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ข้้อมููลทั่่�วไป

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ที่่�อยู่่� 		

: 18 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
			 โทรศััพท์์ (02) 529-5968-99
			 โทรสาร (02) 529-5958-9 (สำำ�นัักงาน) (02) 529-5957 (โรงงาน)
เว็็บไซต์์
: www.saleeind.com
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
: SALEE
ประเภทธุุรกิิจ
: ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก โดยมีีบริิษััทย่่อยทำำ�ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกประเภท
			 ของใช้้ในครััวเรืือนแม่่พิิมพ์์ และพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
เลขทะเบีียนบริิษััท
: บมจ.0107547000630
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ
: 	วัันที่่� 28 เมษายน 2548
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562) : 380,121,074 บาท (สามร้้อยแปดสิิบล้้านหนึ่่�งแสนสองหมื่่�นหนึ่่�งพัันเจ็็ดสิิบสี่่�บาท)
			มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)
: 380,121,017 บาท (สามร้้อยแปดสิิบล้้านหนึ่่�งแสนสองหมื่่�นหนึ่่�งพัันสิิบเจ็็ดบาท)
			 ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 1,520,484,068 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท
การลงทุุนในบริิษััทย่่อย
: บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ผลิิตฉลากสิินค้าคุ
้ ุณภาพสููง
			 ทุุนจดทะเบีียน 300,000,000 บาท ทุุนชำำ�ระแล้้ว 300,000,000 บาท
			อััตราส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 65
			ที่่ตั้้� �ง 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
			 โทรศััพท์์ (02) 529-6000 โทรสาร (02) 529-6010-11
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
			
			 ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก ประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
			 ทุุนจดทะเบีียน 300,000,000 บาท ทุุนชำำ�ระแล้้ว 300,000,000 บาท
			อััตราส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 75.50
			ที่่ตั้้� �ง 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพมหานคร
			 โทรศััพท์์ (02) 4161030 โทรสาร (02) 4158981
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
: บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
			 ฝ่่ายนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
			 เลขที่่� 93 ชั้้�น 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
			 โทรศััพท์์ (02) 0099000 โทรสาร (02) 0099992
ผู้้�สอบบััญชีี
: 1. นางสาวสุุมาลีี รีีวราบััณฑิิต	ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3970 และ/หรืือ
			 2. นายกฤษดา เลิิศวนา	ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4958 และ/หรืือ
			 3. นางพููนนารถ เผ่่าเจริิญ	ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5238
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
			 193/136-137 อาคารเลครััชดา ออฟฟิิช คอมเพล็็กซ์์
			ชั้้�น 33 ถ.รััชดาภิิเษกตััดใหม่่ เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
			 โทร. (02) 264-0777, (02) 661-9190
			 Fax. (02) 264-0789-90
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้มีีมติิ
นำำ�เสนอให้้ที่ป�่ ระชุุมสามัญ
ั ผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่ง� จะจััดประชุุมขึ้้น� ในเดืือนเมษายน 2563
อนุุมััติิให้้แต่่งตั้้�งนายบุุญเรืือง เลิิศวิิเศษวิิทย์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6552 และ/หรืือ
นายสง่่า โชคนิิติิสวััสดิ์์� ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 11251 และ/หรืือนางสาวรจนาถ
ปััญญาธนานุุศาสตร์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 8435 ในนามบริิษัทั ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์
คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทประจำำ�ปีี 2563
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษัทั  สาลี่�อุ่ ตุ สาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษัทั ”) ก่่อตั้้ง� ขึ้้�นเมื่่�อวัันที่�่ 4 มกราคม 2536 ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท
โดยกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่และกลุ่่�มผู้้�บริิหารของบริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ได้้แก่่ กลุ่่�มจิิวะพรทิิพย์์ กลุ่่�มอััศวกาญจน์์
กลุ่่ม� วงศ์์ทวีีพิพัิ ฒ
ั น์์ กลุ่่มตั
� ตั วธร กลุ่่มน
� ราธิิปกร ซึ่่ง� ประกอบธุุรกิิจด้าน
้ การจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์ที่มีีชื่่
�่ อ� เสีียงเป็็นที่ย�่ อมรัับในด้้านคุณ
ุ ภาพ
จากลููกค้้ามาเป็็นเวลานานกว่่า 40 ปีี โดยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ทางด้้านเคมีีภััณฑ์์ให้้แก่่ลููกค้้า ทำำ�ให้้กลุ่่�ม วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม
เล็็งเห็็นช่่องว่่างทางการค้้าซึ่่�งในขณะนั้้�นวััตถุุดิิบหลาย ๆ ประเภทที่่�ลููกค้้าใช้้ในการผลิิตยัังคงมีีการซื้้�อจากต่่างประเทศ ดัังนั้้�น
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�บริิหารของบริิษััท จึึงทำำ�การขยายขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปยัังธุุรกิิจอื่่�น ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของตลาดในแต่่ละกลุ่่�มลููกค้้า โดยได้้จััดตั้้�งบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด ขึ้้�นเพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก และต่่อมา
ในปีี 2539 ได้้จััดตั้้�งบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด เพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้า้
เมื่่อ� วัันที่�่ 9 กรกฎาคม 2547 บริิษัทั ฯ ได้้แปรสภาพเป็็นบริิษัทม
ั หาชนโดยจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ และซื้้อ� ขาย
วัันแรกเมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2548 ใช้้ชื่่�อย่่อในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ว่่า “SALEE”
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ประเภทอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า ให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้้�ผลิิต
สิินค้าต้
้ น้ แบบ OEM ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ผลิิตสัญ
ั ชาติิญี่ปุ่่�น
�่ ที่่มีี� ฐานการผลิิตในประเทศไทยและต่่างประเทศ ธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั
แบ่่งออกได้้เป็็น 2 ลัักษณะ คืือ ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบฉีีด (Plastic Injection) และธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้�นรููป
(Vacuum Pressure Forming) ตลอดระยะเวลาที่่ผ่่านมา
�
ปริิมาณการผลิิตและกลุ่่มลูู
� กค้้าของงานทั้้�งสองประเภท (Plastic Injection
และ Vacuum Pressure Forming) ของบริิษัทมีีจำ
ั ำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2539 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจด้้านการผลิิตการพิิมพ์์ฉลาก โดยเฉพาะฉลากชนิิดที่่�
มีีกาวในตััว (Self-adhesive Label) ต่่อมาบริิษััทได้้แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย โดยซื้้อ� ขายวัันแรก เมื่่อ� วัันที่�่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยใช้้ชื่่อ� ย่่อหลัักทรััพย์์ว่่า “SLP” ซึ่่ง� ภายหลัังเข้้าจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ
ถืือหุ้้�นอยู่่�ในบริิษัทั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 65
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนียี ริ่่�ง จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 3 ตุุลาคม 2548 เพื่่�อทำำ�ธุุรกิิจผลิิตแม่่พิิมพ์ฉีี์ ดและขึ้้�นรููปพลาสติิก เพื่่�อเป็็นการ
เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้แก่่ธุุรกิิจของบริิษััท และทำำ�ให้้บริิษััทมีีการบริิการที่่�ครบวงจรมากขึ้้�น โดยบริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�ในบริิษััท
สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด ในอััตราส่่วนร้้อยละ 100 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 5/2559 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2559 ได้้มีีมติิ
ให้้ควบรวมบริิษัทั สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด เป็็นอีีกแผนกหนึ่่�งของบริิษััทฯ เนื่่�องจากบริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนียี ริ่่�ง จำำ�กััด ประสบกัับ
ผลขาดทุุนมาโดยตลอดและเพื่่�อเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ซ้ำำ��ซ้้อน ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2560 เป็็นต้น้ ไป
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2559 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกประเภท
ของใช้้ในครััวเรืือนผ่่านทางโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ เพื่่อ� เสริิมความแข็็งแกร่่งในธุุรกิิจฉีีดพลาสติิก ซึ่่ง� บริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เริ่่ม� ประกอบธุุรกิิจและดำำ�เนิินการผลิิต เมื่่อ� วัันที่�่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยบริิษัทั ถืือหุ้้�นในบริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้้อยละ 75.50
ทั้้�งนี้้� บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด มีีบริิษััทย่่อยอีีกหนึ่่�งแห่่ง คืือ บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินการ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องสัังฆภััณฑ์์ โดยบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ถืือหุ้้�นในบริิษัทดั
ั ังกล่่าวร้้อยละ 100
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นโยบาย วิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์
เป้้าหมายหรืือกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษัทมีีน
ั โยบายผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููงและการให้้บริิการที่่�รวดเร็็ว เพื่่�อมุ่่�งเน้้นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการงานใน
ลัักษณะดัังกล่่าว โดยเฉพาะลููกค้้าที่่�เป็็นบริิษััทข้้ามชาติิต่่าง ๆ ซึ่่�งไม่่ได้้เน้้นที่่�ราคาสิินค้้าเป็็นสำำ�คััญ

วิิสััยทััศน์์
“เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิตอย่่างครบวงจรสำำ�หรัับชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและงานพิิมพ์์ฉลากคุุณภาพสููง”

วััตถุุประสงค์์
1. ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและงานพิิมพ์์ฉลากที่่มีีคุ
� ุณภาพสููงและเชื่่�อถืือได้้
2. ผลิิตชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกและงานพิิมพ์ฉ์ ลากได้้อย่่างครบวงจรตามความต้้องการของลููกค้้า ตั้้ง� แต่่การออกแบบจนกระทั่่ง� ผลิิตเป็็นสินค้
ิ า้
		ตามที่่�ลููกค้้าต้้องการ
3.	สนองตอบต่่อความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลากหลายได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อความต้้องการ

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้านธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก บริิษัทมีี
ั เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. เพิ่่�มสายผลิิตภััณฑ์์ที่่�รัับจ้้างผลิิตให้้มีีความหลากหลายขึ้้�น โดยเฉพาะสายผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทเล็็งเห็็นว่่ามีีศัักยภาพในการเติิบโต
		 เช่่น สายผลิิตภััณฑ์์ทางด้้านเครื่่�องมืือแพทย์์ เป็็นต้น้ โดยปััจจุุบัันบริิษััท ได้้ขยายฐานลููกค้้าในอุุตสาหกรรมดัังกล่่าว
2. เน้้นการขยายฐานลููกค้้าไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�มีีการส่่งเสริิมการลงทุุนและมีีการลงทุุนขนาดใหญ่่ เช่่น โซนภาคตะวัันออก (EEC)
3. ปรัับปรุุงมาตรฐานการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
4. ขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ทางด้้านโมเดิิร์์นเทรด ผ่่านบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ด้้านธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษััทมีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. เจาะกลุ่่�มลููกค้้าบริิษัทข้
ั ้ามชาติิที่่�เข้้ามาตั้้�งฐานผลิิตในประเทศไทย
2. พยายามเพิ่่�มประเภทหรืือชนิิดของสิินค้้าจากลููกค้้าเดิิมที่่�มีีอยู่่� เพื่่�อเพิ่่�มยอดขายจากกลุ่่�มลููกค้้าเดิิม เพราะปััจจุุบัันกลุ่่�มลููกค้้า
		 ของบริิษััทซึ่่�งเป็็นบริิษััทข้้ามชาติิรายใหญ่่ด้้านการจำำ�หน่่ายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคนั้้�น ยัังมีีสิินค้้าอีีกเป็็นจำำ�นวนมากที่่�บริิษััท
		สามารถจะเข้้าไปสนัับสนุุนด้้านการผลิิตให้้ได้้
3. เนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััว บริิษัทจึึ
ั งได้้ชะลอการนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการระดมทุุนผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เพื่่�อไปก่่อสร้้าง
		 โรงงานใหม่่ออกไปก่่อน โดยจะนำำ�เงิินบางส่่วนไปลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััยเพื่่�อทดแทนเครื่่�องจัักรเก่่า

กลยุุทธ์์
ด้้านธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก บริิษัทมีี
ั กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. บริิษัทจ
ั ะขยายฐานลููกค้้าไปยัังพื้้�นที่ที่�่ มีี�่ การส่่งเสริิมการลงทุุนจากภาครััฐและมีีการลงทุุนของกลุ่่มธุ
� รุ กิิจขนาดใหญ่่จำำ�นวนมาก เช่่น
		 โซนภาคตะวัันออก (EEC) และขยายฐานลููกค้้าไปในกลุ่่มอุ
� ตสา
ุ หกรรมเดิิมให้้กว้้างขึ้้น� เช่่น กลุ่่ม� ชิ้้นส่่
� วนยานยนต์์ กลุ่่ม� ชิ้นส่่
�้ วน
		 เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงการเข้้าไปรัับงานทางภาครััฐที่่�เกี่่�ยวกัับชิ้้�นงานพลาสติิกเพิ่่�มเติิม
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2. ผลิิตสิินค้้าให้้ทัันตามนััดหมาย เนื่่�องจากสิินค้้าของบริิษััทจะผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า ซึ่่�งจะมีีลัักษณะเฉพาะสำำ�หรัับลููกค้้า
		 แต่่ละราย ดัังนั้้น� จึึงต้้องมีีการวางแผนการผลิิตที่ดีี�่ เพื่่�อให้้สามารถผลิิตสินค้
ิ า้ ได้้ทันตาม
ั
ความต้้องการของลููกค้้า รวมทั้้�งให้้บริิการ
		ส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับลููกค้้าตลอด 24 ชั่่�วโมง
3.	คำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพสิินค้า้ เป็็นสำ�ำ คััญ โดยจััดให้้มีีการตรวจสอบ และควบคุุมคุณ
ุ ภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
		 ของลููกค้้า โดยมีีการควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าทั้้�งในระหว่่างกระบวนการผลิิต และก่่อนจััดส่่งสิินค้า้ ให้้ลููกค้้า
4.	มุ่่�งสร้้างความสััมพันธ์
ั ที่์ ดีีกั
�่ บั ลููกค้้าในระยะยาวโดยบริิษััทได้้จัดั ให้้เจ้้าหน้้าที่ก�่ ารตลาดและขายของบริิษััทดููแลและรัับทราบข้้อมููล
		 ของลููกค้้าแต่่ละรายที่่เ� กี่่ย� วกัับความต้้องการใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชิ้นส่่
�้ วนพลาสติิก เพื่่�อที่่บ� ริิษัทจ
ั ะได้้ให้้บริิการที่่ดีี� และเป็็นที่พ�่ อใจแก่่ลููกค้้า
		 แต่่ละรายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5.	มุ่่�งพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการพััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิต เทคนิิคการผลิิต และความชำำ�นาญของบุุคลากร
		 เพื่่�อให้้สิินค้้าที่่�ผลิิตได้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้�น อาทิิ การปรัับสภาพเครื่่�องจัักรในการผลิิตให้้เหมาะสมกัับแม่่พิิมพ์์ที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ เช่่น
		อุุณหภููมิิ ระยะการดึึงออก เพื่่�อลดการสููญเสีียในการผลิิต เป็็นต้้น
6. เพิ่่�มเครื่่อ� งจัักรที่่มีี� ขนาดใหญ่่ขึ้้�น เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการผลิิตสินค้
ิ าที่
้ มีี�่ ขนาดใหญ่่ขึ้้�นและสนองตอบต่่อความต้้องการของลููกค้้า
		 ได้้ในวงกว้้างมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มสินค้
ิ ้าของใช้้ในครััวเรืือนสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ
ด้้านธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษััทมีีกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. กลยุุทธ์์ด้้านคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
		 บริิษััทมุ่่�งเน้้นนโยบายผลิิตสิินค้้าที่�มีีคุ
่ ุณภาพโดยใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตที่�ทั่ นสมั
ั ัย ปััจจุบัุ ันเครื่่อ� งจัักรที่่ใ� ช้้ในการผลิิตมีีเทคโนโลยีี
		ที่่�ล้ำำ��สมััย ทำำ�ให้้ชิ้้�นงานที่่�ผลิิตมีีคุุณภาพสููง มีีความละเอีียดและความสวยงาม และมีีการตรวจเช็็คคุุณภาพของฉลากพิิมพ์์
		 หลัังการผลิิตเพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่น� ใจว่่าสิินค้าที่
้ จั�่ ดั ส่่งมีีความครบถ้้วน และมีีคุุณภาพตรงตามที่่ลูู� กค้้ากำ�ำ หนด รวมทั้้�งมีีการนำำ�เทคนิิค
		ทางสถิิติิและการวิิเคราะห์์เข้้ามาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบคุุณภาพ
2. กลยุุทธ์์ด้้านการให้้บริิการ
		 บริิษัทมีี
ั การให้้บริิการแบบครบวงจร ตั้้ง� แต่่กระบวนการออกแบบฉลากสิินค้า้ การจััดทำำ�แม่่พิิมพ์์ จนถึึงการผลิิตสินค้
ิ า้ และจััดส่่ง
		นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีนโยบาย In-House Conﬁdential ในการรัักษาความลัับของลููกค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจว่่า ฉลากพิิมพ์์ที่่�ผลิิต
		จากบริิษััทจะถููกเก็็บรัักษาเป็็นความลัับจนกว่่าผลิิตภััณฑ์์ของลููกค้้าจะวางจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด
3. กลยุุทธ์์การตลาด
		 3.1 ใช้้การอ้้างอิิงถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเดิิมที่่�เป็็นบริิษััทข้ามชาติ
้
ิที่มีีชื่่
่� �อเสีียง ให้้เป็็นประโยชน์์ในการเข้้าหากลุ่่�มลููกค้้าข้้ามชาติิใหม่่ ๆ
		 3.2	มุ่่�งเจาะลููกค้้าข้้ามชาติิที่่�มีีแนวโน้้มการเติิบโต โดยพิิจารณาจากการที่่�มีีการลงทุุนขนาดใหญ่่หรืือมีีแผนลงทุุนขนาดใหญ่่
				 ในประเทศไทย
		 3.3	สร้้างความสััมพัันธ์์และการให้้บริิการที่่�ดีีกัับกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่เดิิม เพื่่�อขยายการขายและการให้้บริิการให้้แก่่ลููกค้้าให้้มีี
				 ความครอบคลุุมมากขึ้้�น
		 3.4 เพิ่่�มประเภทสิินค้า้ ใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้สามารถขยายยอดขายเพิ่่�มขึ้้น� ในกลุ่่มลูู
� กค้้าที่บ�่ ริิษัทมีีสั
ั มพั
ั นธ์
ั ที่์ ดีี�่ อยู่่แ� ล้้วและกลุ่่มลูู
� กค้้าใหม่่
				ที่่�ต้้องการสิินค้้าดัังกล่่าว
		 3.5 ขยายฐานกลุ่่�มลููกค้้าขนาดกลางและขนาดเล็็กในประเทศที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโตและมีีความต้้องการฉลากสิินค้้า
				ที่่�มีีคุุณภาพ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในช่่วง 3 ปีี ที่่ผ่่านมา
�
บริิษััทฯ มีีการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่สำ� ำ�คััญ ดัังนี้้�
ปีี 2560
มกราคม 2560
โอนย้้ายธุุรกิิจแม่่พิิมพ์์ ทั้้ง� ทรััพย์์สินิ และบุุคลากร จากบริิษัทย่่
ั อย คืือ บริิษัทั สาลี่่� เอ็็นจิเิ นีียริ่่ง� จำำ�กััด
		มาดำำ�เนิินงานภายใต้้บริิษััทฯ เป็็นอีีกหนึ่่�งแผนกคืือ แผนกแม่่พิิมพ์์
วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2560	นายสมศัักดิ์์� พฤกษะวััน กรรมการและกรรมการผู้้�จัดั การ ได้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งตั้้ง� แต่่ 29 เมษายน
		
2560 เนื่่�องจากมีีภารกิิจส่่วนตััวจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ไม่่มีีเวลาเพีียงพอ ที่่�ประชุุมกรรมการบริิษััท
		
