่มเติม
กลุม่ บริษทั มีอตั ราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลีย่ ในปี 2561 อยูท่ ปี่ ระมาณ 0.70 เท่า ซึง่ สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับอัตราหมุนของสินทรัพย์
รวมเฉลีย่ ในปี 2560 ทีป่ ระมาณ 0.68 เท่า เนือ่ งจากยอดรายได้รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราทีม่ ากกว่าขนาดของสินทรัพย์รวมเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
กลุม่ บริษทั มียอดลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 269 ล้านบาท และเท่ากับ 281 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึง่ คิดเป็นอัตราส่วนลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 13.09 และร้อยละ 13.97 ตามล�าดับ
กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 71 วัน ซึ่งเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2560
ที่ประมาณ 79 วัน ซึ่งสอดคล้องกับเครดิตเทอมที่กลุ่มบริษัทก�าหนดไว้ที่ประมาณ 30-90 วัน เนื่องมาจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ยอดขายค่อนข้างลดลง ท�าให้ตอนสิ้นปี 2561 มูลค่าลูกหนี้การค้าลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับยอด
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ขายทั้งปี โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด ส่วนใหญ่เป็นศูนย์การค้าโมเดิร์นเทรด ซึ่งมีระยะเวลาการ
ช�าระเงินค่อนข้างยาวกว่าลูกค้าในกลุม่ อืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม กลุม่ ลูกค้าดังกล่าวเป็นบริษทั ขนาดใหญ่มคี วามมัง่ คงและมีระยะเวลา
การช�าระหนี้ที่แน่นอน บริษัทจึงไม่มีปัญหาในด้านการรับช�าระหนี้แต่อย่างใด
ส�าหรับลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือนมีจ�านวน 1.78 ล้านบาท โดย
กลุ่มบริษัทได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มทั้งจ�านวนแล้วอยู่ที่ 1.84 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทคาดหวังว่าจะยัง
สามารถเรียกเก็บหนีด้ งั กล่าวได้เป็นส่วนใหญ่เนือ่ งจากลูกหนีด้ งั กล่าวยังมีการติดต่ออยู่ ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั มีนโยบายตัง้ ส�ารองหนีส้ งสัย
จะสูญทัง้ หมดร้อยละ 100 เมือ่ มียอดหนีค้ า้ งเกินกว่า 12 เดือน เว้นแต่เป็นลูกหนีท้ กี่ ลุม่ บริษทั มัน่ ใจว่าจะสามารถเรียกเก็บได้เนือ่ งจาก
ได้มีการทยอยจ่ายมาอย่างต่อเนื่อง
สินค้าคงเหลือ
กลุม่ บริษทั มียอดสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 167 ล้านบาท และเท่ากับ 146 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 8.11 และร้อยละ 7.25 ตามล�าดับ
กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 53 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2560
ที่ประมาณ 48 วัน เนื่องจากบางครั้งบริษัทต้องมีการสต็อคสินค้าไว้เพื่อรอการเรียกจากลูกค้าที่ต้องการงานด่วน รวมทั้งการผลิต
เป็นจ�านวนมาก ๆ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้พยายามควบคุมการผลิตสินค้าเฉพาะทีม่ นั่ ใจได้วา่ จะสามารถขาย
ได้เท่านั้น เพื่อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือมากเกินไป โดยกลุ่มบริษัทจะมีการประชุมกันระหว่างฝ่ายวางแผนการผลิตและฝ่ายขายเป็น
ประจ�าทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อยในการควมคุมสินค้าคงเหลือดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากสินค้าที่ค้าง
สต็อคเป็นเวลานาน หรือสินค้าเสือ่ มคุณภาพ ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้มนี โยบายชัดเจนในตัง้ ส�ารองสินค้าเสือ่ มคุณภาพทีไ่ ม่ได้เคลือ่ นไหว
เกินกว่า 1 ปี รวมทั้งได้มีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิดในกรณีดังกล่าวด้วย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงเงินมัดจ�าค่าเครื่องจักร)
เท่ากับ 919 ล้านบาท และเท่ากับ 889 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้อยละ 44.74 และร้อยละ 44.24 ตามล�าดับ ซึ่งมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้าใหม่และลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่รวมประมาณ 153 ล้านบาท เพื่อขยายก�าลังการผลิต โดยเฉพาะ
ในธุรกิจผลิตสินค้าพลาสติกในลักษณะรับจ้างผลิต (OEM)
ทัง้ นี้ ในปี 2561 กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน จ�านวน 7.23 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.35 ของสินทรัพย์รวมของกลุม่ บริษทั
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 404 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 274 ล้านบาท
และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 130 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
มีจ�านวน 364 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการทยอยจ่ายช�าระคืนเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน ท�าให้หนี้สินดังกล่าวมีจ�านวนลดลง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส�าหรับการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุ่มบริษัทจะอยู่
ที่ประมาณ 4-6% ต่อปี
หากพิจารณาอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (D/E Ratio) ของกลุม่ บริษทั พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนที่
0.24 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.22 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,650 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีม่ จี า� นวน 1,646 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากก�าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากก�าไรจากการด�าเนินงาน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 404 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
1,650 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.24 เท่า

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

108

กำรวิเครำะ และค�ำอธิบำยของ ำย ัดกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงไปอยู่ที่
อัตรา 3.49 เท่า ซึ่งต�่ากว่าที่อัตรา 4.51 เท่า ณ สิ้นปีก่อน เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากยอดลูกหนี้การค้าที่ลดลง
และการน�าเงินสดและย้ายเงินลงทุนระยะสั้นไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ
32 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทสามารถได้เงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวนประมาณ 144 ล้านบาท เนื่องจากก�าไรก่อนภาษี
ค่าเสือ่ มราคาซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายเป็นเงินสด และเจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และได้ใช้เงินสดสุทธิสา� หรับกิจกรรมการจัดหา
เงินที่ประมาณ 20 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ การจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวนประมาณ 17 ล้านบาท
และการจ่ายเงินปันผลจ�านวนประมาณ 23 ล้านบาท ในขณะทีก่ ลุม่ บริษทั มีการใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวนประมาณ
156 ล้านบาท ซึง่ ใช้ไปเพือ่ การลงทุนสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่และจ่ายซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ เพือ่ ขยายก�าลังการผลิต
จ�านวนประมาณ 153 ล้านบาท
จากกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท แสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทยังมีกระแสเงินคงเหลือเพียงพอในการช�าระหนี้และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการกู้ยืมได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องในการช�าระหนี้เลย
4.2 รายจ่ายลงทุน
ในปี 2561 กลุม่ บริษทั มีการขยายการลงทุนโดยการสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่และซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพือ่ ขยาย
ก�าลังการผลิตจ�านวนรวมประมาณ 153 ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้เงินทุนของบริษัทเองบางส่วนและใช้เงินกู้จากธนาคารในการ
ลงทุนดังกล่าว
4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง
ในปี 2561 ที่ผ่านมา จากงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องจ่าย
เป็นเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น รวมทั้งเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร ท�าให้กลุ่มบริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธุรกิจ รวมทัง้ กลุม่ บริษทั ยังมีสภาพคล่องทีด่ พี อสมควร จากการทีส่ นิ ทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้
สินหมุนเวียนอยู่ที่อัตรา 3.49 เท่า
นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทที่ 0.24 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�า่ ท�าให้
กลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะใช้ช่องทางการกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจได้อีกจากวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทยังมีวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้อีกประมาณ 645.06 ล้านบาท
4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้อยู่พอสมควร ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/
หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของเงินกู้ยืม

ระยะเวลาครบก�าหนด

วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท)

OD (Overdraft)

ไม่มี

57.90

P/N (Promissory Note)

ไม่มี

307..50

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

ไม่มี

262.82

LG (Letter of Guarantee)

ไม่มี

16.84

Total

645.06
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4.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating
กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใด ๆ ที่ต้องจัดให้มีการท�า Credit Rating
4.6 ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน
กลุ่มบริษัทไม่มีการปฏิบัติใด ๆ ที่จะท�าให้หรือคาดว่าจะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 หนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ของกลุ่มบริษัทยังอยู่ในระดับค่อนข้างต�่าที่ 0.24 เท่า เท่านั้น

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงินประจ�าปี 2561 ในส่วนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ17 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ข้อ 19 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ข้อ 20 หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน ข้อ 21 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 29 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยที่ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ อาจจะมีผลกระทบบ้างจาก
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง ท�าให้มีก�าลังซื้อที่ลดลง รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นในธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า แต่
ก็อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มี
ฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น หากภาวะเศรษฐกิจโลกมีภาวะที่ตกต�่าลงอย่างรุนแรงก็อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการกระจายกลุ่มลูกค้าไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ไม่ให้
พึ่งพิงลูกค้ารายใดหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ฯตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ า� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นา� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
โดยรวม
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีทสี่ า� คัญยิง่ ของกลุม่ บริษทั ฯ เนือ่ งจากจ�านวนทีบ่ นั ทึกในบัญชีสง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไร
ขาดทุนประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม
โดยรวมได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯที่เกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความ
ส�าคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส�าหรับการควบคุมภายในทีต่ อบสนองต่อเรือ่ งดังกล่าวข้างต้น
• สุม่ ตัวอย่างเอกสารการขายเพือ่ ตรวจสอบการรับรูร้ ายได้วา่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุและสอดคล้องกับนโยบายการรับรูร้ ายได้
ของกลุ่มบริษัทฯ
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ ของรายการขายตลอดรอบระยะ
เวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป
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สินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ของสินค้าคงเหลือตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 ต้องอาศัย
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้าที่เสื่อม
สภาพและเคลื่อนไหวช้าซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจ
และอุตสาหกรรม ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ โดยประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้
• ท�าความเข้าใจเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานเหตุผลและความสม�า่ เสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการ
หมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�าหรับรายการขายภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละรายสินค้า
• พิจารณาข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ส�าหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายและการตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือออกจาก
บัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเปรียบเทียบกับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว้ ณ สิ้นปีก่อน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบ
ใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มี
สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�างบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความ
เห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสา� หรับกิจการทีด่ า� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�าคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ฯในการด�าเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ทีม่ สี าระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการ
เงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั ฯเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทางการควบคุมดูแล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ากับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คา� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ากับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สาร
เรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
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2561

งบแ ดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

85,297,664

117,400,050

13,787,122

19,511,876

เงินลงทุนชั่วคราว

8

428,795,569

478,746,653

-

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

268,978,690

280,709,271

74,274,355

62,054,278

สินค้าคงเหลือ

10

166,713,921

145,715,366

29,492,355

25,950,256

5,591,668

7,643,989

2,435,436

1,934,072

955,377,512

1,030,215,329

119,989,268

109,450,482

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ ประกัน

11

934,898

933,976

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

689,985,600

689,985,600

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13

131,906,066

59,574,541

61,957,523

59,574,541

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

-

-

37,932,100

39,574,965

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

911,832,309

881,181,617

483,635,391

450,577,477

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16

7,233,518

7,794,007

715,898

883,810

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

24

11,676,698

3,990,812

-

-

35,499,279

25,944,350

20,285,013

20,761,494

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,099,082,768

979,419,303

1,294,511,525

1,261,357,887

รวมสินทรัพย์

2,054,460,280

2,009,634,632

1,414,500,793

1,370,808,369

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบแ ดงฐำนะกำรเงิน อ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

17

42,500,000

37,500,000

42,500,000

37,500,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18

127,113,094

99,701,139

71,249,896

52,668,681

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก�าหนด
ช�าระในหนึ่งปี

19

88,271,540

58,920,000

86,460,000

58,920,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนด
ช�าระในหนึ่งปี

20

9,993,926

16,828,871

9,375,232

15,235,973

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

783,359

952,560

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5,085,198

14,522,844

2,595,533

8,358,910

273,747,117

228,425,414

212,180,661

172,683,564

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

91,503,782

85,280,000

85,070,000

85,280,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

20

5,798,871

13,341,275

4,537,865

12,159,555

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

21

25,404,355

31,711,145

18,814,957

20,927,172

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

24

7,725,915

4,940,303

9,642,863

7,396,504

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

130,432,923

135,272,723

118,065,685

125,763,231

รวมหนี้สิน

404,180,040

363,698,137

330,246,346

298,446,795

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

งบแ ดงฐำนะกำรเงิน อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,520,484,296 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,017

380,121,017

380,121,017

380,121,017

147,664,847

147,664,847

147,664,847

147,664,847

58,030,235

57,512,107

38,012,107

38,012,107

261,511,971

257,236,354

510,687,180

500,700,692

394,692,139

392,785,754

7,769,296

5,862,911

1,242,020,209

1,235,320,079

1,084,254,447

1,072,361,574

408,260,031

410,616,416

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,650,280,240

1,645,936,495

1,084,254,447

1,072,361,574

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2,054,460,280

2,009,634,632

1,414,500,793

1,370,808,369

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,520,484,068 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไรสะสม
22