ครั้้�งที่่� 2/2560 จึึงมีีมติิให้้แต่่งตั้้�ง นายสาทิิส ตััตวธร ประธานกรรมการบริิหารเป็็นผู้้�รัักษาการ
		
ในตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จัดั การ อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่ง� ทั้้�งนี้้� ตั้้ง� แต่่วัันที่�่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็็นต้น้ ไป
วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2560	ดำำ�เนิินการชำำ�ระบััญชีีและจดทะเบีียนเลิิกกิิจการของบริิษััท สาลี่่� ซีีเอฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
		ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เรีียบร้้อยแล้้ว
ปีี 2561
วัันที่่� 7 พฤษภาคม 2561	ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 2/2561 มีีมติิแต่่งตั้้ง� ให้้ นายสาทิิส ตััตวธร ประธานกรรมการบริิหาร
		
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นรองประธานกรรมการบริิษัทั อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่ง� ทั้้ง� นี้้� ตั้้ง� แต่่วัันที่�่ 7 พฤษภาคม 2561
		
เป็็นต้้นไป
วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2561	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 5/2561 รัับทราบการขอลาออกของนายเศวต นราธิิปกร
		
กรรมการและกรรมการบริิหาร และมีีมติิแต่่งตั้้ง� นายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ ผู้้�จัดั การฝ่่ายนัักลงทุุนสัมพั
ั นธ์
ั ์
และสารสนเทศ และเลขานุุการบริิษัทั ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและกรรมการบริิหารอีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่ง�
		
แทนกรรมการที่่�ลาออกตามวาระที่่�เหลืืออยู่่� ทั้้�งนี้้� ให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2561 เป็็นต้น้ ไป
ปีี 2562
วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2562 มีีมติิอนุุมััติิให้้เปลี่่�ยนแปลงกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจ
		
ลงนามผููกพัันบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จากเดิิม
		
“นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิพัิ ฒ
ั น์์ กรรมการสองในสามคนนี้้�
		
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท”
เปลี่่�ยนเป็็น
		
“นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิพัิ ฒ
ั น์์ นายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ
		
กรรมการสองในสี่่�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท”
วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2562 มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร ดัังนี้้�
		
1. นายสาทิิส ตััตวธร
ประธานกรรมการบริิหาร
		
2. นายทากาชิิ โอตานิิ กรรมการบริิหาร
		
3. นายมนััส บุุญสนอง กรรมการบริิหาร
		
4. นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ กรรมการบริิหาร
ทั้้�งนี้้� มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2562 เป็็นต้้นไป
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2562 มีีมติิอนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงสีีของโลโก้้บริิษััท ดัังนี้้�
		
โลโก้้เดิิม 		
		
โลโก้้ใหม่่
		

วัันที่่� 28 สิิงหาคม 2562

เปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษัทที่
ั ่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
					
เดิิม		
ใหม่่
		นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
		นายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ กรรมการ		
กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ
		
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
					
เดิิม		
ใหม่่
		นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
		นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ กรรมการ		
กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ
ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2562 เป็็นต้น้ ไป

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

บจ.วีี ไอวีี อิินเตอร์์เคม
25.15%

20.92%

บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม

75.50%

65%

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

8.09%

บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

100%

บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
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ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

1. บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 65
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งบริิษััท

: ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
: 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120

		 โทรศััพท์์ (02) 529-6000 โทรสาร (02) 529-6010-11
เว็็บไซต์์
: www.saleeprinting.com
ทุุนจดทะเบีียน
: 300 ล้้านบาท มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
: 300 ล้้านบาท
คณะกรรมการ
: พล.ต.ต.เทอดศัักดิ์์� รุุจิิรวงศ์์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการอิิสระ
		นายสุุชาติิ บุุญบรรเจิิดศรีี	
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
		นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/
			
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		นายสุพจน์ แก้วมณี	
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ /
			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
			
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
		นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ
		นายประชา จิวะพรทิพย์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
		นายทนง อัศวกาญจน์
กรรมการ
		นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์
กรรมการ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

: บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) 	ร้้อยละ 65.00

(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)		 บริิษััท วีี ไอ วีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด		ร้้อยละ 2.96

		นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม		
ร้อยละ
		นายชัยวัฒน์ อนันควานิช		
ร้อยละ
		นายประกิิต อััศวกาญจน์์		ร้้อยละ
		นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์		
ร้อยละ
		นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�		ร้้อยละ
		นายพิชัย จิราธิวัฒน์		
ร้อยละ
		น.ส.มินา นราธิปกร		
ร้อยละ
		นางภัทริน มงคลรัตน์		
ร้อยละ
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2.01
1.78
1.12
0.97
0.94
0.79
0.77
0.62

ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

2. บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 75.50
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งบริิษััท

: ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้า้ พลาสติิก ประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
: 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพมหานคร
		 โทรศััพท์์ (02) 4161030 โทรสาร (02) 4158981
เว็็บไซต์์
: www.petchsiamthai.com
ทุุนจดทะเบีียน
: 300 ล้้านบาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
: 300 ล้้านบาท
คณะกรรมการ
:	นางปริิญดา ฉัันทวานิิช	
ประธานกรรมการ
		นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการ
		นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการผู้้�จััดการ
		นายสิรภัทร ตัตวธร
กรรมการ
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
: บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 75.50
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)		นางปริิญดา ฉัันทวานิิช	ร้้อยละ 21.43

3. บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 100
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งบริิษััท

: ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องสัังฆทาน
: 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพมหานคร
		 โทรศััพท์์ (02) 4161030 โทรสาร (02) 4158981
เว็็บไซต์์
: www.petchsiamthai.com
ทุุนจดทะเบีียน
: 30 ล้้านบาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
: 30 ล้้านบาท
คณะกรรมการ
:	นางปริิญดา ฉัันทวานิิช	
ประธานกรรมการ
		นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการ
		นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการผู้้�จััดการ
		นายสิรภัทร ตัตวธร
กรรมการ
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
: บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ร้้อยละ 100
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)		
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ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

4. บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 8.09
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งบริิษััท

: ผลิิตและจำำ�หน่่ายเม็็ดสีีพลาสติิก
: 858 หมู่่ที่� ่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ต.บางปููใหม่่
		 อ.เมืืองสมุุทรปราการ จ.สมุุทรปราการ 10280
		 โทรศัพท์ (02) 323-2601-8 โทรสาร (02) 3232227-8
เว็็บไซต์์
: www.saleecolour.com
ทุุนจดทะเบีียน
: 652.34 ล้้านบาท มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
: 588.96 ล้้านบาท
คณะกรรมการ
: พลเอก สมทััต อััตตะนัันทน์์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
		 พล.ต.ท.ดร.ระพีีพััฒน์์ ปาละวงศ์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ /
			
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
			
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
		น.ส.สุุวรรณีี ลิิมปนวงศ์์แสน	
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ /
			
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
			
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
		นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
			
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
		นายรััช ทองวานิิช	
ประธานกรรมการบริิหาร / กรรมการ
		นายพีีระพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ / กรรมการผู้้�จััดการ
		นายธเนศพล มงคลรััตน์์
กรรมการ
		นายราชััน ควรหา	
กรรมการ
		นายชาญชััย อััศวกาญจน์์
กรรมการ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

: บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด		ร้้อยละ 20.92
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)		 บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) 	ร้้อยละ 8.09
		นายศศิิศ มนต์์เสรีีนุุสรณ์์		ร้้อยละ 6.23
		น.ส.กัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์		ร้้อยละ 5.24
		นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช		ร้้อยละ 3.63
		นายรััฐวิิทย์์ ปรปัักษ์์ขาม		ร้้อยละ 3.39
		นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�		ร้้อยละ 3.31
		นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉริิยะสมบััติิ		ร้้อยละ 3.30
		นางกััลยา ตั้้�งตรงศัักดิ์์�		ร้้อยละ 3.23
		นายชููศัักดิ์์� เตชะสัันติิสุุข		ร้้อยละ 3.06
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

5. บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ถืือหุ้้�นในบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม ร้้อยละ 25.15
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

:	นำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
: 22 ซ.สุุขุุมวิิท 42 ถ.สุุขุุมวิิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
		 โทรศััพท์์ (02) 712-1044-77 โทรสาร (02) 712-1040
เว็็บไซต์์
: www.vivgroup.com
ทุุนจดทะเบีียน
: 150 ล้้านบาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
: 150 ล้้านบาท
คณะกรรมการ
:	นายประกิิต อััศวกาญจน์์
ประธานคณะกรรมการผู้้�ถืือหุ้้�น
		นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
		นายประชา จิิวะพรทิิพย์์
รองประธานคณะกรรมการบริิหาร
		นายชาญชััย อััศวกาญจน์์
กรรมการผู้้�จััดการ
		นางสาวธัันธิิดา จิิวะพรทิิพย์์
รองกรรมการผู้้�จััดการ
		นางวัันเพ็็ญ อััศวกาญจน์์
กรรมการ
		นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
: บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด	ร้้อยละ 91.23
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)		อื่่�น ๆ	ร้้อยละ 8.77
		 (ทั้้�งนี้้� บริิษัทั วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นโดย กลุ่่�มตระกููลจิิวะพรทิิพย์์ ร้้อยละ 50
		 และกลุ่่�มตระกููลอััศวกาญจน์์ ร้้อยละ 50)

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนล่่าสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ล�ำดับที่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

1.

กลุ่่�มบริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด*

2.

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

623,329,496

41.00

นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�

63,000,000

4.14

3.

นายสาทิิส ตััตวธร

57,406,252

3.78

4.

นายเศวต นราธิิปกร

54,282,600

3.57

5.

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

45,258,468

2.98

6.

นางประภััทยา จิิวะพรทิิพย์์

42,123,004

2.77

7.

น.ส.ศรััญธิินีี มงคลรััตน์์

38,000,000

2.50

8.

นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉริิยะสมบััติิ

36,977,200

2.43

9.

นายวััชรชััย มงคลรััตน์์

35,000,000

2.30

10.

นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช

32,560,600

2.14

1,027,937,620

67.61

รวม
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ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

*กลุ่่�มบริิษัทั วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ประกอบด้้วย
1. บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด		
2. กลุ่่�มตระกููลจิิวะพรทิิพย์์		
		 - น.ส.กัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์		
		 - น.ส.พรทิิพย์์ จิิวะพรทิิพย์์		
		 - น.ส.ธัันธิิดา จิิวะพรทิิพย์์		
		 - นายพััฒนชาตติ์์� จิิวะพรทิิพย์์		
		 - นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์		
		 - นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์		
3. กลุ่่�มตระกููลอััศวกาญจน์์		
		 - นายชาญชััย อััศวกาญจน์์		
		 - นางสุุทธิิมา อััศวกาญจน์์ (ภรรยา)
		 - นายอาณััติิ อััศวกาญจน์์		
		 - นางนาตยา อััศวกาญจน์์ (ภรรยา)
		 - นายทนง อััศวกาญจน์์		
		 - น.ส.จารุุณีี อััศวกาญจน์์		
		 - นายประกิิต อััศวกาญจน์์		
		 - นางวัันเพ็็ญ อััศวกาญจน์์ (ภรรยา)

382,379,652 	หุ้้�น 	คิิดเป็็น 25.15 %
113,399,704 	หุ้้�น	คิิดเป็็น 7.46 %
42,315,424 	หุ้้�น	
28,471,804 	หุ้้�น
19,537,728 	หุ้้�น
15,759,312 	หุ้้�น
6,565,436 	หุ้้�น
750,000 		หุ้้�น
127,550,140 	หุ้้�น	คิิดเป็็น 8.39 %
30,431,224	หุ้้�น
3,525,920		หุ้้�น
27,641,136	หุ้้�น
302,736		หุ้้�น
23,900,104	หุ้้�น
21,935,040	หุ้้�น
16,928,700	หุ้้�น
2,885,280		หุ้้�น

*บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นในบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 0.46 และถืือหุ้้�นในบริิษััท
วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ร้้อยละ 91.23 ทั้้�งนี้้� บริิษัทั วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นโดย กลุ่่�มตระกููลจิิวะพรทิิพย์์ ร้้อยละ 50
และกลุ่่�มตระกููลอััศวกาญจน์์ ร้้อยละ 50
กลุ่่มผู้้�
� ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่มีีอิ
� ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกำำ�หนดนโยบาย การจััดการ หรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คืือ กลุ่่ม� บริิษัทั วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 623,329,496 หุ้้�น คิิดเป็็น 41 % (ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่ม�
ของนายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ กรรมการบริิษััท)
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการจ่่ายปัันผล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลให้้นำำ�ปััจจััยต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้� มาพิิจารณาประกอบ เช่่น
ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษัทั การขยายธุุรกิิจ และปััจจััยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการบริิหารงานของบริิษัทั ตาม
ความเหมาะสม ซึ่่ง� การจ่่ายเงิินปันั ผลดัังกล่่าวข้้างต้้นจะต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษัทั และความเห็็นชอบ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััท
โครงสร้้างรายได้้ของบริิษัทั และบริิษัทย่่
ั อย สำำ�หรัับ ปีี 2560 – 2562 ปรากฏดัังนี้้�
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

% การ
2562
ถือหุ้นของ
ล้านบาท
%
บริษัท

2561
ล้านบาท

2560
%

ล้านบาท

%

รายได้้ (รายได้้จากการขายและบริิการ)
1. กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก

- บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

355

28

413

31

396

28

75.50

507

41

487**

36

485

35

- บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง

65

374

30

438

32

497

36

4. กลุ่่มธุ
� รุ กิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแม่่พิิมพ์์ - บ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง*

100

0

0

0

0

2

0

18

1

16

1

16

1

1,254

100

1,354

100

1,396

100

2. ผลิิตและจำำ�หน่่ายพลาสติิกประเภท - บ.เพชรสยาม
ของใช้้ในครััวเรืือนผ่่านโมเดิิร์น์ เทรด (ประเทศไทย)
3. กลุ่่�มธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
รายได้้อื่่�น  

รวมรายได้

*ในเดืือนมกราคม 2560 บริิษััทได้้ควบรวมธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแม่่พิมพ์
ิ ์ของบริิษััท สาลี่่�เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด เป็็นแผนกหนึ่่�งของบริิษััทฯ
**เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 15 มาถืือปฏิิบััติิในระหว่่างปีีปััจจุุบััน โดยกิิจการได้้เลืือกปรัับย้้อนหลัังงบการเงิิน
ของปีีก่่อน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม  2561 โดยไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรหรืือส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�เคยรายงานไว้้ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ของบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด คืือ
- รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
ลดลง (58,532,380)
- ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย
ลดลง (58,532,380)

โครงสร้้างและลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม

75.50 %

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

100 %

บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
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กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
65 %

บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท สาลี่�อุ่ ุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษัทั สาลี่่อุ� ตสา
ุ หกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุรุ กิิจรับั จ้้างผลิิตชิ้นส่่
้� วนพลาสติิก ประเภทอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า และยานยนต์์
ให้้กับั ผู้้�ผลิิตสินค้
ิ าต้
้ น้ แบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสินค้
ิ าต้
้ น้ แบบ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่จะเป็็น
ผู้้�ผลิิตสัญ
ั ชาติิญี่ปุ่่�น
่� ที่่มีี� ฐานการผลิิตในประเทศไทยและต่่างประเทศ ธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั แบ่่งออกเป็็น 2 ลัักษณะ คืือ ธุุรกิิจผลิิตชิ้นส่่
้� วนพลาสติิก
แบบฉีีด (Plastic Injection) และธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้�นรููป (Vacuum Pressure Forming)
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้า้ พลาสติิก ประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
ผ่่านทางโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ รวมถึึงผลิิตและจำำ�หน่่ายชุุดสัังฆทานโดยบริิษทย่่อยของบริิษัทั
ในเดืือนมกราคมปีี 2560 บริิษัทั ฯ ได้้โอนย้้ายธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแม่่พิิมพ์ข์ องบริิษัทั สาลี่่� เอ็็นจิเิ นียี ริ่่ง� จำำ�กััด เข้้ามาเป็็นอีีกแผนกหนึ่่ง�
ของบริิษััทฯ คืือ แผนกแม่่พิิมพ์์ เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในการให้้บริิการลููกค้้าเกี่่�ยวกัับการออกแบบและผลิิตแม่่พิิมพ์์ รวมทั้้�ง
งานซ่่อมแซมแม่่พิิมพ์์

กลุ่่�มธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์ติ้้์ �ง จำำ�กััด (มหาชน)
	ดำำ�เนิินธุุรกิิจรัับพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง (Self-adhesive Label) ด้้วยเทคโนโลยีีและเครื่่�องจัักรอัันทัันสมััย บริิษััทรัับพิิมพ์์
ฉลากสิินค้้าให้้กัับธุุรกิิจหลากหลายประเภท ซึ่่�งลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทจะเป็็นกลุ่่�มผู้้�ผลิิตสิินค้้าระดัับพรีีเมี่่�ยมที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับ
บรรจุุภััณฑ์์รวมถึึงฉลากสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ มีีลัักษณะคงทน สีีสััน
สวยงามและโดดเด่่น ปััจจุบัุ นั ฐานลููกค้้าของบริิษัทั ได้้ขยายออกไป
หลากหลายประเภท อาทิิ กลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตเครื่่�องสำำ�อางค์์
เครื่่�องอุุปโภคบริิโภค เครื่่�องดื่่�ม รวมถึึงผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับ
สััตว์์เลี้้�ยง และด้้วยคุุณภาพสิินค้้าที่่�โดดเด่่น จึึงทำำ�ให้้บริิษััท สาลี่่�
พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างกว้้างขวางในวงการผลิิตฉลาก
สิินค้้าคุุณภาพ เพราะนอกจากจะมีีเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััย
แล้้ว บริิษัทยั
ั งั มีีระบบการบริิหารการจััดการและทีีมงานมืืออาชีีพ
ที่่�มีีประสบการณ์์ทางด้้านการพิิมพ์์ฉลากสิินค้้ามานานปััจจุุบััน
บริิษััทถืือหุ้้�นบริิษัทั สาลี่่� พริ้้�นท์ติ้้์ �ง จำำ�กััด (มหาชน) 65% ของทุุน
เรีียกชำำ�ระแล้้ว

รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
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ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก

ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ
	ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์
	สายผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทสามารถแยกได้้อีีกเป็็น 2 ประเภท คืือ
1. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับจากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding) แบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�มลููกค้้า ดัังนี้้�
		
กลุ่่�มที่่� 1
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ผลิิตภััณฑ์์ :	ส่่วนประกอบของภาชนะบรรจุุอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึง ถาดไอซีี (IC Tray) ที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
					
ในการเก็็บประจุุไฟฟ้้า
กลุ่่�มที่่� 2
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ผลิิตภััณฑ์์ :
ชิ้้นส่่
� วนประกอบของ สแกนเนอร์์ พริ้้นท์
� เ์ ตอร์์ ไมโครเวฟ แฟกซ์์ ปลั๊๊ก� ไฟ สวิิทช์ตั์ ดั ไฟ และเครื่่อ� งมืือวััดค่่าไฟฟ้้า
กลุ่่�มที่่� 3
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือน
ผลิิตภััณฑ์์ :
ชิ้้�นส่่วนประกอบของ กระติิกน้ำำ��และกล่่องอาหารระดัับพรีีเมี่่�ยม เป็็นต้้น
กลุ่่�มที่่� 4
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับยานยนต์์
ผลิิตภััณฑ์์ :
ชิ้้�นส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของรถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์

2. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระบวนการขึ้้�นรูปู พลาสติิกด้้วยระบบสููญญากาศ (Vacuum Pressure Forming) แบ่่งออกได้้เป็็น 
2 กลุ่่�มลููกค้้า ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ผลิตภัณฑ์  : กล่องบรรจุมอเตอร์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และกล่องบรรจุชิ้นส่วน Hard Disk Drive ถาดใส่
					ชิ้นงานอลูมิเนียม (Aluminum) ถาดใส่ชิ้นงานแผงวงจรไฟฟ้า และถาดใส่ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ และ
					
เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่น ๆ
กลุ่มที่ 2
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ผลิิตภััณฑ์์  :	ถาดใส่่อาหารแช่่แข็็งและอาหารทะเล บรรจุุภััณฑ์์ประเภทลามิิเนท (Laminate)

	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการปฏิิบััติิงานในกระบวนการผลิิตตามมาตฐานหลายประการ อาทิิ ISO9001, ISO14001,
TS 16949 และ GMP
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	นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ได้้รับั สิิทธิแิ ละประโยชน์์ตามมาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2) แห่่งพระราชบััญญััติส่่ิ งเสริิมการลงทุุน พ.ศ.2520
เมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2547 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.	มาตรา 36 (1) ให้้ได้้รับั ยกเว้้นอากรขาเข้้าสำ�ำ หรัับวััตถุดิุ บิ และวััสดุจำุ �ำ เป็็นที่ต้่� อ้ งนำำ�เข้้ามาจากต่่างประเทศ เพื่่�อใช้้ในการผลิิตเพื่่�อ
		 การส่่งออก ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 กัันยายน 2546 จนถึึงวัันที่่� 4 กัันยายน 2548 และสามารถขยายได้้ปีีต่่อปีีซึ่่�งได้้ขอขยายระยะเวลา
		 การส่่งเสริิมอยู่่�ในปััจจุุบััน
2.	มาตรา 36 (2) ให้้ได้้รับั การยกเว้้นอากรขาเข้้าสำ�ำ หรัับของที่่ผู้้�� ได้้รับั การส่่งเสริิมนำ�ำ เข้้ามาเพื่่�อส่่งกลัับออกไป ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 5 กัันยายน 2546
		จนถึึงวัันที่่� 4 กัันยายน 2548 และสามารถขยายได้้ปีีต่่อปีีซึ่่�งได้้ขอขยายระยะเวลาการส่่งเสริิมอยู่่�ในปััจจุุบััน
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์
	สายผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทสามารถแยกได้้อีีกเป็็น 2 ประเภท คืือ
1.	สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับจากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
		สิินค้้าพลาสติิกที่่�ได้้จากกระบวนการฉีีดพลาสติิก สำำ�หรัับสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน ได้้แก่่ กล่่องใส่่ของ ตะกร้้า
		ชั้้�นใส่่ของ ถัังน้ำำ�� ถัังขยะ เป็็นต้น้
2.	สายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่ไ่� ด้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้นมา
� ใหม่่ (ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่ง� เป็็น
		 บริิษััทย่่อยของบริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด)
		สิินค้้าที่่�ได้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้�นมาใหม่่ในกลุ่่�มนี้้�จะได้้แก่่ ชุุดสัังฆทาน เครื่่�องสัังฆภััณฑ์์ ห่่อธููป เป็็นต้้น

ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทย่่อยได้้แก่่ ฉลากผลิิตภััณฑ์์หลายหลายรููปแบบ ทั้้�ง
ฉลากสิินค้้าที่่�พิิมพ์์ลงบนสติ๊๊�กเกอร์์พลาสติิกและฉลากสิินค้้าที่่�พิิมพ์์ลงบนสติ๊๊�กเกอร์์
กระดาษ โดยบริิษััทย่่อยถืือได้้ว่่าเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ผลิิตฉลากผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีเทคโนโลยีี
การผลิิตระดัับสููงในบริิษััทไทย และได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการปฏิิบััติิงานใน
กระบวนการผลิิตตามมาตฐาน ISO9001 และ ISO14001 โดยที่่บ� ริิษัทมีี
ั การจััดซื้้�อ
วััตถุดิุ บิ จากผู้้�จัดั จำำ�หน่่ายรายหนึ่่ง� อยู่่ป� ระมาณร้้อยละ 51 ของวััตถุดิุ บิ ที่่ต้� อ้ งใช้้ทั้้ง� หมด
เนื่่�องจากเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ โดยเป็็นวััตถุุดิิบประเภท
สติิกเกอร์์สำ�ำ หรัับพิิมพ์ฉ์ ลากสิินค้า้ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ไม่่มีีความสััมพันธ์
ั อื่่์ น� ใดกัับผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย
รายดัังกล่่าวนอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้้�อวััตถุุดิิบ
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ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
		 เนื่่�องจากบริิษัทมีี
ั ความสััมพันธ์
ั ที่์ ดีีกั
่� บั ลููกค้้ามายาวนาน ดัังนั้้�น บริิษัทจึึ
ั งมีีนโยบายการตลาดที่่มุ่่� ง� เน้้นการสร้้างความพอใจในการ
ให้้บริิการแก่่ลููกค้้าในระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพของสิินค้า้ ในระยะยาวและการรัักษา
ความสััมพัันธ์ที่์ ่�ดีีกัับลููกค้้า
		
ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
		 กลุ่่มลูู
� กค้้าของบริิษัทั ในปััจจุบัุ นั เป็็น Subcontractors รายใหญ่่ของผู้้�ผลิิตสินค้
ิ าต้
้ น้ แบบ (OEM) และผู้้�ผลิิตสินค้
ิ าต้
้ น้ แบบ OEM
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นสััญชาติิญี่่�ปุ่่�น โดย Subcontractors เหล่่านี้้�จะมีีสััญญาการจ้้างผลิิตที่่�แน่่นอนจากผู้้�ผลิิต OEM และมีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจกับั บริิษัทมา
ั ยาวนานตั้้�งแต่่เริ่่มก่่
� อตั้้ง� บริิษัทั ซึ่่ง� บริิษัทมีีน
ั โยบายจะขยายไปยัังผู้้�ผลิิตสินค้
ิ าต้
้ น้ แบบที่่อ� ยู่่ใ� นประเทศไทย ส่่วนกลุ่่มลูู
� กค้้า
เป้้าหมายในอนาคต คืือ Subcontracts และผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบจากประเทศจีีน ซึ่่�งได้้ย้้ายฐานการผลิิตออกนอกประเทศจีีนมายัังภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้รวมถึึงประเทศไทย และตลอดเวลาที่่�ผ่่านมา สิินค้าที่
้ ่�บริิษัทั ผลิิตมีีคุุณภาพและได้้มาตรฐานจึึงทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีความ
ไว้้วางใจและเพิ่่�มปริิมาณธุุรกิิจให้้กับั บริิษัทมา
ั โดยตลอด และในช่่วง 3 ปีีที่ผ่่านมา
่�
บริิษัทั ไม่่มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้า้ ให้้แก่่ลููกค้้ารายใดในสััดส่่วน
ที่่�เกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของรายได้้รวมของบริิษััทในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากบริิษััทมีีนโยบายที่่จ� ะไม่่พึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งมากเกิินไป
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ตามลัักษณะของสายผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�
1. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
		 กลุ่่�มลููกค้้าอุตสา
ุ หกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท เอสวีีไอ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษัทั ทีีมพรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
		 กลุ่่�มลููกค้้าอุตสา
ุ หกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
		ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำำ�กััด
		 กลุ่่�มลููกค้้าอุตสา
ุ หกรรมผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน
		ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท ยููเนี่่�ยนโซจิิรุุชิิ จำำ�กััด บริิษััทคอสโมกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
		 กลุ่่�มลููกค้้าอุตสา
ุ หกรรมยานยนต์์
		ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท ไทยสแตนเลย์์การไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)
2. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระบวนการขึ้้�นรููปพลาสติิก (Vacuum Pressure Forming)
		 กลุ่่�มลููกค้้าบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับใส่่ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
		ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท นิิเด็็คอีีเล็็คโทรนิิคส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััท เอ็็นเอ็็มบีี-มิินีีแบ ไทย จำำ�กััด
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
	สิินค้้าของบริิษััทจะถููกส่่งโดยตรงให้้กัับลููกค้้าของบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ OEM หรืือผ่่าน Subcontractors ของผู้้�ผลิิต
สิินค้้าต้้นแบบซึ่่�งเป็็นลููกค้้าของบริิษััท โดยสิินค้้าที่่�รัับซื้้�อไปจากบริิษััทจะถููกนำำ�ไปประกอบและส่่งกลัับไปยัังประเทศญี่่ปุ่่�น
� เพื่่�อกระจายขาย
ไปยัังประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษัทั เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าชาวญี่่�ปุ่่�น ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้มีีการตั้้�งทีีมการตลาดทั้้�งที่่�เป็็น
ชาวไทยและชาวญี่่ปุ่่�นขึ้้
� น� เพื่่�อความสะดวกในการดููแลลููกค้้า โดยทีีมการตลาดญี่่ปุ่่�นจ
� ะเป็็นผู้้�เจรจาและเปิิดตลาดหาลููกค้้าใหม่่ที่่เ� ป็็นชาวญี่่ปุ่่�น
�
ส่่วนทีีมไทยจะมีีหน้้าที่สนั
่� บั สนุุน หลัังจากที่่มีี� การตกลงในเบื้้�องต้้นโดยจะเป็็นผู้้�ประสานงานในเรื่่อ� งการผลิิต การจััดส่่งสิินค้า้ เป็็นต้น้ เพื่่�อให้้
การผลิิตสินค้
ิ า้ ราบรื่่น� เป็็นไปตามที่่ลูู� กค้้ากำ�ำ หนดและจััดส่่งได้้ตรงตามเวลา นอกจากนี้้� ทีีมตลาดไทยยัังมีีหน้้าที่ใ่� นการขยายตลาดไปยัังกลุ่่มลูู
� กค้้า
ชาวยุุโรปที่่�มาลงทุุนในประเทศไทยด้้วยเช่่นกััน เพื่่�อกระจายฐานลููกค้้าให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น ซึ่่�งทีีมการตลาดของบริิษััทมีีกลยุุทธ์์
ในการหาลููกค้้าใหม่่ ดัังนี้้�
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		 1.	ลููกค้้าเก่่าและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุดิุ บิ แนะนำำ� - ทั้้�งลููกค้้าและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุดิุ บิ ที่่มีี� ความสััมพันธ์
ั ใ์ นทางธุุรกิิจที่ดีีกั
่� บั บริิษัทมา
ั อย่่าง
ยาวนานได้้แนะนำำ�ลููกค้้ารายใหม่่ให้้กัับบริิษััท
		 2. เข้้าพบลููกค้้าใหม่่โดยตรง – แนะนำำ�ประวััติิให้้ลููกค้้าได้้รู้้�จััก เพื่่�อเสนอขายสิินค้้าและบริิการให้้กัับลููกค้้า
	สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
บริิษัทจ
ั ะมีีการขายในประเทศเกืือบทั้้�ง 100% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศเพีียงประมาณ 1% โดยส่่งไปที่่�ไปที่่�ประเทศจีีนและ
	กััมพููชาเป็็นส่่วนใหญ่่ และบริิษัทั ไม่่มีีการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดเกิินกว่่า 30%
2. สภาพการแข่่งขััน
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
	สำำ�หรัับในปีีที่่�ผ่่านมา ภาวะการแข่่งขัันที่่�บริิษััทประสบอยู่่�เป็็นการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกภายในประเทศ
จึึงไม่่มีีคู่่แ� ข่่งต่่างประเทศ เนื่่�องจากบริิษัทั ผลิิตสินค้
ิ า้ ให้้แก่่ Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสินค้
ิ าต้
้ น้ แบบ (OEM) และ Subcontractors ดัังกล่่าว
จะประกอบและส่่งกลัับญี่่ปุ่่�น
� เพื่่�อกระจายไปยัังประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก แต่่จากภาวะเศรษฐกิิจทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศที่่ยั� งั คงชะลอตััว
ทำำ�ให้้การแข่่งขัันยัังคงมีีความรุุนแรง ถึึงแม้้ว่่าในบางอุุตสาหกรรมจะเริ่่�มฟื้้�นตััวก็็ตาม เช่่น อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ เป็็นต้้น โดยยัังคงมีีการแข่่งขัันด้้านราคาที่่รุ� ุนแรง
	สำำ�หรัับการแข่่งขัันจากผู้้�ประกอบการในประเทศ เนื่่�องจากธุุรกิิจชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกของบริิษัทั แบ่่งเป็็น 2 ประเภท คืือ 1) ธุุรกิิจการผลิิต
ชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด และ 2) ธุุรกิิจการผลิิตชิ้นส่่
้� วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการขึ้้นรูู
� ป ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจทั้้ง� สองประเภทมีีกลุ่่มลูู
� กค้้า
ที่่�ไม่่เหมืือนกััน รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผลิิตได้้มีีความแตกต่่างกััน
โดยกลุ่่มลูู
� กค้้าสำ�ำ หรัับงานด้้านฉีีดพลาติิกจะมีีความหลากหลายกว่่าและกระจายไปในหลายอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมยานยนต์์
อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือน อุุตสาหกรรมเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าและเครื่่อ� งใช้้สำ�ำ นัักงาน เป็็นต้น้ ทำำ�ให้้มีีการกระจาย
ความเสี่่ย� งในส่่วนของกลุ่่มลูู
� กค้้าที่มีี่� ความหลากหลาย ส่่วนกลุ่่มลูู
� กค้้าสำ�ำ หรัับงานด้้านขึ้้นรูู
� ปพลาสติิก ส่่วนใหญ่่จะอยู่่ใ� นอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เกืือบทั้้�งหมด ทำำ�ให้้มีีความเสี่่ย� งสููงกว่่า เนื่่�องด้้วยอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์มีีความผัันผวนสููงและยัังขึ้้น� อยู่่กั� บั เทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
	สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าในกลุ่่�มอิิเล็็กทรอนิิกส์์และยานยนต์์ยัังคงมีียอดขายทรงตััวจากปีีที่่�ผ่่านมา ส่่วนลููกค้้าในกลุ่่�มของใช้้ในครััวเรืือน
หรืือเครื่่อ� งใช้้สำ�ำ นัักงานมีีแนวโน้้มชะลอตััวลง ส่่งผลให้้โดยภาพรวมธุุรกิิจของบริิษัทั ในปีีที่ผ่่านมา
่�
อยู่่ใ� นภาวะหดตััวลง โดยบริิษัทั ได้้พยายาม
ขยายธุุรกิิจไปยัังพื้้�นที่่�มีีการลงทุุนเพิ่่�มและได้้รัับการส่่งเสริิมจากภาครััฐในการลงทุุน ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ด้้านตะวัันออก (Eastern Economic
Corridor หรืือ EEC) และ/หรืือกลุ่่มลูู
� กค้้าจากประเทศจีีน ที่่มีี� การย้้ายฐานการผลิิตมายังั ประเทศไทยมากขึ้้น� เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งมาตรการกีีดกััน
ทางการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน เพื่่�อทดแทนลููกค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�มีีแนวโน้้มไม่่ดีีนััก เช่่น อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
และอุุตสาหกรรมยานยนต์์ เป็็นต้้น รวมถึึงการพยายามเข้้าไปขายงานชิ้้�นส่่วนพลาสติิกในส่่วนของภาครััฐเพิ่่�มเติิมด้้วย
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษััท
	สำำ�หรัับจำำ�นวนบริิษััทผู้้�ผลิิตชิ้�นส่่
้ วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด (Plastic Injection) ในประเทศมีีจำำ�นวนมากเป็็นจำำ�นวนพัันราย
แต่่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก ที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านในการผลิิตแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ เช่่น ผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับ
ของใช้้ในครััวเรืือน สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตชิ้�นส่่
้ วนยานยนต์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า โดยการแบ่่งกลุ่่�มของผู้้�ประกอบการจะแบ่่งตามคุุณภาพของสิินค้้าที่่�
ผลิิตสำำ�หรัับขนาดธุุรกิิจของบริิษัทั ถืือว่่าอยู่่�ในระดัับกลางสำำ�หรัับธุุรกิิจนี้้�
	สำำ�หรัับการผลิิตชิ้นส่่
้� วนพลาสติิกแบบขึ้้นรูู
� ป (Vacuum Pressure Forming) จะมีีจำำ�นวนคู่่แ� ข่่งขัันน้อ้ ยรายกว่่า โดยคู่่แ� ข่่งขัันที่อ่� ยู่่ใ� นระดัับ
เดีียวกัันมีีประมาณ 4-5 ราย หากนัับเฉพาะคู่่แ� ข่่งที่่ผ� ลิิตชิ้นส่่
้� วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า ซึ่่ง� ในจำำ�นวนนี้้�
มีีประมาณ 2-3 ราย เป็็นบริิษัทรั
ั บั จ้้างขึ้้นรูู
� ปอย่่างเดีียว ส่่วนผู้้�ผลิิตที่เ่� หลืือจะให้้บริิการออกแบบแม่่พิิมพ์ด้์ ว้ ยเช่่นเดีียวกัับบริิษัทั สำำ�หรัับขนาด
ธุุรกิิจของบริิษัทั ถืือว่่าอยู่่�ในระดัับกลางสำำ�หรัับธุุรกิิจนี้้�
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
ในส่่วนของสิินค้าที่
้ บ่� ริิษัทั ผลิิตเป็็นสินค้
ิ า้ ในกลุ่่มที่
� ต้่� อ้ งใช้้ความชำำ�นาญในการผลิิต รวมทั้้�งการควบคุุมคุณ
ุ ภาพและบริิการ ซึ่่ง� ผู้้�ผลิิตที่่�
อยู่่ใ� นกลุ่่ม� เดีียวกัันส่่วนมากเป็็นบริิษัทต่่า
ั งชาติิจากประเทศญี่่ปุ่่�น
� และไต้้หวััน ที่่มาตั้้
� ง� ฐานการผลิิตในเมืืองไทย ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ผลิิตให้้กับั Subcontractors
หรืือ ผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (OEM) ทั่่�วไปเหมืือนกัับบริิษัทั ดัังนั้้�น การแข่่งขัันในธุุรกิิจจึึงมีีลัักษณะค่่อนข้้างรุุนแรง
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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การตลาดและการแข่่งขััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