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบก�ำ รขำดทนเบดเ ร

�ำ รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก�าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�าไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไรส�าหรับปี

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

1,396,966,090
1,668,087
14,323,376
1,412,957,553

1,380,145,778
1,668,087
14,051,752
1,395,865,617

459,836,135
25,068,082
26,465,504
511,369,721

422,870,265
48,468,077
28,147,526
499,485,868

1,063,012,169
146,127,606
156,033,108
1,365,172,883

1,020,590,208
120,174,869
176,153,065
1,316,918,142

379,602,577
18,611,759
69,059,261
467,273,597

345,954,236
13,471,220
55,332,346
414,757,802

47,784,670

78,947,475

44,096,124

84,728,066

(8,784,572)
39,000,098
(4,243,000)
34,757,098

(10,150,413)
68,797,062
(16,800,384)
51,996,678

(8,442,144)
35,653,980
(5,021,723)
30,632,257

(9,759,785)
74,968,281
(7,236,347)
67,731,934

1,906,385

(8,006,818)

1,906,385

(8,006,818)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

3,086,105
4,992,490

763,350
(7,243,468)

2,159,989
4,066,374

1,041,562
(6,965,256)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

39,749,588

44,753,210

34,698,631

60,766,678

12, 13

24

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

งบก�ำ รขำดทนเบดเ ร
ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

อ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

24,759,709

35,612,707

30,632,257

67,731,934

9,997,389

16,383,971

34,757,098

51,996,678

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

29,505,888

28,475,570

34,698,631

60,766,678

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

10,243,700

16,277,640

39,749,588

44,753,210

0.0163

0.0234

0.0201

0.0445

1,520,484,068

1,520,484,068

1,520,484,068

1,520,484,068

การแบ่งปันก�าไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

25

ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

118

งบกระแ เงิน ด

�ำ รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

39,000,098

68,797,062

35,653,980

74,968,281

137,167,235

141,376,129

58,895,036

59,076,731

39,046
(42,925)
(14,960)

(426,186)
312,067
(100,428)

49,388
(14,960)

128,539
(100,428)

4,977,014
-

2,143,819
-

(584,964)
-

766,870
(16,500,000)
(31,626)

(2,036,615)

(883,864)

(1,902,950)

(2,048,814)

11,553

58,071

11,553

14,277

-

(49,631)

-

-

(2,981)

(96,099)

-

-

1

26,913

1

-

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

5,657,531

5,922,863

2,584,461

2,783,123

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(164,714)

(1,318,026)

(37,913)

(493,881)

รายได้เงินปันผล

(1,668,087)

(1,668,087)

(25,068,082)

(48,468,077)

รายได้ดอกเบี้ยรับ

(8,866,540)

(8,185,044)

(50,493)

(555,733)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

8,330,513

9,842,581

7,988,085

9,634,494

182,386,169

215,752,140

77,523,142

79,173,756

8,495,352
(25,975,569)

40,421,660
(20,819,454)

(12,275,487)
(2,957,135)

10,354,050
(9,899,734)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

17,773,355

14,105,174

6,846,260

12,124,750

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(17,083,305)

(15,486,804)

(7,097,755)

(11,247,159)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
ตัดจ�าหน่ายก�าไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
การปรับลด (โอนกลับ) ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก�าไรจากการจ่ายคืนทุนของบริษัทย่อย
ก�าไรจากการขายอุปกรณ์
ตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

งบกระแ เงิน ด อ
ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

13,702,038

(33,238,297)

16,471,289

(7,627,976)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(9,422,686)

5,523,302

(5,748,417)

5,358,480

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน

(8,106,690)

(8,080,770)

(1,996,690)

(1,155,770)

161,768,664

198,176,951

70,765,207

77,080,397

(26,281,632)

(24,479,340)

(11,139,582)

(10,870,201)

8,924,664

10,501,710

7,976,324

3,963,980

144,411,696

184,199,321

67,601,949

70,174,176

(922)

(921)

-

-

-

-

-

4,000,000

6,349,375

5,844,582

2,167,523

2,892,773

11,042

850,074

-

-

(153,451,901)

(54,498,742)

(86,464,150)

(19,278,936)

เงินมัดจ�าค่าเครื่องจักร

(1,396,288)

-

(402,088)

-

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(1,678,014)

(2,848,022)

(27,400)

(913,874)

เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

49,951,084

(20,439,239)

-

-

(69,948,543)

-

-

-

เงินสดจ่ายคืนทุนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี า� นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

-

(3,140,939)

-

-

เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทย่อย

-

-

-

3,266,346

เงินปันผลรับ

1,668,087

1,668,087

25,068,082

48,468,077

ดอกเบี้ยรับ

12,025,243

11,052,343

50,493

555,733

(156,470,837)

(61,512,777)

(59,607,540)

38,990,119

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบกระแ เงิน ด อ

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
เงินปันผลจ่าย
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ช�าระเงิน
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ช�าระเงิน
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปบัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจาก
การช�าระหนี้เจ้าหนี้อื่นค่าซื้ออุปกรณ์
ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลก�าไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

5,000,000
(8,299,066)
99,588,612
(64,013,290)
(16,913,658)
(22,805,758)

37,500,000
(9,829,243)
(58,920,000)
(39,726,436)
(53,213,576)

5,000,000
(7,949,899)
90,000,000
(62,670,000)
(15,293,506)
(22,805,758)

37,500,000
(9,621,156)
(58,920,000)
(35,741,033)
(53,213,576)

(12,600,085)
(20,043,245)
(32,102,386)
117,400,050
85,297,664
-

(25,200,011)
(149,389,266)
(26,702,722)
144,102,772
117,400,050
-

(13,719,163)
(5,724,754)
19,511,876
13,787,122
-

(119,995,765)
(10,831,470)
30,343,346
19,511,876
-

2,536,309
37,099,118
(23,186,571)
11,042
-

8,058,369
22,898,624
(12,627,468)
(831,390)

1,811,075
27,076,623
(24,960,948)
-

7,818,367
25,445,327
(12,582,132)
-

-

-

-

8,116,493

-

-

-

13,000,000

(2,382,982)

10,008,523

(2,382,982)

10,008,523

(3,857,631)

(954,188)

(2,699,986)

(1,301,953)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

ง

�า ร ปี น

ง าร ป ยน ป ง น ง
น

นา

น
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
จัดสรรส�ารองตามกฎหมาย
บริษัทย่อยจ่ายคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
จัดสรรส�ารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

22
28

22
28

ส่วนเกินมูลค่า

และช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ

ส่วนของผู้มี

ส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้น

รวม
องค์ประกอบอื่น

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอา� นาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ

ในบริษัทย่อย

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ

ของบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนใน

ส�ารองตามกฎหมาย

จัดสรร

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ก�าไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายการอื่นของ
การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น

380,121,017
380,121,017

147,664,847
147,664,847

56,212,107
1,300,000
57,512,107

275,267,542
35,612,707
869,681
36,482,388
(1,300,000)
(53,213,576)
257,236,354

13,869,729
(8,006,818)
(8,006,818)
5,862,911

380,121,017
-

147,664,847
-

57,512,107
518,128
-

257,236,354
24,759,709
2,839,794
27,599,503
(518,128)
(22,805,758)
-

380,121,017
-

147,664,847
-

58,030,235
-

261,511,971
-

386,922,843
386,922,843

400,792,572
(8,006,818)
(8,006,818)
392,785,754

1,260,058,085
35,612,707
(7,137,137)
28,475,570
(53,213,576)
1,235,320,079

422,679,726
16,383,971
(106,331)
16,277,640
(3,140,939)
(25,200,011)
410,616,416

1,682,737,811
51,996,678
(7,243,468)
44,753,210
(3,140,939)
(53,213,576)
(25,200,011)
1,645,936,495

5,862,911
1,906,385
1,906,385
-

386,922,843
-

392,785,754
1,906,385
1,906,385
-

1,235,320,079
24,759,709
4,746,179
29,505,888
(22,805,758)
-

410,616,416
9,997,389
246,311
10,243,700
(12,600,085)

1,645,936,495
34,757,098
4,992,490
39,749,588
(22,805,758)
(12,600,085)

7,769,296

386,922,843

394,692,139
-

1,242,020,209
-

408,260,031
-

1,650,280,240
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนใน

และช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ

ส�ารองตามกฎหมาย

จัดสรร

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ก�าไรสะสม
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28

28

รวม
ส่วนขอผู้ถือหุ้น

380,121,017
380,121,017

147,664,847
147,664,847

38,012,107
38,012,107

485,140,772
67,731,934
1,041,562
68,773,496
(53,213,576)
500,700,692

13,869,729
(8,006,818)
(8,006,818)
5,862,911

1,064,808,472
67,731,934
(6,965,256)
60,766,678
(53,213,576)
1,072,361,574

380,121,017
380,121,017
-

147,664,847
147,664,847
-

38,012,107
38,012,107
-

500,700,692
30,632,257
2,159,989
32,792,246
(22,805,758)
510,687,180
-

5,862,911
1,906,385
1,906,385
7,769,296
-

1,072,361,574
30,632,257
4,066,374
34,698,631
(22,805,758)
1,084,254,447
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลา� เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ คือ การผลิตและจ�าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ชิ้นส่วน เครื่องมือเครื่องใช้พลาสติก ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 18 หมู่ 10
ต�าบลคลองสี่ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑ์ ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)
และ บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

รับพิมพ์สติ๊กเกอร์

ไทย

65.0

65.0

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

รับจ้างผลิตแม่พิมพ์

ไทย

100.0

100.0

บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด และ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายสินค้า
พลาสติกใช้ในครัวเรือน

ไทย

75.5

75.5

ไทย

100.0

100.0

ผลิตและจ�าหน่าย
ชุดสังฆทาน

ข) บริษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั ฯมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทน
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษทั ฯน�างบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯมีอา� นาจในการควบคุมบริษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี า� นาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ฯได้นา� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สา� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2561 มาถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สา� หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทา� กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่
ท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจ�านวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ น
สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั ฯเชือ่ ว่า มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ
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ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้
จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ามาตรฐานกลุม่ ดังกล่าว
มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สา� คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ กลุม่ บริษทั ฯได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบั
ผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลัง
จากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�าหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ซงึ่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุหนี้
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต�า่ กว่าราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธตี น้ ทุนมาตรฐานซึง่ ใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ แรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และ
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึก
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี
ส่วนมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ า� นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุตธิ รรม
ของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน
4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษทั ฯ บันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการท�ารายการ หลังจากนัน้ บริษทั ฯ จะบันทึก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 35 ปี
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คา� นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้
อาคาร
35
ปี
ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงอาคาร
5 และ 10
ปี
เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร
5 และ 10
ปี
เครื่องใช้สา� นักงาน
5
ปี
ยานพาหนะ
5
ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

129

รำยงำน ระ ำ�

ANNUAL REPORT 2018

2561

มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์นั้น (ถ้ามี)
กลุม่ บริษทั ฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จา� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯ
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลหรือกิจการทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจใน
การวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ
4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิของจ�านวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะต�า่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการ
เงินจะบันทึกเป็น หนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามที่กล่าวข้างต้น และบันทึก
ส่วนเกินของรายได้จากการขายที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นรายได้รอตัดบัญชี และตัดบัญชีไปตลอดอายุของ
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�าเนินงานของบริษทั ฯ รายการ
ต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน จ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เงินที่กลุ่มบริษัทฯ จ่าย
สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุม่ บริษทั ฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
กลุม่ บริษทั ฯค�านวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.14 ประมาณการหนี้สิน
กลุม่ บริษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�านวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุม่ บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯจะมีกา� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุม่ บริษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั ฯจะไม่มกี า� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่าย เพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯ
ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินทีเ่ กีย่ วข้องก�าหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ
ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ กลุม่ บริษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�าดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากสินค้าทีล่ า้ สมัยหรือเสือ่ มสภาพ โดยค�านึงถึงวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจ
และอุตสาหกรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
กลุ่มบริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่
ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี เป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุม่ บริษทั ฯมีรายการธุรกิจทีส่ า� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้
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2561

มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้ค่าน�้าค่าไฟฟ้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
ซื้อสินค้า
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
รายได้เงินปันผล
ซื้อสินค้า
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร
ค่าน�า้ ค่าไฟฟ้า

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

-

-

49,902
20,952
252

-

-

23,400
2,271
29,942
51

717

839

-

1,668
2,741
98
7,900
145

1,668
2,882
81
7,700
-

1,668
25
45
-

นโยบายการก�าหนดราคา

33,686 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 1 ถึง 25
20,952 160 - 240 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
279 ค่าน�้า 17 บาทต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้า 5 บาทต่อหน่วย
506 ร้อยละ 6 ต่อปี
46,800 ตามที่ประกาศจ่าย
353 ราคาตลาด
16,392 ราคาตลาด
24,591 ราคาตลาด
282 ใกล้เคียงราคาทุน