อย่่างไรก็็ตาม ที่่�ผ่่านมาสิินค้้าของบริิษััทได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้ามาโดยตลอด สาเหตุุหนึ่่�งเนื่่�องมาจากการที่่�บริิษััทมีีการลงทุุน
ค่่อนข้้างสููงในเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้เครื่่�องจัักรทั้้�งหมดของบริิษััทเป็็นเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััย และมีีช่่างเทคนิิคที่่�มีี
ประสบการณ์์ในการปรัับสภาพเครื่่�องจัักรสามารถรองรัับการผลิิตที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ รวมถึึงจำำ�นวนการผลิิตใน
ปริิมาณมากได้้ นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ให้้ความสำำ�คััญในด้้านคุณ
ุ ภาพสิินค้า้ โดยมีีการพััฒนาและปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพในการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมทั้้�งพััฒนาบุุคลากรในส่่วนการผลิิตอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความชำำ�นาญ และมีีทัักษะแรงงานเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น ส่่งพนัักงานไป
อบรมเทคนิิคการใช้้เครื่่�องจัักรในการผลิิตจากผู้้�จำำ�หน่่ายเครื่่�องจัักรในต่่างประเทศ และที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่เคยได้้รัับคำำ�ร้้องเรีียนจากลููกค้้า
ในเรื่่อ� งของคุุณภาพและมาตรฐานของสิินค้าที่
้ บ่� ริิษัทั ผลิิต ประกอบกัับฐานลููกค้้าของบริิษัทส่่
ั วนใหญ่่เป็็นกลุ่่มลูู
� กค้้าชาวญี่่ปุ่่�นที่
� มีี่� ความสััมพันธ์
ั ์
ทางธุุรกิิจมายาวนาน และมีีความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน ดัังนั้้�น แม้้การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมนี้้�จะค่่อนข้้างรุุนแรงในปีีที่่�ผ่่านมาจากภาวะ
เศรษฐกิิจที่ช่� ะลอตััวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ทำำ�ให้้บริิษัทั ประสบปััญหาบ้้างในส่่วนของการเติิบโตของยอดขาย เนื่่�องจากตลาดโดยรวม
ที่่ท� รงตััวโดยเฉพาะตลาดส่่งออกสิินค้าจา
้ กประเทศไทยที่่ห� ดตััวลง แต่่บริิษัทก็
ั ยั็ งั พยายามรัักษาคุุณภาพของสิินค้า้ และการบริิการของบริิษัทั
ให้้เป็็นที่ย่� อมรัับในกลุ่่มผู้้�
� ผลิิตสินค้
ิ าต้
้ น้ แบบ OEM และ Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสินค้
ิ า้ OEM ในประเทศไทย เพื่่�อให้้ยังั สามารถเติิบโตและ
แข่่งขัันได้้ในระยะยาว
	สำำ�หรัับข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของบริิษััทในส่่วนของการผลิิตแบบขึ้้�นรููป คืือ บริิษัทั ให้้บริิการออกแบบและผลิิตแม่่พิิมพ์ที่์ ่�ใช้้ใน
การขึ้้�นรููปพลาสติิก เพีียงลููกค้้านำำ�ผลิิตภััณฑ์์มาให้้ บริิษััทจะจััดทีีมงานออกแบบที่่�สามารถช่่วยลููกค้้าในการออกแบบ ซึ่่�งการให้้บริิการใน
ลัักษณะนี้้�ช่่วยให้้ลููกค้้าได้้รับั ความสะดวกและเป็็นที่พ่� อใจ โดยแบบงานและแม่่พิิมพ์ที่์ ผ่� ลิิตโดยบริิษัทจ
ั ะถููกรัักษาเป็็นความลัับทางด้้านการผลิิต
ดัังนั้้�น นอกจากความสำำ�คััญของคุุณภาพและการจััดส่่งที่่�ตรงต่่อเวลาแล้้ว บริิษัทยั
ั ังให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้าและพร้้อมที่่จ� ะช่่วยเหลืือลููกค้้า
แก้้ปััญหาเสมอ
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
		 บริิษัทมีีน
ั โยบายการตลาดที่่มุ่่� ง� เน้้นการสร้้างความพอใจในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าในระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction)
โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพของสิินค้า้ ในระยะยาวและการส่่งของที่่เ� ป็็นไปตามกำำ�หนดและทัันต่่อเวลา เพื่่�อสร้้างความสััมพันธ์
ั ที่์ ดีีกั
่� บั ลููกค้้า
		
ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
		 กลุ่่มลูู
� กค้้าของบริิษัทย่่
ั อย ส่่วนใหญ่่จะเป็็นกลุ่่มลูู
� กค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ ได้้แก่่ บิ๊๊ก� ซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ เป็็นต้น้ โดยบริิษัทย่่
ั อย
สามารถผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพในราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้กัับคู่่�แข่่ง เนื่่�องจากมีีการควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตที่่�ดีี ทำำ�ให้้ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ให้้
ความไว้้วางใจและมีีการซื้้�อขายสิินค้ากั
้ นมานาน
ั
ซึ่่ง� ในปีีที่ผ่่านมา
่�
บริิษัทย่่
ั อยมีีการจำำ�หน่่ายให้้แก่่ลููกค้้ารายหนึ่่ง� ในสััดส่่วนที่่เ� กิินกว่่า ร้้อยละ
30 ของรายได้้ของบริิษััทย่่อย อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทย่่อยก็็มีีนโยบายที่่�จะขยายตลาดไปยัังตลาดใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้า
รายใดรายหนึ่่�งมากเกิินไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ตลาดด้้านการส่่งออก ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมามีีการเติิบโตได้้ค่่อนข้้างดีี
		 กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทย่่
ั อยแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ตามลัักษณะของสายผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�
		
1. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับจากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
			 กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทย่่อย ได้้แก่่ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ เช่่น บิ๊๊�กซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ เป็็นต้้น
		
2. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้�นมาใหม่่ (ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
			ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด)
			 กลุ่่�มลููกค้้าได้้แก่่ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ เช่่น บิ๊๊�กซีี โลตััส เป็็นต้้น
		
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
		สิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนของบริิษััทย่่อยส่่วนใหญ่่จะถููกจััดจำำ�หน่่ายให้้แก่่ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ เพื่่�อ
นำำ�ไปจำำ�หน่่ายต่่อให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป ซึ่่ง� สิินค้า้ พลาสติิกดัังกล่่าวเป็็นสินค้
ิ าที่
้ ป่� ระชาชนส่่วนใหญ่่นิิยมใช้้และมีีใช้้ในบ้้านเกืือบทุุกครััวเรืือน
ซึ่่�งบริิษัทั ได้้พยายามจะนำำ�ไปจำำ�หน่่ายในศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดให้้มากรายขึ้้�น เพื่่�อให้้มีีช่่องทางในการจััดจำำ�หน่่ายที่่�กว้้างขวางมากยิ่่�งขึ้้�น

22

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

การตลาดและการแข่่งขััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

		สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
		 บริิษัทย่่
ั อยจะมีีการขายในประเทศแป็็นส่่วนใหญ่่มากกว่่า 80% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศจำำ�นวนประมาณ 13% ของยอดขาย
โดยส่่งไปที่่�ไปที่่�ประเทศออสเตรเลีียและอัังกฤษเป็็นส่่วนใหญ่่ และบริิษััทย่่อยมีีนโยบายที่่�จะขยายการส่่งออกไปต่่างประเทศให้้มากขึ้้�น
เป็็นประมาณ 20% ของยอดขาย ใน 2-3 ปีีข้า้ งหน้้า ทั้้�งนี้้� ปััจจุบัุ นั บริิษัทย่่
ั อยยัังมีีการพึ่่ง� พิิงลููกค้้ารายใหญ่่รายหนึ่่ง� ประมาณ 64% ของยอดขาย
อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทย่่
ั อยได้้มีีนโยบายที่่จ� ะขยายตลาดไปยัังลููกค้้ารายอื่่น� ๆ หรืือลููกค้้ารายใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้น� รวมถึึงการส่่งออกไปยัังลููกค้้าต่่างประเทศ
มากขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่ดัังกล่่าว
2. สภาพการแข่่งขััน
		
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
		สำำ�หรัับในปีีที่่�ผ่่านมา ภาวะการแข่่งขัันที่่�บริิษััทย่่อยประสบอยู่่�เป็็นการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการภายในประเทศที่่�ผลิิตชิ้้�นส่่วน
พลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนเช่่นเดีียวกััน จึึงไม่่มีีคู่่แ� ข่่งต่่างประเทศ โดยสิินค้าส่่
้ วนใหญ่่ของบริิษํํทย่่อยจะแข่่งขัันกันด้
ั าน
้ ราคา เนื่่�องจาก
เป็็นสินค้
ิ าที่
้ ไ่� ม่่มีีความซัับซ้้อนในการผลิิตมากนััก ดัังนั้้�น การควบคุุมต้น้ ทุุนการผลิิตจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก ซึ่่ง� ในปีีที่ผ่่านมา
่�
บริิษัทย่่
ั อย
สามารถควบคุุมต้น้ ทุุนการผลิิตได้้เป็็นดีีขึ้้น� รวมทั้้�งราคาวััตถุดิุ บิ ที่่ล� ดลง ทำำ�ให้้อัตั รากำำ�ไรขั้้นต้
� นสูู
้ งขึ้้น� และสามารถแข่่งขัันกับั คู่่แ� ข่่งขัันในตลาดได้้
โดยบริิษััทย่่อยถืือเป็็นผู้้�ผลิิตรายใหญ่่รายหนึ่่�งสำำ�หรัับสิินค้้าประเภทดัังกล่่าว
		
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
		 บริิษัทย่่
ั อยเชื่่อ� ว่่า การแข่่งขัันจะไม่่รุุนแรงขึ้้น� กว่่าที่่เ� ป็็นอยู่่� เนื่่�องจากมีีผู้้�ผลิิตที่สามา
่� รถรองรัับความต้้องการของลููกค้้าศููนย์ก์ ารค้้า
โมเดิิร์น์ เทรดได้้ไม่่มากรายนััก เพราะต้้องเป็็นผู้้�ผลิิตที่มีี่� ความหลากหลายของสิินค้าที่
้ ทำ่� �ำ การผลิิต ซึ่่ง� ในส่่วนนี้้�ถือื เป็็นข้อ้ ได้้เปรีียบของบริิษัทย่่
ั อย
ที่่มีี� แม่่พิิมพ์จำ์ �ำ นวนมากทำำ�ให้้สามารถทำำ�การผลิิตสินค้
ิ า้ พลาสติิกได้้อย่่างหลากหลายรููปแบบสิินค้า้ ทำำ�ให้้สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของลููกค้้าได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้พยายามที่่จ� ะขยายตลาดไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าที่่�กว้้างขวางมากขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�ง
มากเกิินไป
		นอกจากนี้้� ยัังได้้พยายามขยายตลาดในต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้นด้
� ว้ ย โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีีย และอัังกฤษ ซึ่่ง� สิินค้า้ ของบริิษัทย่่
ั อย
ได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี โดยจะเห็็นได้้จากยอดขายไปยัังต่่างประเทศที่่สูู� งขึ้้�นเนื่่�องจาก สิินค้้ามีีราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้กัับผู้้�ผลิิตจาก
ประเทศอื่่�น
		
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษััท
		สำำ�หรัับจำำ�นวนบริิษัทผู้้�
ั ผลิิตชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด (Plastic Injection) ในประเทศมีีจำำ�นวนมากเป็็นจำ�ำ นวนพัันราย
แต่่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก ที่่ไ� ม่่มีีแม่่พิิมพ์มา
์ กเพีียงพอที่่จ� ะผลิิตสินค้
ิ า้ ให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในกลุ่่มศููนย์
�
ก์ ารค้้า
โมเดิิร์์นเทรดได้้ ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดแข็็งของบริิษััทย่่อยในธุุรกิิจนี้้� โดยถืือได้้ว่่าบริิษััทย่่อยนั้้�นเป็็นผู้้�ผลิิตรายใหญ่่รายหนึ่่�งสำำ�หรัับสิินค้้าพลาสติิก
ประเภทของใช้้ในครััวเรืือนในกลุ่่�มนี้้�
		
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน	
		 ในปััจจุบัุ นั ถืือได้้ว่่าบริิษัทย่่
ั อยมีีความสามารถในการแข่่งขัันในธุุรกิิจผลิิตสินค้
ิ า้ ประเภทของใช้้ในครััวเรืือนนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี จากจุุดแข็็ง
ในเรื่่อ� งจำำ�นวนแม่่พิิมพ์ที่์ มีีจำ
่� �ำ นวนมากและมีีความหลากหลายในรููปแบบสิินค้า้ อีีกทั้้�งยัังสามารถควบคุุมต้น้ ทุุนในการผลิิตได้้ดีี ทำำ�ให้้สามารถ
แข่่งขัันได้้ในตลาด ซึ่่ง� ที่่ผ่่านมา
�
สิินค้า้ พลาสติิกของบริิษัทย่่
ั อยก็็ได้้รับั การยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี รวมถึึงการที่่บ� ริิษัทสามา
ั
รถจััดส่่งสิินค้า้ ได้้
ตรงตามกำำ�หนดเวลาและทัันตามความต้้องการของลููกค้้า

ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
		 เนื่่�องจากกลุ่่มลูู
� กค้้าของบริิษัทส่่
ั วนใหญ่่เป็็นกลุ่่มลูู
� กค้้าบริิษัทข้
ั ามชาติ
้
ใิ นอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิโภคที่่ใ� ห้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพ
และความสวยงามของสิินค้า้ เพราะฉลากสิินค้ามีี
้ ผลต่่อภาพลัักษณ์์ของสิินค้า้ เป็็นอย่่างมาก และต้้องสนองตอบต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภค
ซึ่่�งมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็วด้้วย ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีนโยบายให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากกัับคุุณภาพของฉลากสิินค้้าที่่�ผลิิตทั้้�ง
ในด้้านของเทคโนโลยีีการผลิิตและความสวยงาม รวมทั้้�งต้้องมีีความรวดเร็็วในการให้้บริิการต่่อลููกค้้าเพื่่�อให้้ทันต่่
ั อความต้้องการของลููกค้้า
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
		ลููกค้้าของบริิษััทสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
		1. กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ขายสิินค้้าระดัับสููง
			 ฉลากสิินค้าจ
้ ะมีีลัักษณะสวยงาม สีีสัันสดใส โดดเด่่นและมีีความคงทนสููง ต้้นทุุนการผลิิตฉลากสิินค้า้ ประเภทนี้้�จะสููง เนื่่�องจาก
		วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิตมีีราคาค่่อนข้้างแพงและจำำ�นวนสีีที่่�ใช้้ในการพิิมพ์์จะมีีจำำ�นวนสีีมาก ดัังนั้้�น กระบวนการผลิิตจะมีีความ
		ซัับซ้้อน โดยทั่่�วไปราคาสิินค้้าของลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�จะมีีราคาค่่อนข้้างสููง ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััทผลิิตฉลากสิินค้้าให้้แก่่ผู้้�ผลิิตสิินค้าชั้้
้ �นนำำ�
		 หลายบริิษัทั เช่่น กลุ่่�ม P&G กลุ่่�ม BEIERSDORF กลุ่่�ม JOHNSON & JOHNSON เป็็นต้้น
		 2. กลุ่่�มผู้้�ขายสิินค้าอุ
้ ุปโภคบริิโภค
			 ฉลากสิินค้า้ ของลููกค้้ากลุ่่มนี้้
� � โดยทั่่�วไปจะเป็็นดวงเล็็กๆ ไม่่เน้้นสีีสันมา
ั กนััก ดัังนั้้�นการผลิิตจึึงไม่่ค่่อยมีีความซัับซ้้อนและต้้นทุุน
		 การผลิิตจะต่ำำ��กว่่าฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผู้้�ขายสิินค้า้ พรีีเมี่่�ยม ตััวอย่่างลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ กลุ่่�มเจริิญโภคภััณฑ์์ ผู้้�ผลิิตอาหารสด
		 เบทาโก ผู้้�ผลิิตสิินค้้าระดัับกลางและเล็็ก (SME)
		 โดยบริิษััทพยายามกระจายกลุ่่�มลููกค้้าไปในทั้้�ง 2 กลุ่่�ม เพื่่�อกระจายความเสี่่�ยงไม่่ให้้พึ่่�งพิิงกลุ่่�มลููกค้้าใดมากเกิินไป
		
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
		 ฉลากสิินค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่จะถููกส่่งโดยตรงให้้กัับลููกค้้าของบริิษััทที่่�เป็็นเจ้้าของตราสิินค้า้ โดยตรง แต่่บางส่่วนก็็จะส่่งผ่่าน
Subcontractors ของเจ้้าของตราสิินค้าซึ่
้ ง่� เป็็นลููกค้้าของบริิษัทั หรืือส่่งไปยัังผู้้�รัับบรรจุุสินค้
ิ าอีี
้ กทีีหนึ่่ง� โดยฉลากสิินค้า้ ของบริิษัทจ
ั ะถููกนำำ�ไป
ประกอบกัับขวดบรรจุุ เพื่่�อใช้้บรรจุุสินค้
ิ า้ ของลููกค้้าต่่อไป และกระจายขายไปยัังประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษัทั เป็็น
บริิษััทข้้ามชาติิขนาดใหญ่่ ดัังนั้้�นการดููแลและติิดตามให้้บริิการลููกค้้าให้้ทัันต่่อความต้้องการจึึงมีีความสำำ�คััญมาก บริิษััทจึึงมีีการแต่่งตั้้�ง
พนัักงานขายให้้ดููแลลููกค้้ารายใหญ่่โดยเฉพาะในลัักษณะเป็็นราย ๆ เป็็น Key Account
		สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
			 บริิษัทจ
ั ะมีีการขายในประเทศมากกว่่า 90% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศเพีียงประมาณ 6% โดยส่่งไปที่่ไ� ปที่่ป� ระเทศพม่่า
		 ออสเตรเลีีย เกาหลีีใต้้ สิิงคโปร์์ เป็็นต้น้ บริิษัทย่่
ั อยยัังมีีการพึ่่ง� พิิงลููกค้้ารายใหญ่่รายหนึ่่ง� ประมาณ 33% ซึ่่ง� บริิษัทย่่
ั อยได้้มีีนโยบาย
		ที่่�จะขยายตลาดไปยัังลููกค้้ารายใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่ดัังกล่่าว
2. สภาพการแข่่งขััน
		
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
		 เนื่่�องจากลัักษณะการให้้บริิการของบริิษัทจ
ั ะเป็็นรููปแบบการให้้บริิการผลิิตฉลากสิินค้า้ แบบครบวงจร และจะเน้้นการผลิิตฉลากสิินค้า้
เพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น ส่่วนคู่่�แข่่งของบริิษััทสามารถแบ่่งออกเป็็น
			 1)	ผู้้�ผลิิตฉลากสิินค้้าเพีียงอย่่างเดีียว และ
			 2)	ผู้้�ผลิิตที่่�ผลิิตสิินค้้าด้้านอื่่�นด้้วยนอกจากฉลากพิิมพ์์
		 ในส่่วนของผู้้�ผลิิตฉลากสิินค้า้ เพีียงอย่่างเดีียวส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็กที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นโรงงานห้้องแถว และใช้้เงิิน
ลงทุุนต่ำ�ำ� ซึ่่ง� มีีเป็็นจำ�ำ นวนมาก และโดยมากจะมีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านการพิิมพ์ฉ์ ลากสิินค้า้ แบบกระดาษเท่่านั้้�น ดัังนั้้�น คู่่แ� ข่่งขัันของบริิษัทที่
ั ่�
ผลิิตฉลากสิินค้าที่
้ มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพสิินค้า้ ระดัับเดีียวกัันจะมีีค่่อนข้้างน้้อยรายเนื่่�องจากต้้องใช้้เงิินลงทุุนในการซื้้�อเครื่่อ� งจัักรสููง เพราะต้้องใช้้เครื่่อ� งจัักร
ที่่มีี� เทคโนโลยีีที่่ทั� นสมั
ั ยั และมีีความเที่่ย� งตรงในการผลิิตและตรวจเช็็คความผิิดพลาด อาทิิ เครื่่อ� งยิิงฟิิลม์์ เครื่่อ� ง Vision Inspection เพื่่�อใช้้
ตรวจเช็็คคุุณภาพของฉลากพิิมพ์ห์ ลัังการผลิิต เพื่่�อให้้ฉลากที่่ไ� ด้้มีีแบบ สีี และคุุณภาพตามที่่ต้� อ้ งการ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้การเข้้ามาของคู่่แ� ข่่งขัันจากใน
ประเทศมีีน้้อย ส่่วนใหญ่่จะเป็็นคู่แ�่ ข่่งที่่มาจา
� กต่่างประเทศ เช่่น จากประเทศอิินเดีีย เป็็นต้น้ เพราะการจะเข้้ามาแข่่งขัันธุรุ กิิจนี้้ต้� อ้ งมีีฐานลููกค้้า
ที่่แ� น่่ชััดก่่อน ทั้้�งนี้้� จากสภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััวลงทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อยอดขายของบริิษัทั หดตััวลงอัันเนื่่�องมาจาก
การแข่่งขัันด้้านราคาที่่สูู� งขึ้้�นจากการเข้้ามาของคู่่�แข่่งขัันรายใหม่่ๆ จากต่่างประเทศ
		สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตที่่�ผลิิตสิินค้้าชนิิดอื่่�นด้้วยนอกเหนืือจากฉลากพิิมพ์์ เช่่น ผู้้�ผลิิตพวกบรรจุุหีีบห่่อ อาทิิ ขวดน้ำำ��ดื่่�ม หรืือถ้้วยไอศครีีม
แม้้จะมีีการใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่อ� งจัักรสููง แต่่ผู้้�ผลิิตในกลุ่่มนี้้
� จ� ะเน้้นการผลิิตสินค้
ิ า้ หลัักของบริิษัทั จึึงไม่่ได้้เน้้นการผลิิตฉลากพิิมพ์เ์ พื่่�อขาย แต่่
เป็็นการผลิิตเพื่่�อใช้้กับั สิินค้า้ ของบริิษัทั และบริิษัทั ในกลุ่่ม� เท่่านั้้�น และคาดว่่าผู้้�ผลิิตดังั กล่่าวจะไม่่เข้้ามาเป็็นคู่แ�่ ข่่งบริิษัทั ในการผลิิตฉลากพิิมพ์์
เป็็นสิินค้า้ หลััก และขายให้้กัับบุุคคลภายนอก ดัังนั้้�น การแข่่งขัันโดยตรงกัับบริิษััทยัังไม่่รุุนแรงนััก
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การตลาดและการแข่่งขััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