35 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ถึง 40
(2560: ร้อยละ 20 ถึง 40)
1,668 ตามที่ประกาศจ่าย
1,099 ราคาตลาด
33 ราคาตลาด
- 62.50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- ค่าน�้า 15.94 บาทต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้า 3.26-3.51 บาทต่อหน่วย

มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม
ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทย่อย
รวม
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย
รวม
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย
รวม
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทย่อย
รวม
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทย่อย
รวม
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทย่อย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

55
55

110
110

1,707
1,707

1,010
1,010

-

-

829
829

248
248

-

-

7,767
7,767

7,281
7,281

227
227

410
410

27
955
982

955
955

-

-

13,098
13,098

13,098
13,098

-

2

-

2

-

2

204
204

206
208
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2561

มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

40,644
2,033
42,677

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

56,828
3,570
60,398

2561
15,083
1,165
16,248

2560
22,306
2,023
24,329

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
299
84,999
85,298

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2560
550
116,850
117,400

2561
100
13,687
13,787

2560
100
19,412
19,512

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั ฯมีเงินฝากธนาคารในบัญชีออมทรัพย์ซงึ่ มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี
(2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี))

8. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจ�าธนาคารซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 1.40 ถึง 1.65 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.85 ถึง 1.65 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม
ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

202,774

222,330

63,119

53,106

62,318
865
108
1,783
267,848
(1,837)
266,011
55
266,066

56,645
95
133
1,812
281,015
(1,798)
279,217
110
279,327

679
34
23
875
64,730
(887)
63,843
1,707
65,550

134
90
838
54,168
(838)
53,330
1,010
54,340

368
2,545
2,913
268,979

418
964
1,382
280,709

829
128
7,767
8,724
74,274

248
185
7,281
7,714
62,054

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน
2561
สินค้าส�าเร็จรูป
งานระหว่างท�า
วัตถุดิบ
รวม

130,932
1,970
57,905
190,807

2560
112,396
3,985
48,450
164,831

2561
(19,508)
(4,585)
(24,093)

2560
(14,072)
(10)
(5,034)
(19,116)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2561

2560

111,424
1,970
53,320
166,714
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2561

มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน
2561
สินค้าส�าเร็จรูป
งานระหว่างท�า
วัตถุดิบ
รวม

2560

16,758
1,970
12,321
31,049

2561

14,429
3,985
9,678
28,092

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560

(729)
(828)
(1,557)

2561

(1,045)
(10)
(1,087)
(2,142)

2560

16,029
1,970
11,493
29,492

13,384
3,975
8,591
25,950

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวนเงิน
14.0 ล้านบาท (2560: 12.2 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2560: 0.8 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวนเงิน 9.0 ล้านบาท (2560: 10.0 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 0.6 ล้านบาท (2560: ไม่มี)) โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
ยอดคงเหลือนี้คือ เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นา� ไปค�้าประกันวงเงินการใช้ไฟฟ้ากับธนาคาร

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว

2561
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด
(มหาชน)
1,200,000
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 25,000
บริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จ�ากัด
และบริษัทย่อย
300,000
รวม

2560

สัดส่วนเงินลงทุน

2561
(ร้อยละ)

2560
(ร้อยละ)

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับ
ในระหว่างปี

ราคาทุน

2561

2560

2561

2560

1,200,000
25,000

65.0
100.0

65.0
100.0

446,985
21,110

446,985
21,110

23,400
-

46,800
-

300,000

75.5

75.5

226,500

-

-

699,695

23,400

46,800

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า

226,500
694,595
(4,609)

สุทธิ

689,986

689,986

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม
ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ในระหว่างปี 2560 บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ได้ขายทรัพย์สินหลักให้แก่บริษัทฯในราคาตามมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น บริษัทฯ
จึงโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 16.5 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 10.0 ล้านบาท (หุน้ สามัญ
100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 30.0 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และได้จดทะเบียน
การเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยบริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ากัด ยังคงลงทุน ในบริษทั บงกชแก้ว
(ประเทศไทย) จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและช�าระแล้วของบริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย)จ�ากัด

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน - บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

2560

2561

2560

52,246
9,711
61,957

52,246
7,329
59,575

52,246
9,712
61,958

52,246
7,329
59,575

54,949

59,575

61,958

59,575

15,000
69,949
131,906

บริษทั ฯได้รบั เงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวนเงิน 1.7 ล้านบาท

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ให้เช่า

สิ่งปลูกสร้าง
ให้เช่า

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

1,933
1,933

57,500
(21,501)
35,999

59,433
(21,501)
37,932

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

1,933
1,933

57,500
(19,858)
37,642

59,433
(19,858)
39,575
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
โอนไปบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2560

39,575

49,334

(1,643)
37,932

(8,116)
(1,643)
39,575

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่า 68.4 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดย
ผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ส�าหรับที่ดินให้เช่าและวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ
(Depreciated Replacement Cost Approch) ส�าหรับอาคารโรงงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ประกอบด้วย ราคาทีด่ นิ ต่อไร่ จ�านวนพืน้ ทีใ่ นอาคาร ราคาสิง่ ปลูกสร้างตามมาตรฐานสมาคมผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
และอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ระบบ
เครื่องจักรและ

ที่ดิน

สาธารณูปโภค

และส่วน

และส่วน

เครื่องมือ

ปรับปรุง

ปรับปรุง

อุปกรณ์และ

เครื่องใช้

อุปกรณ์
ระหว่าง

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร

เครื่องจักร

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

ติดตั้ง

รวม

27,821

276,376

129,036

1,429,094

112,710

44,494

2,481

2,022,012

1,836

-

1,330

44,247

3,526

12,099

9,791

72,829

-

-

(5,624)

(6,477)

(4,329)

(11,088)

-

(27,518)

835
โอน
29,657
276,376
124,742 1,467,699
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
13,610
51,000
1,891
82,938
ซื้อเพิ่ม
(14,640)
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย
10,188
โอน
43,267
327,376
126,633 1,546,185
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
68,008
98,124
769,084
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
7,896
6,909
112,321
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
(5,601)
(3,374)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จา� หน่าย/ตัดจ�าหน่าย
75,904
99,432
878,031
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
8,002
6,489
109,762
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
(10,979)
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จา� หน่าย/ตัดจ�าหน่าย
83,906
105,921
976,814
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า
39
10
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
(39)
(10)
ลดลงระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
29,657
200,472
25,310
589,668
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
43,267
243,470
20,712
569,371
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2560 (121 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2561 (122 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

-

1,905

(2,740)

-

111,907

47,410

9,532

2,067,323

5,298

9,024

6,139

169,900

(1,180)

(12,150)

-

(27,970)

-

-

(10,188)

-

116,025

44,284

5,483

2,209,253

99,249

35,410

-

1,069,875

5,435

6,204

-

138,765

(4,240)

(9,284)

-

(22,499)

100,444

32,330

-

1,186,141

5,760

4,913

-

134,926

(913)

(11,754)

-

(23,646)

105,291

25,489

-

1,297,421

-

-

-

49

-

-

-

(49)

-

-

-

-

-

-

-

-

11,463

15,080

9,532

881,182

10,734

18,795

5,483

911,832

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

138,765
134,926
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
ที่ดิน

สาธารณูปโภค

และส่วน

และส่วน

เครื่องมือ

ปรับปรุง

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

ปรับปรุง

อุปกรณ์และ

เครื่องใช้

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร

เครื่องจักร

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

ระหว่าง

25,571

207,459

72,627

504,329

80,631

24,979

766

916,362

1,836

-

705

28,074

2,251

10,568

9,526

52,960

-

-

(76)

(617)

(1,800)

(9,707)

-

(12,200)

317

11,416

-

835

-

-

(835)

11,733

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

27,724

218,875

73,256

532,621

81,082

25,840

9,457

968,855

ซื้อเพิ่ม

13,610

51,000

63

17,775

1,174

3,211

3,558

90,391

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

-

-

-

(3,333)

(557)

(5,480)

-

(9,370)

โอน

-

-

-

10,188

-

-

(10,188)

-

41,334

269,875

73,319

557,251

81,699

23,571

2,827

1,049,876

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

-

46,176

54,800

273,228

75,207

19,780

-

469,191

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

-

6,253

3,099

41,053

2,661

3,746

-

56,812

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จา� หน่าย/ตัดจ�าหน่าย

-

-

(76)

(610)

(1,795)

(8,861)

-

(11,342)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส�าหรับส่วนที่โอน

-

3,617

-

-

-

-

-

3,617

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

56,046

57,823

313,671

76,073

14,665

-

518,278

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

-

6,359

3,095

41,331

2,905

3,367

-

57,057

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จา� หน่าย/ตัดจ�าหน่าย

-

-

-

(3,060)

(554)

(5,480)

-

(9,094)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

62,405

60,918

351,942

78,424

12,552

-

566,241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

27,724

162,829

15,433

218,950

5,009

11,175

9,457

450,577

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

41,334

207,470

12,401

205,309

3,275

11,019

2,827

483,635

ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย
โอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2560 (48 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

56,812

2561 (49 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

57,057

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องใช้ส�านักงานซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 31.6 ล้านบาท (2560: 86.6 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 29.1ล้านบาท
(2560: 83.5 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั ฯมีสว่ นปรับปรุงอาคาร เครือ่ งจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์จา� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 697.1 ล้านบาท
(2560: 618.6 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 292.3 ล้านบาท (2560: 283.4 ล้านบาท))
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าเครื่องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนเงิน 11.1 ล้านบาท (2560: ไม่มี)
ไปค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 19
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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16. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

2560

2561

2560

23,220

21,547

9,525

9,500

(15,986)
7,234

(13,753)
7,794

(8,809)
716

(8,616)
884

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

7,794

9,169

884

592

ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

1,689
(8)

2,017
(781)

27
-

914
-

(2,241)
7,234

(2,611)
7,794

(195)
716

(622)
884

ค่าตัดจ�าหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 0.1 ล้านบาท (2560: 0.9 ล้านบาท)

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 ต่อปี โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2560

2561

2560

227

410

982

955

45,589
-

37,927
-

21,542
13,098

14,251
13,098

37,062
16,430
27,805
127,113

24,049
2
14,317
22,996
99,701

13,979
204
7,907
13,538
71,250

11,863
208
4,723
7,571
52,669

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการช�าระคืนเงินต้น

1

อัตรา BIBOR (1 เดือน) บวกร้อย
ละ 2.55 ต่อปี และช�าระดอกเบี้ย
ทุกเดือน

ช�าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ
2.55 ล้านบาท รวมจ�านวน 48 งวด
งวดสุดท้ายช�าระจ�านวน 5.15 ล้าน
บาท

35,750

66,350

35,750

66,350

อัตรา MLR ลบร้อยละ 2.50 ต่อปี
และช�าระดอกเบี้ย ทุกเดือน

ช�าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ
2.36 ล้านบาท รวมจ�านวน 48 งวด
งวดสุดท้ายช�าระส่วนที่เหลือทั้ง
จ�านวน

49,530

77,850

49,530

77,850

ช�าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ
1.67 ล้านบาท รวมจ�านวน 36 งวด
งวดสุดท้ายช�าระส่วนที่เหลือทั้ง
จ�านวน

60,000

-

60,000

-

ช�าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ
0.63 ล้านบาท รวมจ�านวน 48 งวด
งวดสุดท้ายช�าระส่วนที่เหลือทั้ง
จ�านวน

26,250

-

26,250

-

ช�าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ
0.18 ล้านบาท รวมจ�านวน 60 งวด
งวดสุดท้ายช�าระส่วนที่เหลือทั้ง
จ�านวน

8,245

-

-

-

รวม

179,775

144,200

171,530

144,200

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี

(88,271)

(58,920)

(86,460)

(58,920)

91,504

85,280

85,070

85,280

2

3

4

4

อัตรา MLR ลบร้อยละ 2.50 ต่อปี
และช�าระดอกเบี้ย ทุกเดือน

อัตรา MLR ลบร้อยละ 3.28 ต่อปี
และช�าระดอกเบี้ย ทุกเดือน

อัตราร้อยละ 4.15 ต่อปี และช�าระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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งบการเงินรวม
2561
2560

มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม
ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กู้เพิ่ม
จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

144,200

144,200

99,588
(64,013)
179,775

90,000
(62,670)
171,530

เงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นบางส่วนเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน และบางส่วนค�้าประกันด้วยเครื่องจักรของบริษัทย่อย ภายใต้
สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา เป็นต้น

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี

16,495
(702)
15,793
(9,994)
5,799

2560

31,529
(1,359)
30,170
(16,829)
13,341

2561

14,475
(562)
13,913
(9,375)
4,538

2560

28,607
(1,211)
27,396
(15,236)
12,160

กลุม่ บริษทั ฯได้ทา� สัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่าเครือ่ งจักร ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ใช้ในการด�าเนินงาน
ของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสัญญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�า่ ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

10,417
(423)
9,994

31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
1-5 ปี
6,078
(279)
5,799
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ระกอบงบกำรเงินรวม

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

17,736
(907)
16,829

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
1-5 ปี
13,793
(452)
13,341

รวม
31,529
(1,359)
30,170
(หน่วย: พันบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