		
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
		จากการวิิเคราะห์์รายได้้ที่ล่� ดลงของธุุรกิิจพิมพ์
ิ ฉ์ ลากสิินค้า้ ในปีีที่ผ่่านมา
่�
เกิิดจากการแข่่งขัันด้าน
้ ราคาที่่รุ� นุ แรงขึ้้น� ทำำ�ให้้ราคาขาย
สิินค้าต่่
้ อหน่่วยปริิมาณการผลิิตมีีอัตั ราที่่ล� ดลง แม้้ว่่าปริิมาณหน่่วยของสิินค้าที่
้ ข่� ายได้้จะมีีจำำ�นวนมากขึ้้นจา
� กภาวะตลาดสิินค้าอุ
้ ปุ โภคบริิโภค
ที่่เ� ติิบโตขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิษัทย่่
ั อยมีีผลกำำ�ไรสุุทธิลิ ดลงถึึงแม้้ว่่าจะพยายามปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการผลิิต และควบคุุมต้น้ ทุุนการผลิิตให้้ดีีขึ้้น� แล้้ว
ก็็ตาม และในปีีหน้้ายังั เชื่่อ� ว่่าการแข่่งขัันในธุุรกิิจยังั คงสููงอยู่่� ซึ่่ง� บริิษัทย่่
ั อยได้้พยายามขยายตลาดไปผลิิตสินค้
ิ า้ ประเภทใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อ
สร้้างยอดขายเข้้ามาทดแทนยอดขายของสิินค้า้ เดิิมที่ช่� ะลอตััวและมีีการแข่่งขัันสููง รวมถึึงการขยายตลาดไปยัังผู้้�ผลิิตในประเทศขนาดใหญ่่
มากขึ้้�น เพื่่�อผลัักดัันยอดขายให้้สููงขึ้้�น
		 ในระยะยาวแล้้ว แนวโน้้มตลาดฉลากสิินค้าคุ
้ ณ
ุ ภาพสููงยัังมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� สาเหตุุสำ�ำ คััญเนื่่�องจากกระแสความนิิยมฉลากสิินค้า้
คุุณภาพสููงในต่่างประเทศเริ่่�มเข้้ามาในประเทศไทย ประกอบกัับผู้้�บริิโภคให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีความสวยงามมากขึ้้�น ดัังนั้้�น
การทำำ�ฉลากสิินค้าที่
้ มีีคุ
่� ุณภาพดีี สีีสัันสดใส จะทำำ�ให้้สิินค้้ามีีความโดดเด่่นและดึึงดููดผู้้�บริิโภคได้้ง่่าย นอกจากนี้้� ยัังช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต
โดยผู้้�ผลิิตสินค้
ิ า้ ไม่่จำำ�เป็็นต้อ้ งผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่มีีลั
่� กั ษณะเหมืือนกัันแต่่มีีลวดลายหรืือสีีที่่แ� ตกต่่างกัันเก็็บไว้้เป็็นจำ�ำ นวนมาก ดัังนั้้�นตลาดสำำ�หรัับ
สิินค้า้ ฉลากสิินค้าคุ
้ ุณภาพสููงยัังมีีการเติิบโตได้้เป็็นอย่่างดีี แต่่อาจมีีการแข่่งขัันที่รุ่� ุนแรงมากขึ้้�นจากคู่่�แข่่งที่่�เข้้ามาจากต่่างประเทศ ดัังนั้้�น
บริิษััทย่่อยจึึงมีีแผนการเพิ่่�มเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััยมากขึ้้�น เพื่่�อทดแทนเครื่่�องจัักรเก่่า เพื่่�อให้้สามารถผลิิตสติิกเกอร์์ที่่�มีีคุุณภาพมากขึ้้�นและ
ในต้้นทุุนที่มีี่� ประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� สำำ�หรัับการแข่่งขัันที่รุ่� นุ แรงขึ้้นดั
� งั กล่่าวทำำ�ให้้บริิษัทั ได้้ชะลอแผนการสร้้างโรงงานใหม่่ไว้้ก่่อน โดยจะนำำ�มา
พิิจารณาอีีกครั้้ง� เมื่่�อเห็็นสมควร และหัันไปลงทุุนในเครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นสมั
ั ยั เพื่่�อทดแทนเครื่่อ� งจัักรเก่่าแทน รวมถึึงเครื่่อ� งจัักรในธุุรกิิจการพิิมพ์์
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัันเพื่่�อเพิ่่�มตลาดลููกค้้าในกลุ่่�มใหม่่ ๆ
		สำำ�หรัับแนวโน้้มการแข่่งขัันในตลาดนี้้�ก็จ็ ะมีีสููงเพิ่่�มมากขึ้้น� ในแต่่ละปีี ทำำ�ให้้บริิษัทต้
ั อ้ งพยายามหลีีกหนีีคู่แ�่ ข่่งไปในสิินค้าที่
้ มีีมูู
่� ลค่่าเพิ่่�ม
มากขึ้้�น ซึ่่�งมีีความยากในการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
		
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษััท
		สำำ�หรัับการพิิมพ์ฉ์ ลากสิินค้าคุ
้ ณ
ุ ภาพสููง จะมีีจำำ�นวนคู่่แ� ข่่งขัันอยู่่ป� านกลาง โดยมีีคู่่แ� ข่่งขัันที่อ่� ยู่่ใ� นระดัับเดีียวกัันประมาณ 4-5 ราย
แต่่มีีคู่่แ� ข่่งขัันระดัับล่่างที่่มา
� แข่่งขัันด้าน
้ ราคาเพิ่่�มมากขึ้้น� ทำำ�ให้้บริิษัทย่่
ั อยต้้องเน้้นมากขึ้้น� ในด้้านคุณ
ุ ภาพของสิินค้า้ และการบริิการโดยเฉพาะ
การส่่งสิินค้า้ ได้้อย่่างรวดเร็็วทัันเวลา อีีกทั้้�งบริิษัทย่่
ั อยต้้องมีีการพััฒนาการผลิิตและคุุณภาพของสิินค้า้ อยู่่ต� ลอดเวลา เพื่่�อให้้ทันกั
ั บั เทคโนโลยีี
และความต้้องการของตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงการใช้้เครื่่�องจัักรที่่ทั� ันสมััยเพื่่�อควบคุุมต้น้ ทุุนการผลิิตให้้สามารถแข่่งขัันได้้ สำำ�หรัับ
ขนาดธุุรกิิจของบริิษัทย่่
ั อยถืือว่่าอยู่่�ในระดัับผู้้�นำำ�รายหนึ่่�งในธุุรกิิจการพิิมพ์์ฉลากสำำ�หรัับตลาดฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
		
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
		ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากคุุณภาพสููงนี้้�ต้้องใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ค่่อนข้้างสููง และการได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าต้้องใช้้เวลาและ
เป็็นไปได้้ไม่่ง่่ายนััก แต่่เนื่่�องจากบริิษัทั ได้้ก่่อตั้้ง� และผลิิตฉลากสิินค้าคุ
้ ณ
ุ ภาพสููงนี้้�มานานแล้้วเป็็นเวลามากกว่่า 20 ปีี จึึงเป็็นที่รู้้�่� จักั และได้้รับั
การยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี แม้้ว่่าบริิษัทจ
ั ะมีีคู่่แ� ข่่งขัันที่เ่� ป็็นต่่างชาติิประมาณ 4-5 ราย อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทยั
ั งั มีีโอกาสในการแข่่งขัันที่ดีี่�
เนื่่�องจากอยู่่�ในธุุรกิิจมานานและเข้้าใจสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจในประเทศไทยเป็็นอย่่างดีี
		 บริิษัทมีีผู้้�
ั บริิหารและพนัักงานที่่มีี� ประสบการณ์์มายาวนานในธุุรกิิจนี้้� ทำำ�ให้้บริิษัทมีีข้
ั อ้ ได้้เปรีียบจากประสบการณ์์ดังั กล่่าว ทำำ�ให้้
สามารถให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร และสามารถใช้้ประสบการณ์์แก้้ไขปััญหาให้้แก่่ลููกค้้าได้้ นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั ังมีีนโยบายและ
ศัักยภาพเพีียงพอที่่�จะลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่ทั� ันสมััยซึ่่�งมีีราคาสููง เพื่่�อให้้มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
1. ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่�ง่ ผลิิตภััณฑ์์
			 การผลิิต
			 โรงงานของบริิษัทั ตั้้ง� อยู่่ที่� ่� เลขที่่� 18 หมู่่� 10 ต.คลองสี่่� อ.คลองหลวง จ.ปทุุมธานีี ซึ่่ง� เป็็นที่ดิ่� นิ ของตนเองจำำ�นวน 76 ไร่่ และมีี
การสร้้างโรงงานบนพื้้�นที่ดิ่� นดั
ิ งั กล่่าวบางส่่วน โดยมีีโรงผลิิต 4 โรงงานมีีพื้้�นที่ก่� ารผลิิตรวมจำำ�นวน 7,000 ตรม. โดยแบ่่งเป็็นโรงงานขึ้้�นรููปพลาสติิก
(Vacuum Pressure Forming) 2,000 ตรม. โรงงานฉีีดพลาสติิก (Injection Molding) จำำ�นวน 2 โรง พื้้�นที่ร่� วม 5,000 ตรม. ส่่วนอาคารสำำ�นัักงาน
มีีพื้้�นที่่� 1,500 ตรม. และคลัังสิินค้ามีี
้ 2 อาคาร พื้้�นที่ร่� วม 5,000 ตรม. ซึ่่ง� แต่่ละโรงงานจะอยู่่ใ� นความดููแลของผู้้�จัดั การฝ่่ายผลิิตและผู้้�จัดั การ
แผนกแต่่ละแผนก
			สำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิตรวมของบริิษัทั จะดููจากจำำ�นวนวััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ โดยในปีี 2562 สามารถแบ่่งเป็็นกำ�ำ ลัังการผลิิตรวมสำำ�หรัับ
งานขึ้้�นรููปพลาสติิก จำำ�นวนประมาณ 2,200 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งบริิษััทใช้้กำำ�ลัังการผลิิตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 47% และกำำ�ลัังการผลิิตรวม
สำำ�หรัับงานฉีีดพลาสติิก จำำ�นวนประมาณ 3,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งบริิษััทใช้้กำำ�ลัังการผลิิตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 71
			นโยบายการผลิิตของบริิษัทจ
ั ะเป็็นลักั ษณะตามคำำ�สั่่�งซื้้�อหรืือความต้้องการของลููกค้้า (Made to Order) โดยต้้องเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า 100% โดยบริิษัทจ
ั ะเน้้นการผลิิตให้้ใช้้เวลาน้้อยที่่สุ� ดุ แต่่ยัังคงคุุณภาพของสิินค้า้ ได้้ตามมาตรฐานของลููกค้้า การส่่งของ
ให้้แก่่ลููกค้้าได้้ครบตามจำำ�นวนและถููกต้้องตรงต่่อเวลา รวมทั้้�งลดของเสีียที่่�เกิิดจากการผลิิตให้้ต่ำำ��ที่่�สุุด เพื่่�อควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายให้้แข่่งขัันได้้
ในธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้รับั มาตรฐานคุุณภาพในการผลิิตและสิ่่�งแวดล้้อม อัันได้้แก่่ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF16949 และ GMP
เป็็นต้้น รวมถึึงการจััดการด้้านข้้อมููลต่่าง ๆ บริิษัทั ได้้มีีการใช้้โปรแกรม SAP เข้้ามาช่่วยในการบริิหารจััดการข้้อมููล เพื่่�อให้้ข้้อมููลต่่าง ๆ
มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
		
การจััดหาวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
		วััตถุุดิิบที่่สำ� ำ�คััญที่่�ใช้้การผลิิตสิินค้า้ ของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท คืือ
		 - เม็็ดพลาสติิกที่่�ใช้้ในกระบวนการฉีีดพลาสติิก เป็็นวััตถุุดิิบที่่�สำำ�คััญในการผลิิตในสััดส่่วนร้้อยละ 31 ของต้้นทุุนการผลิิต
โดยส่่วนที่่เ� หลืือจะเป็็นค่่าแรง และค่่าโสหุ้้�ยการผลิิต การได้้มาของเม็็ดพลาสติิกจะมีี 2 ลัักษณะ คืือลููกค้้าเป็็นผู้้�จััดหาเม็็ดพลาสติิกที่่จ� ะใช้้ใน
การผลิิตมาให้้ หรืือให้้บริิษัทั เป็็นผู้้�ดำ�ำ เนิินการจััดหาเม็็ดพลาสติิก โดยลููกค้้าจะกำำ�หนดประเภท มาตรฐาน คุุณภาพ หรืือผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกมาให้้
ซึ่่ง� ฝ่่ายจััดซื้้อ� ของบริิษัทจ
ั ะต้้องจััดซื้้อ� เม็็ดพลาสติิกตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า ปััจจุบัุ นสั
ั ดั ส่่วนวััตถุดิุ บิ ที่่ลูู� กค้้าเป็็นผู้้�จััดหามาให้้ต่่อสััดส่่วนวััตถุดิุ บิ
ที่่�บริิษัทั เป็็นผู้้�จััดซื้้�อตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้ามีีประมาณ 40 : 60 ของจำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�บริิษััทใช้้ในการผลิิตทั้้�งหมด
	ที่่�ผ่่านมาบริิษัทสั่่
ั �งซื้้�อเม็็ดพลาสติิกตามมาตรฐาน คุุณภาพ หรืือผู้้�ขาย ตามที่่�ลููกค้้ากำำ�หนด จากแหล่่งผลิิตภายในประเทศทั้้�งหมด
โดยจะซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกสััญชาติิญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีโรงงานตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทยและผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกชาวไทย ซึ่่�งมีีอยู่่�จำำ�นวนหลายราย
และเม็็ดพลาสติิกที่่ผ� ลิิตจากโรงงานดัังกล่่าวมีีคุุณภาพดีี และเป็็นที่ย่� อมรัับของลููกค้้า โดยบริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกรายใหญ่่
5 ราย รวมจำำ�นวนประมาณร้้อยละ 59 ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกดัังกล่่าว
นอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้้�อเม็็ดพลาสติิกเท่่านั้้�น
เม็็ดพลาสติิกที่่บ� ริิษัทั ใช้้ส่่วนใหญ่่ ได้้แก่่ เม็็ดพลาสติิกประเภท PP เม็็ดพลาสติิกประเภท High Impact Polystylene (HIPS) ซึ่่ง� จััดอยู่่ใ� น
เม็็ดพลาสติิกประเภท PS รวมถึึง เม็็ดพลาสติิกประเภทวิิศวกรรม (Engineering Plastic) เช่่น Acrylonitrile Butadiene Stylene (ABS)
		 - แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกที่่ใ� ช้้ในกระบวนการขึ้้นรูู
� ปพลาสติิก เป็็นวัตถุ
ั ดิุ บิ สำำ�คััญในการผลิิตในสััดส่่วร้้อยละ 63 ของต้้นทุุนการผลิิต
โดยส่่วนที่่�เหลืือจะเป็็นค่่าแรง และค่่าโสหุ้้�ยการผลิิต การได้้มาของแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกจะเป็็นในลัักษณะบริิษััทเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดซื้้�อตาม
คุุณสมบััติิที่่�ลููกค้้ากำำ�หนดทั้้�งหมด โดยลููกค้้าจะกำำ�หนดประเภท มาตรฐาน คุุณภาพ หรืือผู้้�ขาย แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกมาให้้ ซึ่่�งผู้้�ผลิิตแผ่่นฟิิล์์ม
พลาสติิกที่่บ� ริิษัทสั่่
ั ง� ซื้้�อจะเป็็นผู้้�ผลิิตที่มีี่� โรงงานอยู่่ใ� นประเทศถึึงร้้อยละ 99 ซึ่่ง� มีีอยู่่จำ� �ำ นวน 4-5 ราย โดยบริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายแผ่่นฟิิล์ม์
พลาสติิกอยู่่� 5 รายใหญ่่ จำำ�นวนรวมประมาณ 85% ของยอดซื้้�อแผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้�ขาย
แผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกดัังกล่่าวนอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้้�อแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกเท่่านั้้�น
		 โดยแผ่่นฟิิล์มที่
์ บ่� ริิษัทั ใช้้ประกอบด้้วย แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกประเภท A-PET PS PP และ ABS Sheet โดยจะมีีสััดส่่วนการสั่่�งซื้้�อร้้อยละ
62 ร้้อยละ 18 ร้้อยละ 8 และร้้อยละ 5 ตามลำำ�ดัับ ของมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกโดยรวม ส่่วนที่่�เหลืือก็็จะเป็็นแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิก
ประเภทอื่่�นๆ
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2. ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต หรืือการกำำ�จััดวััตถุุดิิบที่่�เหลืือใช้้
			 การดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
			 เนื่่�องจากวััตถุุดิิบของบริิษััททั้้�งเม็็ดพลาสติิกหรืือแผ่่นฟิิลม์์พลาสติิกถึึงแม้้จะเกิิดของเสีียในการผลิิตก็็สามารถนำำ�กลัับไปใช้้
ได้้อีีกในกระบวนการผลิิต (Recycle) เช่่น ในกรณีีของชิ้�น้ งานฉีีดพลาสติิก สามารถนำำ�ของเสีียไปบดเพื่่�อนำำ�กลัับไปใช้้ในกระบวนการผลิิต
ได้้อีีก ไม่่ว่่าจะนำำ�ไปผสมเพื่่�อฉีีดงานเดิิม หรืือนำำ�ไปใช้้ฉีีดสำำ�หรัับงานประเภทอื่่�น ส่่วนวััตถุุดิิบประเภทแผ่่นฟิิลม์์นั้้�น ถ้้าหากมีีของเสีียหรืือ
เศษที่่�เหลืือจากการผลิิตก็็สามารถขายให้้กัับบริิษััทผู้้�ผลิิตแผ่่นฟิิลม์์นำำ�เศษดัังกล่่าวไปผสมแล้้วรีีดเป็็นแผ่่นขึ้้�นมาขายใหม่่อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
			สำำ�หรัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิตนั้้�นมีีไม่่มากนััก จะมีีเรื่่�องของการปล่่อยน้ำำ��ทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต
ซึ่่ง� ก็็มีีจำ�ำ นวนปริิมาณน้ำำ�� ไม่่มากนััก เนื่่�องจากในกระบวนการผลิิตของบริิษัทั ไม่่ได้้มีีการใช้้น้ำ�ำ� เป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ สำำ�หรัับการฉีีดพลาสติิก
บริิษััทมีีการใช้้ระบบ Septic Chamber ในการกรองน้ำำ��ก่่อนปล่่อยออกไป รวมทั้้�งบริิษััทจััดให้้มีีการตรวจคุุณภาพของน้ำำ��ทุุกปีีจาก
ผู้้�ประเมิินคุุณภาพน้ำำ��ภายนอก ปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าน้ำำ��ที่่�บริิษััทปล่่อยออกไปนั้้�นมีีคุุณสมบััติิตามมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด ส่่วน
การขึ้้�นรููปพลาสติิกนั้้�น มีีการใช้้น้ำำ��เฉพาะในส่่วนของการล้้างชิ้้�นงาน แต่่บริิษััทมีีระบบการใช้้น้ำำ��มา Recycle อยู่่�ตลอดเวลา ด้้วยระบบ
DI Water ซึ่่ง� เป็็นการนำำ�น้ำำ�� กลัับมาใช้้อีีกตลอดเวลาในกระบวนการผลิิต ทำำ�ให้้ไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ�� เสีียออกไปหรืือหากมีีก็็มีีเป็็นจำ�ำ นวนน้้อยและ
มีีการตรวจเช็็คคุุณภาพทุุกครั้้�งก่่อนปล่่อยออกไป
			ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่อ� งสิ่่�งแวดล้้อมโดยปฏิิบัติั ตามมาต
ิ
รฐานเกี่่ย� วกัับสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015 ซึ่่ง� ที่่ผ่่านมา
�
บริิษััทได้้ปฏิิบัติั ิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและไม่่มีีข้้อพิิพาทหรืือการถููกฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างใด
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรด
1. ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่�ง่ ผลิิตภััณฑ์์
			 การผลิิต
			 โรงงานของบริิษัทั ตั้้ง� อยู่่ที่� ่� เลขที่่� 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพมหานคร ซึ่่ง� เป็็น
ที่่ดิ� นิ และโรงงานเช่่า จำำ�นวนพื้้�นที่ป่� ระมาณ 8,000 ตารางเมตรบนที่่ดิ� นิ ประมาณ 7 ไร่่ ซึ่่ง� จะอยู่่ใ� นความดููแลของผู้้�จัดั การฝ่่ายผลิิตและผู้้�จัดั การ
แผนกแต่่ละแผนก
			สำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิตรวมของบริิษัทั จะดููจากจำำ�นวนวััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ โดยในปีี 2562 กำำ�ลัังการผลิิตรวมสำำ�หรัับงานฉีีดพลาสติิก
จำำ�นวนประมาณ 11,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งบริิษััทใช้้กำำ�ลัังการผลิิตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 82
			นโยบายการผลิิตของบริิษัทจ
ั ะเป็็นลักั ษณะตามคำำ�สั่่�งซื้้�อหรืือความต้้องการของลููกค้้า (Made to Order) ซึ่่ง� เป็็นศููนย์ก์ ารค้้า
โมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ รวมทั้้�งการนำำ�เสนอสิินค้า้ ใหม่่ ๆ ให้้แก่่ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดดัังกล่่าวด้้วย นอกจากนั้้�น ยัังมีีการผลิิตตามความต้้องการ
ของลููกค้้าต่่างประเทศ ซึ่่�งเป็็นศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดในต่่างประเทศ เช่่น ประเทศออสเตรเลีีย เป็็นต้้น โดยสิินค้้าที่่�ผลิิตต้้องเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า 100% โดยบริิษัทจ
ั ะเน้้นการผลิิตให้้ใช้้เวลาน้้อยที่่สุ� ดุ แต่่ยัังคงคุุณภาพของสิินค้า้ ได้้ตามมาตรฐานของลููกค้้า การส่่งของ
ให้้แก่่ลููกค้้าได้้ครบตามจำำ�นวนและถููกต้้องตรงต่่อเวลา รวมทั้้�งลดของเสีียที่่�เกิิดจากการผลิิตให้้ต่ำำ��ที่่�สุุด เพื่่�อควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายให้้แข่่งขััน
ได้้ในธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้มีีการบริิหารจััดการด้้านข้้อมููลต่่าง ๆ โดยการใช้้โปรแกรม SAP B1 เข้้ามาช่่วยในการบริิหารจััดการข้้อมููล
เพื่่�อให้้ข้้อมููลต่่าง ๆ มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
			 การจััดหาวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
			วััตถุดิุ บิ ที่่สำ� �ำ คััญที่่ใ� ช้้การผลิิตสินค้
ิ า้ ของบริิษัทั คืือ เม็็ดพลาสติิกที่่ใ� ช้้ในกระบวนการฉีีดพลาสติิก เป็็นวัตถุ
ั ดิุ บิ ที่่สำ� �ำ คััญในการผลิิต
ในสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 37 ของต้้นทุุนการผลิิต โดยส่่วนที่่�เหลืือจะเป็็นค่่าแรง และค่่าโสหุ้้�ยการผลิิต โดยเม็็ดพลาสติิกที่่�บริิษััทย่่อยใช้้
เกืือบทั้้�งหมดเป็็นเม็็ดพลาสติิกชนิิด PP โดยมีีทั้้�งที่่�เป็็นเม็็ดพลาสติิกใหม่่และที่่�เป็็นเม็็ดพลาสติิกจากการ recycle
			ที่่�ผ่่านมาบริิษััทสั่่�งซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งเม็็ดพลาสติิกใหม่่และเม็็ดพลาสติิก recycle ทั้้�งหมด จากแหล่่งผลิิตภายในประเทศ
โดยจะซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกชาวไทย ซึ่่�งมีีอยู่่จำ� ำ�นวนหลายราย โดยบริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกรายใหญ่่ 5 รายแรก รวม
จำำ�นวนประมาณร้้อยละ 73 ของยอดซื้้อ� เม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ไม่่มีีความสััมพันธ์
ั ใ์ ด ๆ กัับผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกดัังกล่่าวนอกเหนืือจาก
ในฐานะผู้้�ซื้้�อเม็็ดพลาสติิกเท่่านั้้�น
		
2. ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต หรืือการกำำ�จััดวััตถุุดิิบที่่�เหลืือใช้้
			 การดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
			 เนื่่�องจากวััตถุดิุ บิ ของบริิษัทั คืือ เม็็ดพลาสติิก ถึึงแม้้จะเกิิดของเสีียในการผลิิตก็สามา
็ รถนำำ�กลัับไปใช้้ได้้อีีกในกระบวนการผลิิต
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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(Recycle) ในกรณีีของชิ้้�นงานฉีีดพลาสติิก สามารถนำำ�ของเสีียไปบดเพื่่�อนำำ�กลัับไปใช้้ในกระบวนการผลิิตได้้อีีก ไม่่ว่่าจะนำำ�ไปผสมเพื่่�อฉีีด
งานเดิิม หรืือนำำ�ไปใช้้ฉีีดสำำ�หรัับงานประเภทอื่่�น
			สำำ�หรัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิตนั้้�นมีีไม่่มากนััก จะมีีเรื่่�องของการปล่่อยน้ำำ��ทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต
ซึ่่�งก็็มีีจำำ�นวนปริิมาณน้ำำ��ไม่่มากนััก เนื่่�องจากในกระบวนการผลิิตของบริิษัทั ไม่่ได้้มีีการใช้้น้ำำ��เป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ
			ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีข้้อพิิพาทหรืือการถููกฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างใด

ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
1. ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่�ง่ ผลิิตภััณฑ์์
			 การผลิิต
			 โรงงานของบริิษัทั ตั้้ง� อยู่่ที่� ่� เลขที่่� 19 หมู่่� 10 ต.คลองสี่่� อ.คลองหลวง จ.ปทุุมธานีี ซึ่่ง� เป็็นโรงงานที่่เ� ช่่าจากบริิษัทั แม่่ โดยโรงงาน
ผลิิตมีีพื้้นที่
� ก่� ารผลิิตรวมจำำ�นวน 3,000 ตรม. ส่่วนอาคารสำำ�นัักงานและส่่วนเตรีียมการพิิมพ์มีีพื้้
์ นที่
� ่� 3,100 ตรม. และคลัังสิินค้ามีีพื้้
้ นที่
� ่� 1,000 ตรม.
ซึ่่�งโรงงานจะอยู่่�ในความดููแลของผู้้�จััดการทั่่�วไปฝ่่ายผลิิตและผู้้�จััดการแผนกแต่่ละแผนก
			สำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิตรวมของบริิษััท จะดููจากจำำ�นวนพื้้�นที่่�ของสติิกเกอร์์ที่่�ใช้้ โดยในปีี 2562 มีีกำำ�ลัังการผลิิตรวม จำำ�นวน
ประมาณ 8.79 ล้้านตารางเมตรต่่อปีี ซึ่่�งบริิษััทใช้้กำำ�ลัังการผลิิตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 67
			นโยบายการผลิิตของบริิษัทจ
ั ะเป็็นลัักษณะตามคำำ�สั่่�งซื้้�อหรืือความต้้องการของลููกค้้า (Made to Order) โดยบริิษััทจะเน้้น
การวางแผนการผลิิตให้้สามารถผลิิตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อลดผลกระทบของการต้้องขึ้้น� ผลิิตใหม่่ ซึ่่�งจะมีีต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�นในการเริ่่�มต้้นผลิิต
แต่่ละครั้้ง� ซึ่่ง� สำำ�หรัับลููกค้้าบางรายที่่มีี� การสั่่�งซื้้�อมาอย่่างสม่ำำ�� เสมออยู่่แ� ล้้ว บริิษัทก็
ั อ็ าจจะผลิิตเพื่่�อเก็็บ stock ไว้้เลยแล้้วค่่อยทยอยส่่งให้้แก่่
ลููกค้้าเพื่่�อลดต้้นทุุนในการผลิิตลงจากการที่่ผ� ลิิตเป็็นจำ�ำ นวนมาก ๆ ในครั้้ง� เดีียว และยัังช่่วยลดของเสีียในการผลิิตได้้อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้รับั
มาตรฐานคุุณภาพในการผลิิตและสิ่่�งแวดล้้อม อัันได้้แก่่ ISO 9001 : 2015, ISO 14001:2015 เป็็นต้้น
			 การจััดหาวััตถุดิุ ิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
			สติ๊๊�กเกอร์์ คืือ วััตถุุดิิบหลัักสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการผลิิตฉลากสิินค้้าของบริิษััท ซึ่่�งสติิกเกอร์์ที่่�ใช้้ในการผลิิตมีี 2 ประเภท คืือ
สติ๊๊�กเกอร์์พลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์กระดาษ โดยสติ๊๊�กเกอร์์ทั้้ง� 2 ชนิิด จะถููกสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายภายในประเทศทั้้�งหมด ที่่ผ่่านมา
�
ราคาของวััตถุดิุ บิ
แทบไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้อย ถึึงแม้้บางครั้้�งราคาน้ำำ��มัันดิิบโลกจะมีีความผัันผวนก็็ตาม
			 บริิษััทมีีการติิดต่่อกัับผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบประมาณ 4-5 ราย โดยส่่วนใหญ่่ถึึงร้้อยละ 95 ของยอดซื้้�อวััตถุุดิิบทั้้�งหมด
เป็็นการซื้้�อในประเทศ โดยบริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�จัดั จำำ�หน่่ายสติิกเกอร์์อยู่่ร� ายหนึ่่ง� จำำ�นวนประมาณร้้อยละ 51 ของยอดสั่่�งซื้้�อวััตถุดิุ บิ ทั้้�งหมด
เนื่่�องจากบริิษััทดัังกล่่าวเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใหญ่่ที่่�มีีวััตถุุดิิบหลากหลายประเภทที่่�มีีคุุณภาพและการบริิการที่่�ดีีกว่่าผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่�น
โดยเฉพาะในเรื่่อ� งของคุุณภาพของแผ่่นสติ๊๊�กเกอร์์ ซึ่่ง� เป็็นคุณ
ุ สมบััติที่ิ สำ่� �ำ คััญที่่สุ� ดุ ในการผลิิตฉลากสิินค้า้ ที่่ผ่่านมา
�
ราคาวััตถุดิุ บิ ที่่ซื้้� อ� กัับบริิษัทนี้้
ั �
ไม่่มีีการเปลี่่ย� นแปลงมากนัักโดยราคาค่่อนข้้างจะคงเดิิมและใกล้้เคีียงกัับผู้้�จัดั จำำ�หน่่ายรายอื่่น� ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ไม่่มีีความสััมพันธ์
ั ใ์ ด ๆ กัับผู้้�จัดั จำำ�หน่่าย
สติิกเกอร์์ดัังกล่่าวนอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้้�อสติิกเกอร์์เท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมิิได้้มีีนโยบายผููกขาดการซื้้�อกัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใด
รายหนึ่่�ง แต่่จะคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพและราคาของวััตถุุดิิบเป็็นสำำ�คััญ บริิษััทคาดว่่าในอนาคตราคาวััตถุุดิิบจะมีีแนวโน้้มลดลงเนื่่�องจาก
ผู้้�ค้้าวััตถุุดิิบมีีจำำ�นวนมากขึ้้�น
		
2. ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต หรืือการกำำ�จััดวััตถุุดิิบที่่�เหลืือใช้้
			 การดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
			 เนื่่�องจากวััตถุดิุ บิ ของบริิษัทที่
ั เ่� ป็็นสติกิ เกอร์์นั้้น� เมื่่�อพิิมพ์แ์ ล้้วเกิิดเป็็นของเสีียหรืือไม่่ต้้องการใช้้แล้้ว จะไม่่สามารถนำำ�กลัับไป
ใช้้ได้้อีีก (Recycle) ต้้องทำำ�ลายเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น เพราะตััววััตถุุดิิบเองนั้้�นมีีสารเคมีีที่่�เป็็นกาวติิดอยู่่� บริิษััทจึึงได้้มีีการจ้้างบริิษััท
ภายนอกที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมายที่่�มารัับเป็็นผู้้�ทำำ�ลายสิินค้้าที่่�เป็็นของเสีียให้้
			สำำ�หรัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิตนั้้นมีี
� ไม่่มากนััก และไม่่ส่่งผลต่่อสภาพแวดล้้อมภายนอก จะมีีเฉพาะ
ในเรื่่�องของสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�มีีกลิ่่�นค่่อนข้้างแรงในพื้้�นที่่�ผลิิต เนื่่�องจากกลิ่่�นทิินเนอร์์ที่่�อยู่่�ในสีีที่่�ใช้้สำำ�หรัับการพิิมพ์์ ซึ่่�งบริิษััท
มีีการแก้้ไขโดยการใช้้ระบบดููดอากาศพิิเศษสำำ�หรัับการพิิมพ์์โดยเฉพาะเพื่่�อบรรเทากลิ่่�นลง และมีีการแจกหน้้ากากปิิดจมููกให้้แก่่พนัักงาน
ของบริิษััทได้้ใช้้เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการสููดดมกลิ่่�นดัังกล่่าว
			ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่อ� งสิ่่�งแวดล้้อมโดยปฏิิบัติั ตามมาต
ิ
รฐานเกี่่ย� วกัับสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015 ซึ่่ง� ที่่ผ่่านมา
�
บริิษััทได้้ปฏิิบัติั ิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและไม่่มีีข้้อพิิพาทหรืือการถููกฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างใด
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รายงานจากคณะกรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ในช่่วงปีี 2562 ที่่ผ่่านมา
�
ถืือว่่าเป็็นปีีที่่�ภาวะเศรษฐกิิจโดย
รวมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศประสบภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว
และการแข่่งขัันที่รุ่� นุ แรง ทำำ�ให้้ผลประกอบการของกลุ่่ม� บริิษัทั ประสบกัับ
ภาวะขาดทุุนเป็็นครั้้ง� แรกในรอบหลาย ๆ ปีี ซึ่่ง� เกิิดจากยอดขายที่่ล� ดลง
รวมทั้้�งต้้นทุุนขายและค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เนื่่�องจาก
ผลกระทบของการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�รุุนแรงขึ้้�น ทั้้�งในอุุตสาหกรรม
ผลิิตชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกและอุุตสาหกรรมพิิมพ์ฉ์ ลากสิินค้า้ ส่่งผลให้้กำ�ำ ไร
ขั้้�นต้้นลดลงเป็็นอย่่างมาก
	สำำ�หรัับในปีี 2562 ที่่ผ่่านมา
�
บริิษัทั และบริิษัทย่่
ั อยมีีรายได้้รวมทั้้�งสิ้้�น 1,255 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2561 ในอััตรา ร้้อยละ 7
และมีีผลขาดทุุนสุทธิ
ุ ิ 30.07 ล้้านบาท ในปีี 2562 ในขณะที่่มีีกำ
� �ำ ไรสุุทธิิ 24.76 ล้้านบาท ในปีี 2561 หรืือคิิดเป็็นอัตั ราลดลงร้้อยละ 221
ซึ่่�งสาเหตุุหลัักทีีประสบผลขาดทุุนดัังกล่่าวเนื่่�องมาจากยอดขายที่่�ลดลงและอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�ต่ำำ��ลงจากกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ลดลงและ
การแข่่งขัันด้าน
้ ราคาที่่รุ� ุนแรงขึ้้�นตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 นี้้� ภาวะเศรษฐกิิจภายในประเทศยัังคงน่่าจะชะลอตััวต่่อเนื่่�องจากปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทจึึงได้้พยายาม
หาช่่องทางธุุรกิิจใหม่่ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยเน้้นการขยายการตลาดไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าใน
ภููมิิภาคตะวัันออก (EEC) ซึ่่ง� ยัังคงมีีการลงทุุนใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้น� โดยบริิษัทั เชื่่อ� ว่่า รายได้้ของกลุ่่ม� บริิษัทจ
ั ะสามารถเติิบโตได้้ หากช่่องทาง
การขยายธุุรกิิจใหม่่ดัังกล่่าวประสบความสำำ�เร็็จ รวมถึึงในปีีนี้้ก� ลุ่่ม� บริิษัทจ
ั ะเน้้นการเพิ่่�มอัตั รากำำ�ไรขั้้นต้
� น้ ให้้สููงขึ้้นจา
� กทั้้�งการปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และการใช้้ประโยชน์์ของราคาต้้นทุุนวััตถุุดิิบพลาสติิกบางประเภทที่่�ลดลงด้้วย
คณะกรรมการเชื่่อ� มั่่�นว่่า แนวทางการดำำ�เนิินธุรุ กิิจของบริิษัทที่
ั มีีคุ
่� ณ
ุ ธรรมและยึึดมั่่�นในจริิยธรรมทางธุุรกิิจตลอดมานั้้�น
จะช่่วยให้้บริิษััทยัังสามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่าง ยั่่�งยืืน และมั่่�นคง ซึ่่�งคณะกรรมการได้้พยายามวางเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยเน้้นเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน พร้้อมกัันไปกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาสัังคม และอยู่่ร่่� วมกัับชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีีโครงการ
ช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ให้้แก่่ชุุมชนใกล้้เคีียง อาทิิ การบริิจาคสิ่่�งของแก่่โรงเรีียนต่่าง ๆ การร่่วมกิิจกรรมเลี้้ย� งอาหารแก่่ผู้้�บริิจาคโลหิิต
ในวัันพ่่อแห่่งชาติิ การบริิจาคสิ่่�งของและเข้้าเยี่่�ยมให้้กำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�พิิการ เป็็นต้้น
คณะกรรมการบริิษััทขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านที่่�ไว้้วางใจและให้้การสนัับสนุุนบริิษััทมาโดยตลอด และขอขอบคุุณ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานบริิษัทั ทุุกคนที่่ไ� ด้้ร่่วมมืือร่่วมใจกัันปฏิิบัติั หิ น้้าที่อ่� ย่่างเต็็มความสามารถ เพื่่�อความเจริิญก้้าวหน้้าของบริิษัทั
คณะกรรมการบริิษัทมั่่
ั น� ใจว่่า ในปีี 2563 กลุ่่ม� บริิษัทจ
ั ะกลัับมาดำำ�เนิินธุรุ กิิจให้้เติิบโตต่่อไปได้้ จากความร่่วมมืือร่่วมใจกััน
ของทุุกฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง คณะกรรมการทุุกคนให้้คำ�ำ มั่่�นและยืืนยันว่่า
ั จะทุ่่ม� เทแรงกายแรงใจอย่่างเต็็มที่ใ่� นการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� เพื่่�อให้้
องค์์กรนี้้�เติิบโตอย่่างมั่่�นคงยั่่�งยืืน และสร้้างผลตอบแทนที่่ดีี� ให้้แก่่ทุุกฝ่่าย