9,729
(354)
9,375

31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1-5 ปี
4,746
(208)
4,538

รวม
14,475
(562)
13,913
(หน่วย: พันบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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16,061
(825)
15,236

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1-5 ปี
12,546
(386)
12,160

รวม
28,607
(1,211)
27,396

มำยเ

ระกอบงบกำรเงินรวม
ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

21. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

31,711
4,999
659

34,823
4,855
1,068

20,927
2,135
450

20,602
2,077
706

(2,980)
(265)
(613)
(8,107)
25,404

(338)
(427)
(189)
(8,081)
31,711

(2,260)
(213)
(227)
(1,997)
18,815

(345)
(164)
(793)
(1,156)
20,927

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั ฯคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็นจ�านวนเงิน
0.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) (2560: 0.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.4 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
ประมาณ 8 - 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 -13 ปี) (2560: 7 - 14 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 - 14 ปี)
สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

2561

2560

2561

2560

2.25 - 2.57
2.50 - 5.00
0.00 - 38.00

1.90 - 2.15
2.50 - 5.00

2.34
2.50 - 5.00
0.00 - 38.00

2.15
2.50 - 5.00

0.00 - 40.00
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ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 0.5.%

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5.%

(859)
867

908
(832)

(627)
633

663
(608)

(43)

48

(26)

28
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 0.5.%

เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5.%

(1,094)
1,070

382
(776)

(782)
765

828
(731)

(374)

415

(234)

252

เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติผา่ นร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง่ กฎหมายดังกล่าว
อยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึง่ ท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุม่ บริษทั ฯ
มีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2.8 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทฯจะบัน
ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของก�าไรขาดทุนของงวด
ที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

22. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ต้องจัดสรร
ก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ารองนีจ้ ะมีจา� นวน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบนั
บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า

2560

312,609
134,926
2,241
89,157
660,933
16,521

2561

295,779
138,765
2,611
76,333
647,629
(21,112)

2560

161,426
58,700
195
37,903
161,720
314

148,276
58,455
622
32,967
154,306
(7,252)

24. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560

2561

2560

10,392

13,069

3,793

-

(6,149)
4,243

3,731
16,800

1,229
5,022

7,236
7,236

จ�านวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

2560

2561

2560

477

(2,002)

477

(2,002)

772

191

540

260
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ระกอบงบกำรเงินรวม

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

39,000

68,797

35,654

74,968

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

20%

20%

20%

20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

7,800

13,759

7,131

14,994

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน

1,093

779

-

-

(3,421)

3,786

-

-

3,604

3,263

2,947

1,936

(4,387)

(4,385)

-

-

เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น

(334)

(334)

(5,014)

(9,694)

อื่น ๆ

(112)

(68)

(42)

-

รวม

(1,229)

(1,524)

(2,109)

(7,758)

4,243

16,800

5,022

7,236

ผลกระทบจากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและที่ภายหลัง
น�ามาใช้
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ที่หักได้ 2 เท่า

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ระหว่างกัน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าระยะยาว
รวม
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

54
214
4,819
5,081
6,025
2,839
19,032

62
207
3,823
6,342
639
3,378
14,451

177
311
922
3,763
5,173

168
428
922
4,185
639
6,342

1,942
13,139
15,081
3,951

1,466
13,934
15,400
(949)

1,942
11,321
1,553
14,816
(9,643)

1,466
10,817
1,456
13,739
(7,397)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนเงิน
0.2 ล้านบาท (2560: 4.3 ล้านบาท) ทีบ่ ริษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจากบริษทั ย่อยพิจารณาแล้ว
เห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนเงิน 6.0 ล้านบาท (2560: 3.5 ล้านบาท) ซึ่งจะ
ทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 (2560: 2565)
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ระกอบงบกำรเงินรวม

ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

25. ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

26. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานทีน่ า� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี า� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม�า่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่ม
บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ดังนี้
- ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก
- รับพิมพ์สติ๊กเกอร์
- รับจ้างผลิตและจัดจ�าหน่ายแม่พิมพ์
- ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายพลาสติกประเภทใช้ในครัวเรือน
- ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายชุดสังฆฑาน
กลุ่มบริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กลุม่ บริษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไร
หรือขาดทุนจาก การด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงาน
และสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสา� หรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสา� หรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่าย

ธุรกิจรับพิมพ์

ชิ้นส่วนพลาสติก

สติ๊กเกอร์

ธุรกิจรับจ้างผลิต/

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
พลาสติกประเภท

ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่าย

จัดจ�าหน่ายแม่พิมพ์

ใช้ในครัวเรือน

ชุดสังฆทาน

2561

2560

2561

2560

417,057

401,341

438,396

498,319

-

91,944

95,555

1,233

739

50

556

8,723

428

(379)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายและ
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์

1,891

ดอกเบี้ยจ่าย

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ก�าไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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2561

2560

รวมส่วนงานที่รายงาน

ตัดรายการระหว่างกัน

2561

2560

2561

2561

2560

2561

2560

1,556

457,505

412,856

88,154

72,713

1,401,112

1,386,785

-

-

1,083

61,764

33,263

21

54

154,962

130,694

8,039

-

-

60

372

307

24

9,140

151

(81)

-

-

373

294

-

-

2,034

3,136

(38)

-

17,326

(2,244)

(1,540)

-

7,988

9,634

34

146

-

506

576

63

58,895

59,077

53,381

58,563

168

185

26,076

5,022

7,236

3,327

9,670

-

668

30,632

67,732

30,381

51,849

(497)

16,454

งบการเงินรวม

2560

2561

2560

-

1,401,112

1,386,785

(154,962)

(130,694)

-

-

8,991

(274)

(806)

8,866

8,185

952

(166)

-

-

952

(166)

3

2,783

17,785

(755)

(16,890)

2,028

895

7

300

8,605

10,649

(274)

(806)

8,331

9,843

24,624

133

158

138,653

142,607

(1,486)

(1,231)

137,167

141,376

-

-

1,751

1,927

10,100

19,501

(5,857)

(2,701)

4,243

16,800

(2,574)

(14,848)

6,552

7,158

64,494

128,345

(29,737)

(76,348)

34,757

51,997
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ำ� รับ ิน ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่าย

ธุรกิจรับพิมพ์

ธุรกิจรับจ้างผลิต/

ธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่าย
พลาสติกประเภท

ชิ้นส่วนพลาสติก

สติ๊กเกอร์

จัดจ�าหน่ายแม่พิมพ์

ใช้ในครัวเรือน

ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่าย
ชุดสังฆทาน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ของส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

699,283
656,624

1,002,393
1,011,319

3,227
4,000

293,568
291,736

55,989
45,956

2,054,460
2,009,635

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า ดังนี้
ประเทศ

2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

ไทย

1,348,127

1,308,219

พม่า
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อังกฤษ
อื่น ๆ
รวม

17,067
19,333
6,035
2,445
8,105
1,401,112

23,909
11,445
4,577
11,751
26,884
1,386,785

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จา� นวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,063.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงาน
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ (2560: 1,072.6 ล้านบาท)

27. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหาร
โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงินรวม 2.2 ล้านบาท (2560: 2.6 ล้านบาท)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.2 ล้านบาท (2560: 1.2 ล้านบาท))
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28. เงินปันผล
เงินปันผล

เงินปันผลประจ�าปี 2559

อนุมัติโดย

จ�านวนหุ้น

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

เงินปันผลจ่าย

(พันหุ้น)

(บาท)

(พันบาท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

1,520,484

0.0350

53,214
53,214

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

1,520,484

0.0150

22,806
22,806

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2560
เงินปันผลจากประจ�าปี 2560
รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2561

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 12.1 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
0.6 ล้านบาท (2560: ไม่มี)) ส�าหรับซื้อเครื่องจักร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 3.7 ล้านบาท (2561: ไม่ม)ี ส�าหรับการต่อเติมอาคาร
29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและบริการ
กลุ่มบริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคลังสินค้าและอุปกรณ์ และสัญญาบริการ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
กลุ่มบริษัทฯมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้น ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
จ่ายช�าระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

9,500
2,285

2560
7,711
1,931

2561

2560

3,848
-

3,503
-

29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาว
บริษทั ย่อยได้ทา� สัญญาเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันคนหนึง่ สัญญาดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี เริม่ ในเดือน
กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่าสามารถพิจารณา การต่อสัญญาได้อีกทุก ๆ 3 ปี ต่อมา ในเดือนธันวาคม 2561
บริษัทย่อยได้มีการยกเลิกสัญญาดังกล่าวและท�าสัญญาใหม่ โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี เริ่มในเดือนธันวาคม 2561 และ
บริษทั ย่อยสามารถพิจารณาการต่อสัญญาได้อกี ทุก ๆ 2 ปี ในระหว่างปี 2561 บริษทั ย่อยมีคา่ เช่าเป็นจ�านวนเงิน 7.0 ล้านบาท
(2560: 7.7 ล้านบาท)
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29.4 การค�า้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯมีหนังสือค�า้ ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทฯ เหลืออยู่
เป็นจ�านวนเงิน 10.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.2 ล้านบาท) เพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า

30. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�าหนดตราสารหนี้

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

61,958

-

-

61,958

-

69,948

-

69,948

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

61,958

-

-

61,958

-

7,625

60,805

68,430

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

59,575

-

-

59,575

-

7,625

60,805

68,430

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

31. เครื่องมือทางการเงิน
31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนี้
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ระยะยาว กลุม่ บริษทั ฯมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และ
มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุม่ บริษทั ฯมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้า เงินให้กยู้ มื และลูกหนีอ้ นื่ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ ง
นีโ้ ดยการก�าหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหาย
ที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯมีฐาน
ของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุม่ บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ า� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื
ระยะยาวทีม่ ดี อกเบีย้ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้
คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดหรือวันที่มีการก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

มากกว่า
5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

-

-

84,999

299

85,298

0.10 - 1.10

428,796

-

-

-

-

428,796

1.40 - 1.65

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

-

268,979

268,979

-

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ ประกัน

-

-

-

935

-

935

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

19,863

50,086

-

-

69,949

428,796

19,863

50,086

85,934

269,278

853,957

42,500
1,811
9,994

6,434
5,799

-

171,530
-

127,113
-

42,500
127,113
179,775
15,793

54,305

12,233

-

171,530

127,113

365,181

เงินลงทุนชั่วคราว

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอัตรา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ ประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

478,747
478,747

-

116,850
934
117,784

550
280,709
281,259

117,400
478,747
280,709
934
877,790

0.10 - 1.10
0.85 - 1.65
0.10

37,500
-

-

-

99,701

37,500
99,701

3.25
-

16,829
54,329

13,341
13,341

144,200
144,200

99,701

144,200
30,170
311,571

หมายเหตุ 19
2.68 - 5.36

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

13,687

100

13,787

0.10 - 0.63

-

-

74,274

74,274

-

-

13,687

74,374

88,061

42,500
9,375
51,875

-

-

-

42,500

3.25

-

-

71,250

71,250

-

-

171,530

-

171,530

หมายเหตุ 19

4,538

-

-

13,913

2.80 - 5.36

4,538

171,530

71,250

299,193
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(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอัตรา
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

19,412

100

19,512

0.10 - 0.38

-

-

62,054

62,054

-

-

19,412

62,154

81,566

37,500
15,236
52,736

-

-

-

37,500

3.25

-

-

52,669

52,669

-

-

144,200

-

144,200

หมายเหตุ 19

12,160

-

-

27,396

2.80 - 5.36

12,160

144,200

52,669

261,765

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สา� คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯไม่ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
2561

2560

2561

2560

(พัน)

(พัน)

(พัน)

(พัน)

เยน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสิงคโปร์
ยูโร
ฟรังก์สวิส
ริงกิตมาเลเซีย
จ๊าตพม่า
เหรียญออสเตรเลีย

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

หนี้สินทางการเงิน

2561

2560

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

-

-

12,175

-

0.2970

-

3,406
9

382
-

18,808
-

458
-

32.4498
23.4165

1,043
3

0.1
0.1
1
130
0.3

1,096
-

59
-

37.1252
32.5851
7.6965
0.0208
22.4505

32.6809
24.1711
39.0273

8
3
7
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31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น เงินลงทุนในตราสารหนีข้ องบริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ซึง่ มีมลู ค่ายุตธิ รรมจ�านวนเงิน 69.6 ล้านบาท
ในขณะที่ มูลค่าตามบัญชี มีจา� นวนเงิน 69.9 ล้านบาท

32. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ า� คัญของกลุม่ บริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุน ทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ บริษทั ฯมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ
0.24:1 (2560: 0.22:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.30:1 (2560: 0.28:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะ
จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�าไรของปี 2561 และก�าไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ
0.01 บาท รวมเป็นเงิน 15.2 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตงิ้ จ�ากัด (มหาชน) ได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ในเรื่อง การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�าไรของปี 2561 และก�าไรสะสม
ของบริษัทย่อย ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท และคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวม
เป็นเงิน 12 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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