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
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ข้้อมููลคณะกรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

นายพัฒนา อัศวนิเวศน์

นายสาทิิส ตััตวธร

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร

กรรมการ
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กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุุการบริิษััท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช (อายุุ 71 ปีี)
ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่� ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรกเมื่่�อ 9 กัันยายน 2552
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ24 เมษายน 2562)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
วทบ. (ทอ)

ประวััติิอบรม

วทบ. (ทอ)
DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547
DCP รุ่่�นที่่� 122/2553
หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 5 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููงของภาครััฐ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน/การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

	ปีี 2558 - ปััจจุุบััน	 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
ประธานการมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
			
บริิษัทั บููรพาเทคนิิคอล เอ็็นจิเิ นียี ริ่่ง� จำำ�กััด (มหาชน)
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการบริิหารจััดการธุุรกิิจ
			
ให้้บริิการงานวิิศวกรรมและธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
			จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
	ปีี 2558 - ปััจจุุบััน	 ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ปีี 2557 - ปััจจุุบััน	 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััทออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (มหาชน)
			
ประเภทธุุรกิิจ ขายอสัังหาริิมทรััพย์์
	ปีี 2551 - ปีี 2554 กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

	ปีี 2552
			
	ปีี 2546 - ปีี 2551
			

รองผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุด
กองบััญชาการกองทััพไทย
กรรมการ บริิษัทั ทีีโอเอ โดฟเคม อิินดัสตรีีส์
ั ์ จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตเคมีีภััณฑ์์

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา (อายุุ 66 ปีี)
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี)

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 15 กุมภาพันธ์ 2548
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 35 วันที่ 7 มีนาคม 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2559 - ปัจจุบัน	
			
	ปีี 2558 – ปีี 2562
			
			
ปี 2544 - ปี 2558
			
			
			
			
ปี 2547 - ปี 2549
			
ปี 2533 - ปี 2545
			
			

กรรมการบริษัท ทีโอเอ - พีพีไอเอช จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสิ่งปลูกสร้าง
กรรมการบริิษััท ทาคาตะ - ทีีโอเอ จำำ�กััด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเข็มขัดนิรภัย
อุปกรณ์ล็อคฉุกเฉิน และถุงลมนิรภัย
กรรมการบริษัท ฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ชินดิเคท จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการรับค�้ำประกัน
และให้เช่าพื้นที่
กรรมการ บริษัท เบทเทอร์เดย์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการให้เช่าพื้นที่
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดัลมาติเนอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตกระเป๋าส่งออก

ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์ (อายุุ 67 ปีี)
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ 27 เมษายน 2553
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 24 เมษายน 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา

	พาณิชยการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 77 วันที่ 21 มกราคม 2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2536 - ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ
			
บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้า/จ�ำหน่ายอะไหล่เครื่องเย็น
	ปีี 2534 - ปีี 2562 กรรมการ
			
บริษัท สินสยามอินเตอร์นชั่นแนลกรุ๊ป (1991) จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่าย สแตนเลส, ทองเหลือง,
			ทองแดง, เหล็ก
ปี 2552 - ปี 2561 กรรมการ
			
บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่าย สแตนเลส, ทองเหลือง,
			ทองแดง, เหล็ก
ปี 2517 - ปี 2536 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สินสยาม เอ็นจิเนียริ่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

นายสาทิิส ตััตวธร (อายุุ 63 ปีี)
ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริิหาร
- กรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
- รองกรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
- กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 25 เมษายน 2561)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ปริิญญาตรีี สาขาเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
3.78%

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

ประสบการณ์์ทำำ�งาน/การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

	ปีี 2542 - ปััจจุุบััน
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กรรมการ บริิษัทั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

	ปีี 2562 - ปััจจุุบััน	
	ปีี 2559 – ปีี2562
			
			
			
			
			
			
	ปีี 2548 - ปััจจุุบััน	
			
			
	ปีี 2556 - ปีี 2558
			
			
	ปีี 2542 - ปีี 2556
			
			
	ปีี 2542 - ปีี 2547
			
			

กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก
ประเภทเครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องสัังฆทาน
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตแม่่พิิมพ์์
กรรมการ
บริิษััท สาลี่่� ซีีเอฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด 		
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่ายแม่่พิิมพ์์
กรรมการ
บริิษััท ยููเนี่่�ยน ซัันไรส์์ จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ รัับซื้้�อถาดไอซีี
รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ (อายุุ 68 ปีี)
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี)

- กรรมการ / กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
	สามีนางพิมพา จิวะพรทิพย์ (กรรมการ)

ประสบการณ์ท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

	ปีี 2551 - ปััจจุุบััน
			
	ปีี 2546 - ปีี 2550
			
			
	ปีี 2558 - ปััจจุุบััน	
			
ปี 2542 - ปี 2558
			
			

รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตเม็ดพลาสติกผสมสี
กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูง

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

	ปีี 2548 - ปััจจุุบััน	 กรรมการ
			
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ ผลิตแม่พิมพ์
	ปีี 2543 - ปััจจุุบััน	 ประธานกรรมการบริิษััท
			
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
	ปีี 2543 - ปััจจุุบััน	 ประธานกรรมการบริิษััท
			
บริษัท ไวต้า จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
			ส�ำหรับสัตว์
ปี 2549 - ปัจจุบัน	 กรรมการ
			
บริิษัทั ฟููรููทากะ วีีไอวีี (ประเทศไทย)	จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
			
ชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์อิิเล็็คทรอนิิคส์์และยานยนต์์
	ปีี 2533 - ปััจจุุบััน	 กรรมการ
			
บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
			
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
	ปีี 2522 - ปััจจุุบััน	 กรรมการ
			
บริิษััท เฟเวอร์์เทรด จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่ายการ์์ดอวยพรต่่างๆ
	ปีี 2540 - ปััจจุุบััน	 กรรมการ
			
บริิษััท ซัันโย กาเซ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
			
เคมีีใน-ต่่างประเทศ
	ปีี 2556 - ปีี 2558 กรรมการ
			
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายแม่พิมพ์

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ (อายุุ 68 ปีี)
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี)

กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 25 เมษายน 2561)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตร Business Management Winona Technical
Institute MN USA.่

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

ประสบการณ์์ทำำ�งาน/การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2543 - ปัจจุบัน	 กรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ปี 2543 - ปัจจุบัน	 กรรมการ บริษัท ไวต้า จ�ำกัด
			
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
			ส�ำหรับสัตว์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยานายสุชาติ จิวะพรทิพย์ (กรรมการ)
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ (อายุุ 70 ปีี)
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี)

กรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 24 เมษายน 2562)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรอาชีวะศึกษา วิทยาลัยพาณิชย์อัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
2.98%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

	ปีี 2553 - ปีี 2562
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
	ปีี 2542 - ปีี 2552
			
			
			
			

กรรมการบริิหาร
บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 		
ประเภทธุรกิจ จ�ำหน่ายกาวทุกประเภท
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ทรีีบอนด์์ เทคโนโลยีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตชิ้้�นส่่วน, อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้กัับ
ผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็คทรอนิิคส์์
กรรมการ
บริิษััท ไวต้้า นิิวทรีีชั่่�น จำำ�กััด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุดิบเคมีภัณฑ์/
เวชภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์
กรรมการ
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิจ 
ิ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์สำ�ำ หรัับสััตว์์

-

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ (อายุุ 52 ปีี)
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- กรรมการและกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ได้รับการแต่งตั้งแป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561
- เลขานุการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

ป ริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 156 วันที่ 21 มกราคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประสบการณ์ท�ำงาน/การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-

ต�ำแหน่งในบริษัทอื่น

	ปีี 2562 - ปััจจุุบััน	 กรรมการผู้้�จััดการ
	ปีี 2559 - ปีี 2562 กรรมการ
			
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิจิ ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้า้ พลาสติิก
			
ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน
			
กรรมการผู้้�จััดการ
			
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
			
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งสังฆทาน
ปี 2542 - ปี 2547 ผู้จัดการส่วนฝ่ายการตลาด
			ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้้อมููลคณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นายสาทิิส ตััตวธร

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
รองกรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
และสารสนเทศ

นายมนััส บุุญสนอง
กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการผลิิต

นายทากาชิิ โอตานิิ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการตลาดและขาย

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม
ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีและการเงิิน

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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35

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นายสาทิิส ตััตวธร (อายุุ 63 ปีี)
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
3.78%

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547

ประวััติิการทำำ�งาน

	ปีี 2562 - ปััจจุุบััน	
	ปีี 2559 - ปีี 2562
			
			
	ปีี 2548 - ปััจจุุบััน	
			
	ปีี 2542 - ปััจจุุบััน
	ปีี 2559 - ปััจจุุบััน
	ปีี 2536 - ปีี 2558
	ปีี 2556 - ปีี 2558
			
	ปีี 2542 - ปีี 2556
			
	ปีี 2542 - ปีี 2547
			

กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
กรรมการ บริิษัทั สาลี่่� พริ้้นท์
� ติ้้์ ง� จำำ�กััด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ(รัักษาการ)
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม (จำำ�กััด) มหาชน
กรรมการ
บริิษััท สาลี่่� ซีีเอฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
กรรมการ
บริิษััท ยููเนี่่�ยน ซัันไรส์์ จำำ�กััด
รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ (อายุุ 52 ปีี)
กรรมการบริหาร
ผู้้�อำำ�นวยการนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม

ประวัติการท�ำงาน

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	 กรรมการและกรรมการบริหาร
ั ์และพััฒนาธุุรกิิจ
	ปีี 2547 - ปััจจุุบััน	 ผู้้�อำำ�นวยการนัักลงทุุนสััมพันธ์
			
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
	ปีี 2562 - ปััจจุุบััน	 กรรมการผู้้�จััดการ
	ปีี 2559 - ปีี 2562 กรรมการ
		
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2542 - ปี 2547 ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการตลาด
			ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

DAP รุ่นที่ 156 วันที่ 21 มกราคม 2562

Mr.Takashi Otani (อายุุ 69 ปีี)
ผู้้�อำำ�นวยการตลาดและขาย
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

Chuo University High School, Japan

ประวัติอบรม
-

36

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประวัติการท�ำงาน

	ปีี 2561 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการตลาดและขาย
	ปีี 2540 - 2559	ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดและขาย
			
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นายมนััส บุุญสนอง (อายุุ 56 ปีี)
ผู้้�อำำ�นวยการผลิิต
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.01%

การศึึกษา

- ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- ปริิญญาตรีี สาขาไฟฟ้้าอุุตสาหกรรม
มหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนครศรีีอยุุธยา

ประวัติการท�ำงาน

ปี 2561 - ปัจจุบัน	 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิต
			
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2535 - ปี 2561 รองผู้จัดการโรงงาน
			
บริษัท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2533 - ปี 2535 วิศวกรรม
			
บริษัทโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
ปี 2532 - ปี 2533 วิศวกรรม
			
บริษัท อดัมส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
	ปีี 2530 - ปีี 2532	ช่่างเทคนิิค
			
บริษัท อิมพิเรียลไทยทอย จ�ำกัด

ประวัติอบรม
-

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม (อายุุ 43 ปีี)
ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีและการเงิิน
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 128 วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2559
การอบรมปีี 2562
- ประเด็็นทางภาษีีที่่ต้� ้องระมััดระวัังเมื่่�อถููกเรีียกตรวจสอบ
- เทคนิิคการจััดทำำ�บััญชีีให้้ถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีี
บจ.ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ

ประวััติิการทำำ�งาน

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน	ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีและการเงิิน
ปี 2548 – ปี 2558 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ปี 2542 – ปี 2548 หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
			
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวจารุุมาส รุุจิิธรรม (อายุุ 42 ปีี)
หััวหน้้าแผนกบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ควบคุุมการจััดทำำ�บััญชีี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0%

การศึึกษา

- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

ประวััติิการทำำ�งาน

	ปีี 2561 – ปััจจุุบััน	ผู้้�ควบคุุมการจััดทำำ�บััญชีี
	ปีี 2547 – ปััจจุุบััน	หััวหน้้าแผนกบััญชีีและการเงิิน
			หััวหน้้างานบััญชีีและการเงิิน
		
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
	ปีี 2544 – ปีี 2547 เจ้้าหน้้าที่่�บััญชีี
		
บริิษััท แอโรฟลููอิิด จำำ�กััด
	ปีี 2542 – ปีี 2544 เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบบััญชีี
		สำำ�นัักงานตรวจสอบบััญชีี วีี แอนด์์ พีี

ประวััติิอบรม

การอบรมปีี 2562
- หลัักสููตร “เคล็็ดลัับการแก้้ไขปััญหาภาษีีอากรที่่�นัักบััญชีีต้้องพบ
จากการปฏิิบััติิงานจริิง”
บจ.ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ
รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

โครงสร้้างการจััดการ

คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร
แผนกตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
หนวยงานความปลอดภัย

หนวยงาน ISO

ฝายบร�หาร

ฝายการตลาดและขาย

ฝายนักลงทุนสัมพันธและสารสนเทศ

ฝายผลิต

ฝายบัญชีและการเง�น

หมายเหตุุ : ผู้้�บริิหารตามบทนิิยามของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน  หมายถึึง ผู้้�จััดการหรืือผู้้�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจากผู้้�จััดการลงมา ผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่�สี่่�ทุุกราย และหมายรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

1. คณะกรรมการบริิษััท

		 โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดนั้้�นต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร โดยคณะกรรมการของบริิษััทประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนทุุกประการตาม
มาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
		 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 8 ท่่าน ดัังนี้้�

ล�ำดับที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5

นายสาทิิส ตััตวธร

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร /
กรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)

6

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

กรรมการ

7

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ

8

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการ / กรรมการบริิหาร / เลขานุุการบริิษััท

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพััน

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท ประกอบด้้วย นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ โดยกรรมการสองในสี่่�ท่่านนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท และกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและแนวทางที่่�จะก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ของบริิษััท โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษัทั มติิคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยความซื่่�อสััตย์สุ์ จริ
ุ ตมีีจริ
ิ ยิ ธรรมที่่ดีี� ระมััดระวััง รอบคอบและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างสม่ำำ�� เสมอและคณะกรรมการยัังมีีหน้้าที่่�
ดัังต่่อไปนี้้�
1. รายงานส่่วนได้้ส่่วนเสีียของตนหรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทย่่
ั อย
		ต่่อบริิษััทซึ่่�งสามารถตรวจสอบได้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
2.	กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ วััตถุปุ ระสงค์์ นโยบาย เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ แผนงาน และงบประมาณประจำำ�ปีี ผ่่านการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
		 การเปลี่่ย� นแปลงปััจจััยต่่าง ๆ ที่่มีี� ผลกระทบต่่อธุุรกิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและกำำ�กัับดููแลฝ่่ายบริิหารรวมทั้้�งการจััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญ
		 ให้้ดำ�ำ เนิินการตามนโยบาย วััตถุปุ ระสงค์์ และเป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�น
		 โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยความโปร่่งใสและเป็็นธรรมภายใต้้กรอบข้้อกำำ�หนดของ
		 กฎหมาย จริิยธรรมทางธุุรกิิจ อีีกทั้้�งการประเมิินผลและปรัับปรุุงเพื่่�อความมีีประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินกิิจการ
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

3.	กำำ�หนด จััดทำำ� และปฏิิบัติั ตามน
ิ
โยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้านการ
		 คอร์์รัปั ชั่่�นตลอดจนแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องของบริิษัทั และพิิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว
		 เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
4.	กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและพิิจารณาถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญอัันอาจเกิิดขึ้้�น กำำ�หนดแนวทางในการจััดการ
		 ความเสี่่�ยงดัังกล่่าว และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงนั้้�น
5.	พิิจารณาเรื่่อ� งความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ มีีแนวทางชััดเจนและเป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�น
		 โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
6.	พิิจารณาและอนุุมัติั ผิ ลงานและผลประกอบการประจำำ�ไตรมาสของบริิษัทั เทีียบกัับแผนและงบประมาณและพิิจารณาแนวโน้้ม
		 เป็็นระยะ
7.	พิิจารณาและอนุุมัติั กิ ารทำำ�ธุุรกรรมหรืือการกระทำำ�ใดๆ อัันมีีผลกระทบที่่สำ� �ำ คััญต่่อฐานะทางการเงิิน ภาระหนี้้�สินิ การทำำ�ธุุรกิิจและ
		ชื่่�อเสีียงของบริิษัทั พร้้อมทั้้�งติิดตามดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
8. จััดให้้มีีระบบบััญชีี การรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีีที่่มีี� ความน่่าเชื่่อ� ถืือ และดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลรวมถึึงรายงานประจำำ�ปีี
		 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ56-1) ให้้สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งดูู
		 แลให้้มีีกระบวนการในการประเมิินความเหมาะสมของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
		 ประสิิทธิิผล และให้้ความเห็็นถึึงความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
9.	กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล การจััดการข้้อมููลลัับเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดข้้อมููลรั่่�วไหล การรัักษาความลัับของข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�
		 อาจมีีผลกระทบต่่อราคาตลาดหลัักทรััพย์์
10.	สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม และนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ธุุรกิิจพร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแล
		 การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของบริิษััท
11.	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่แ่� ก่่คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ อาทิิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
		 และพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อการดำำ�เนิินงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
12.	พิิจารณาแต่่งตั้้�งประธานกรรมการบริิหาร กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ รวมทั้้�งกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิที่ม่� อบอำำ�นาจ
		 ให้้กัับประธานกรรมการบริิหาร และพิิจารณาปรัับปรุุงแก้้ไขอำำ�นาจดัังกล่่าวเพื่่�อความเหมาะสม
13. จััดให้้มีีช่่องทางในการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม พร้้อมทั้้�งดููแลให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการ
		ตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษัทั
14. จััดให้้มีีการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมเมื่่�อเกิิดกรณีีที่่ผู้้�� บริิหารระดัับสููงไม่่สามารถปฏิิบัติั ิ
		 หน้้าที่่�ได้้
15.	ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจและปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบัติั ิ
		 ในการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท
16. จััดให้้มีีแนวทางดำำ�เนิินการที่่ชั� ดั เจนกัับผู้้�ที่ป่� ระสงค์์จะแจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านทางเว็็บไซต์์หรืือรายงานตรงต่่อบริิษัทั
		 โดยกำำ�หนดช่่องทางการแจ้้งเบาะแสผ่่านทางคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทและสั่่�งการให้้มีี
		 การตรวจสอบข้้อมููลตามกระบวนการที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้และรายงานต่่อคณะกรรมการ
17.	กำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย โดยพิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคลที่่�จะส่่งไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยเพื่่�อควบคุุมการบริิหารให้้
		 เป็็นไปตามนโยบายของบริิษัทั และการทำำ�รายการต่่าง ๆ ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายหลัักทรััพย์์และ
		ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

1. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และดููแลการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุม รวมทั้้�งเอกสารต่่าง ๆ เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้รับั ข้้อมููล
		 อย่่างเพีียงพอที่่�จะศึึกษา พิิจารณาและตััดสิินใจอย่่างถููกต้้องในเรื่่�องต่่าง ๆ ในการประชุุมคณะกรรมการ
2.	มีีบทบาทในการกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมร่่วมกัับประธานกรรมการบริิหาร
3.	มีีหน้้าที่่�ควบคุุมการประชุุมให้้มีีประสิิทธิิภาพ จััดสรรเวลาให้้เพีียงพอที่่�ผู้้�บริิหารจะนำำ�เสนอข้้อมููล สนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้
		 กรรมการซัักถามและแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ ควบคุุมประเด็็นในการอภิิปรายและสรุุปมติิที่่�ประชุุม
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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4. เป็็นประธานที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และควบคุุมการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทและตามระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดไว้้
		 และตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น
5.	ดููแลให้้การติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
6.	สนัับสนุุนให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่ตาม
่� ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่ค่� วามรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ตามกฎหมาย
		 และตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้ นายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2551 โดย
มีีประวััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษัทั ปรากฏตามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
เลขานุุการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่กำ่� ำ�หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพรบ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์สุ์ จริ
ุ ติ รวมทั้้�งต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษัทั
มติิคณะกรรมการ ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััทมีีดัังนี้้�
1. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการอื่่�นๆ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษัทั กฎบััตร
ของคณะกรรมการแต่่ละชุุดและข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี (Best Practices)
ิ
แิ ละนโยบาย
2. แจ้้งมติิและนโยบายของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�ถือื หุ้้�นให้้ผู้้�บริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้องทราบและติิดตามการปฏิิบัติั ตามมติ
3. ให้้คำ�ำ ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะเบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการอื่่น� ๆ ในประเด็็นที่เ่� กี่่ย� วกัับข้้อกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของบริิษััทและข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามอย่่างถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงรายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญแก่่กรรมการบริิษััท
4.	บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบัติั ตามมติ
ิ
ที่ิ ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
5.	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ
และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของบริิษัทั
6.	ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นทั่่�วไปให้้ได้้รัับทราบสิิทธิิต่่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�น และข่่าวสารของบริิษััท
7. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่ร� ายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และเอกสารสำำ�คััญอื่่�น ๆ เช่่น ทะเบีียนกรรมการบริิษัทั
หนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท รายงานประจำำ�ปีี รวมถึึงหนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
8. ให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ปรึึกษาในการเข้้ารัับตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััทที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
9.	ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษัทั และดำำ�เนิินการเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด หรืือตามที่่ค� ณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ประกาศกำำ�หนด

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารของบริิษัทั ประกอบด้้วย

ล�ำดับที่

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสาทิิส ตััตวธร

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
รองกรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)

2

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการบริิหาร

3

นายทากาชิิ โอตานิิ

กรรมการบริิหาร

4

นายมนััส บุุญสนอง

กรรมการบริิหาร
รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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ผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะผู้้�บริิหารของบริิษััทประกอบด้้วย

ล�ำดับที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นายสาทิส ตัตวธร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ

2

นายสุพจน์ สุนทรินคะ

3

นายทากาชิ โอตานิ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการการตลาดและขาย

4

นายมนััส บุุญสนอง

กรรมการบริหาร
ผู้้�อำำ�นวยการผลิิต

5

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม

ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีและการเงิิน

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ

1. เป็็นผู้้�บริิหารจััดการและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารงานทั่่�วไปของบริิษััท
2.	มีีอำำ�นาจจ้้าง แต่่งตั้้�ง ปลดออก ให้้ออก ไล่่ออก กำำ�หนดอััตราค่่าจ้้าง ให้้บำำ�เหน็็จรางวััล ปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนค่่าตอบแทน เงิินโบนััส
		ตลอดจนแต่่งตั้้ง� ตััวแทนฝ่่ายนายจ้้างในคณะกรรมการกองทุุนสำ�ำ รองเลี้้ย� งชีีพของบริิษัทั เกี่่ย� วกัับการพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษัทั
3.	มีีอำำ�นาจอนุุมัติั ิ และมอบอำำ�นาจช่่วงอนุุมัติั กิ ารเบิิกจ่่าย เพื่่�อการจััดซื้้�อวััตถุดิุ บิ ในการผลิิตตามคำ�ำ สั่่�งของลููกค้้า และจััดซื้้�อทรััพย์์สินิ
		 รวมทั้้�งอนุุมัติั กิ ารดำำ�เนิินการทางการเงิินเพื่่�อธุุรกรรมต่่าง ๆ ของบริิษัทั ภายในวงเงิินตามระเบีียบอำำ�นาจอนุุมัติั ิ ซึ่่ง� ผ่่านการพิิจารณา
		จากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว หากเกิินกว่่าจำำ�นวนดัังกล่่าวให้้นำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
4.	มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษัทั และเพื่่�อรัักษา
		 ระเบีียบวิินััยการทำำ�งานภายในองค์์กร
5.	มีีอำำ�นาจกระทำำ�การและแสดงตนเป็็นตััวแทนบริิษััท ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
6. อนุุมัติั ิการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
7. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือคณะกรรมการบริิหารเป็็นคราว ๆ ไป
		ทั้้�งนี้้� การขออนุุมััติิรายการของกรรมการผู้้�จััดการข้้างต้้น จะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการที่่�ทำำ�ให้้กรรมการผู้้�จััดการหรืือบุุคคล
		ที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่น� ใดกัับบริิษัทั และ/หรืือบริิษัทย่่
ั อย รวมทั้้�ง
		 รายการที่่�กำำ�หนดให้้ต้้องขอความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�ง
		สิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและ/หรืือบริิษัทย่่
ั อย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร

ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�จููงใจในระดัับที่่�เหมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ความสอดคล้้องกัับธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน
โดยบริิษัทั ใช้้ความระมััดระวัังในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษัทั ให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่เ� หมาะสมโดยเป็็นอัตั ราที่่แ� ข่่งขัันได้้ในกลุ่่มธุ
� รุ กิิจเดีียวกััน
เพื่่�อที่่�จะดููแลและรัักษาผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�
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เหมาะสมกัับหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้น� ทั้้�งนี้้� บริิษัทมีี
ั คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้มีี
ค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใสและได้้ผ่่านการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นโดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่�จ่่าย
ให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามแบบที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		 •	ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จ โดยที่่ป� ระชุุมสามัญ
ั ผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2562
			 ได้้มีีมติิอนุุมััติิค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จของคณะกรรมการประจำำ�ปีี 2562 ทั้้�งนี้้� ให้้อยู่่�ในอำำ�นาจของคณะกรรมการ
			 ในการพิิจารณาจััดสรร ซึ่่ง� ที่่ป� ระชุุมกรรมการครั้้ง� ที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้มีีมติอิ นุุมัติั ใิ ห้้งดจ่่ายค่่าบำำ�เหน็็จ
			 แก่่คณะกรรมการจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562 สรุุปค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ สำำ�หรัับปีี 2562 มีีจำำ�นวนรวม
			ทั้้�งสิ้้�น 1,275,000 บาท (รวมภาษีี) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : บาท (รวมภาษีี)

ค่่าเบี้้�ยประชุุมปีี 2562
คณะ
กรรมการ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

1. พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

140,000

80,000

-

-

-

220,000

2. นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิิสระ /
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

120,000

100,000

10,000

-

-

230,000

3. นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

120,000

80,000

15,000

-

-

215,000

4 นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

120,000

-

10,000

-

-

130,000

5. นายสาทิิส ตััตวธร

รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร

120,000

-

-

-

-

120,000

6. นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

กรรมการ

120,000

-

-

-

-

120,000

7. นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ

120,000

-

-

-

-

120,000

8. นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการ

120,000

-

-

-

-

120,000

980,000

260,000

35,000

-

-

1,275,000

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

รวม

ค่่า
ค่่าบำำ�เหน็็จ
ประจำำ�ปีี ตอบแทน
อื่่�นๆ
2562

รวม

2. ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
		 - ไม่่มีี รายงานประจำำ�ปีี 2562
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		 •	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษััทเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ จำำ�นวนค่่าตอบแทนของประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จัดั การ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งสิ้้�นจำ�ำ นวน
5 ท่่าน ในรอบปีี 2562 จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 18,731,934 บาท ตามรายละเอีียด ดัังนี้้�
หน่วย : บาท

ปีี พ.ศ. 2562

ปีี พ.ศ. 2561

เงินเดือนรวม

17,025,046

14,689,829

โบนัสรวม

1,706,888

2,303,569

รวม

18,731,934

16,993,398

		 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
			 เงิินสมทบกองทุุนสำ�ำ รองเลี้้ย� งชีีพ ในรอบปีี พ.ศ. 2562 บริิษัทั ฯ ได้้สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำ�ำ รองเลี้้ย� งชีีพในอััตราร้้อยละ 3 ของ
เงิินเดืือน ให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ จำำ�นวน 5 ท่่าน มีียอดรวมดัังนี้้�
หน่วย : บาท

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปีี พ.ศ. 2562

ปีี พ.ศ. 2561

301,056.50

353,541

การถืือครองหุ้้�นของคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

คณะกรรมการบริิษััท

หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
1

2

ชื่่�อ – สกุุล
พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ / กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

-

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

 นายไพฑููรย์  
์ เลิิศเพ็็ญเมธา
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

3

44

31 ธัันวาคม
2561

-

นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

-

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

31 ธัันวาคม 2562
จำำ�นวน
สััดส่่วน (%)

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2562
ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
4

ชื่่�อ – สกุุล
นายสุุชาติิ  จิิวะพรทิิพย์์*
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

31 ธัันวาคม
2561
450,000

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
5

นายสาทิิส  ตััตวธร
กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร

57,094,952

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
6

นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
กรรมการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

7

8

45,258,468

-

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์*
กรรมการ

-

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะ

-

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
รวม   

3,328
102,806,748

31 ธัันวาคม 2562

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2562
ได้้มา

300,000

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

311,300

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

611,300

จำำ�นวน

สััดส่่วน (%)

750,000

0.05

57,406,252

3.77

-

-

45,258,468

2.98

-

-

-

-

-

-

3,328

0

-

-

103,418,048

6.80

* คุุณสุุชาติิ จิวิ ะพรทิิพย์์ (กรรมการ) เป็็นสามีีของคุุณพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ (กรรมการ)

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ผู้้�บริิหาร
หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
1

ชื่่�อ – สกุุล
นายสาทิส ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2

3

31 ธัันวาคม
2561
57,094,952
-

นายมนััส บุุญสนอง
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการผลิิต

122,720

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

นายทากาชิ  โอตานิ
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการตลาดและขาย

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4

นายสุพจน์  สุนทรินคะ
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการนัักลงทุุนสัมพั
ั นธ์
ั ์
และสารสนเทศ

3,328

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม
ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีและการเงิิน

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

รวม   

57,221,000

31 ธัันวาคม 2562

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2562
ได้้มา

311,300

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา
จ�ำหน่ายไป

จำำ�นวน

สััดส่่วน (%)

57,406,252

3.77

-

-

122,720

0.01

-

-

-

-

-

-

3,328

0

-

-

-

-

-

-

57,532,300

3.78

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา
จ�ำหน่ายไป
ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

ได้มา

-

จ�ำหน่ายไป

-

311,300

บุุคลากรของบริิษััท

	จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริษัทและบริษัทย่อย

พนักงานประจ�ำ

พนักงานชั่วคราว

รวม

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)

491

-

491

บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)*

262

-

262

บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด*

356

-

356

*เป็็นบริิษััทย่่อยของบมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ค่่าตอบแทนพนัักงานของบริิษััทฯ
		ค่่าตอบแทนในรููปเงิินเดืือน ค่่าแรง ค่่าล่่วงเวลา โบนััส และสวััสดิิการอื่่�น ๆ

หน่วย : บาท

ปีี 2562

ปีี 2561

111,778,959.48

120,263,538.46

โบนััส

3,728,524.00

3,131,843.00

รวม

115,507,483.48

123,395,381.46

เงิินเดืือน

บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับพนัักงานตามพระราชบััญญััติิกองทุุนในอััตราร้้อยละ 3 ของเงิินเดืือนพนัักงานสุุทธิิ
จากเงิินได้้บุุคคลธรรมดา เพื่่�อเป็็นสวััสดิิการนอกเหนืือจากค่่าแรงที่่�ได้้รัับประจำำ� โบนััส หรืือสวััสดิิการอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้ลููกจ้้าง
ทำำ�งานให้้กับั บริิษัทั ฯ นานขึ้้�น รวมทั้้�งสร้้างความมั่่�นคงและมั่่�นใจให้้ลููกจ้้างเมื่่�อเกษีียณอายุุหรืือลาออกจากงาน ทั้้�งนี้้� พนัักงานมีีสิิทธิใิ นส่่วนสมทบ
ของบริิษััทฯ ในกรณีีที่่�พนัักงานเสีียชีีวิิต ปลดเกษีียณ ไม่่สามารถทำำ�งานได้้ หรืือลาออกจากบริิษััทหลัังจากทำำ�งานกัับบริิษััทไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หน่่วย : บาท

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ปีี 2562

ปีี 2561

857,766.50

827,892.00

การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
		 - ในปีี พ.ศ.2562 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 384 คน และมีีพนัักงานลาออก 458 คน
		 - ในปีี พ.ศ.2561 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 736 คน และมีีพนัักงานลาออก 592 คน
		 - ในปีี พ.ศ.2560 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 504 คน และมีีพนัักงานลาออก 492 คน
		
หมายเหตุุ : การเข้้า-ออกของพนัักงานส่่วนใหญ่่เป็็นพนัักงานฝ่่ายผลิิตเนื่่�องจากเป็็นการทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้ความอดทนแต่่ไม่่ต้้อง
ใช้้ทัักษะในการทำำ�งานที่่�สููงมากนััก จึึงมีีการเปลี่่�ยนแปลงงานบ่่อยตามปกติิ นอกจากนี้้�จำำ�นวนความต้้องการพนัักงานเป็็นไป
ตามความต้้องการกำำ�ลัังคนของฝ่่ายผลิิตตามจำำ�นวนคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า  
ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำำ�คััญในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
		 - ไม่่มีี นโยบายพััฒนาบุุคลากร

		 บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการพััฒนาพนัักงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ าน โดยบริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่อ� งบุุคลากร
ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการคััดสรรพนัักงานให้้ได้้ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเข้้ามาสู่่�องค์์กร มีีการจััดฝึึกอบรมให้้ทั้้�งภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กรเพื่่�อเป็็น
การพััฒนาความรู้้� ความสามารถและเพิ่่�มทักั ษะในการทำำ�งาน รวมถึึงเป็็นการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้แก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง รวมทั้้�งดำำ�เนิินการประเมิินผล
ภายหลัักจบหลัักสููตรการฝึึกอบรมเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์และประเมิินประสิิทธิิภาพของกระบวนการฝึึกอบรม การพััฒนาด้้านทรััพยากรบุุคคลและ
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของพนัักงานแต่่ละคน จากการดำำ�เนิินนโยบายการพััฒนาบุุคลากรดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษััทพบว่่าบุุคลากรของบริิษัทมีีส่่
ั วน
สำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในการลดการสููญเสีียในการผลิิต และสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�นจนส่่งผลให้้บริิษััทมีีต้้นทุุน
การผลิิตที่่�ลดลง
		สำำ�หรัับการฝึึกอบรมจากหลัักสููตรภายในและภายนอกองค์์กรเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษัทั ในการพััฒนาบุุคลากร ประจำำ�ปีี 2562
จำำ�นวน 35 หลัักสููตร (รวมการฝึึกอบรมทั้้�งภายนอกและภายในบริิษัทั ) โดยมีีพนัักงานที่่ไ� ด้้รับั การฝึึกอบรมคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 66 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นให้้บริิษัทมีี
ั การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนและมั่่�นคง มีีการดำำ�เนิินงานที่่ถูู� กต้้อง โปร่่งใส มีีประสิิทธิภิ าพ ตั้้ง� อยู่่บ� นความซื่่�อสััตย์์
สุุจริติ สามารถเพิ่่�มคุณ
ุ ค่่าและมููลค่่าในระยะยาว สามารถตรวจสอบได้้โดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่ย� ง ความรัับผิิดชอบและการปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรม
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีเจตนารมณ์์ที่จ่� ะส่่งเสริิมให้้บริิษัทั ฯ เป็็นองค์์กรที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ การกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
การบริิหารจััดการที่่ดีี� โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นและคำำ�นึึงถึึงผู้้�ที่มีีส่่
่� วนได้้ส่่วนเสีียโดยรวม มีีคุุณธรรมในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจมีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ จึึงได้้กำำ�หนดเป็็นนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้เป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนที่่�จะต้้องรัับทราบและปฏิิบััติิตาม
นโยบายและข้้อกำำ�หนดที่่�มีีอยู่่�ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ อีีกทั้้�งผู้้�บริิหารทุุกระดัับจะต้้องดููแลรัับผิิดชอบและถืือเป็็น
เรื่่อ� งสำำ�คััญในการส่่งเสริิมให้้พนัักงานภายใต้้การบัังคัับบััญชามีีความรู้้� ความเข้้าใจและปฏิิบัติั ตามน
ิ
โยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ
อย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ จะไม่่ดำำ�เนิินใด ๆ ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือขััดกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หากกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงาน
กระทำำ�ผิิดนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้จะได้้รัับโทษทางวิินััยอย่่างเคร่่งครััด
	ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่านโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท มีีความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์และสภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิจที่อ่� าจเปลี่่ย� นแปลงไปได้้เสมอ คณะกรรมการจึึงได้้กำ�ำ หนดให้้เลขานุุการบริิษัทมีี
ั หน้้าที่ท่� บทวนนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ฉบัับนี้้�
เป็็นประจำำ�โดยไม่่ชัักช้้าหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาต่่อไป
บริิษัทั ได้้รัับผลการประเมิินรายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการประจำำ�ปีี 2562 ในระดัับ “ดีี” (GOOD Corporate Governance Report
of Thai Listed Compares) ซึ่่�งมีีคะแนนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 เล็็กน้้อยจากการประเมิินโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ซึ่่�งพิิจารณาจากข้้อมููลที่่�บริิษััทเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตลอดจนเอกสารเผยแพร่่อื่่�น ๆ และ
บริิษััทยัังได้้ผ่่านการประเมิินคุุณภาพการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ด้้วยคะแนน 99 คะแนนจากคะแนนเต็็ม 100 คะแนน
จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทยร่่วมกัับสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนและสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้นำำ�เสนอรายงานผลการประเมิินรวมทั้้�งข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั แล้้ว
	นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ครอบคลุุมหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้�
1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (Rights of Shareholders)
บริิษัทต
ั ระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในสิิทธิพื้้ิ น� ฐานต่่าง ๆ ของผู้้�ถือื หุ้้�นทั้้�งในฐานะของเจ้้าของบริิษัทั และในฐานะนัักลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อขายหรืือโอนหลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืืออยู่่� สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิในการที่่�จะได้้รัับส่่วนแบ่่งผล
กำำ�ไรจากบริิษััท สิิทธิิต่่าง ๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษัทั เช่่น
การจััดสรรเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี การอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทางในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นต้้น
	นอกเหนืือจากสิิทธิพื้้ิ น� ฐานต่่าง ๆ ข้้างต้้นแล้้วบริิษัทยั
ั งั ได้้ดำ�ำ เนิินการในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิทธิ
ิ ขิ อง
ผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
- บริิษัทจ
ั ะจััดให้้มีีการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีทุกุ ปีีโดยจะจััดภายใน 4 เดืือนนัับจากวัันสิ้้นสุ
� ดุ รอบบััญชีีในแต่่ละปีี พร้้อมทั้้�งจััดส่่ง
		 หนัังสืือนััดประชุุมและข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่าง ๆ ให้้ ผู้้�ถือื หุ้้�นรัับทราบล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย 14 วััน
		 และลงประกาศหนัังสืือพิิมพ์แ์ จ้้งวัันนัดั ประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นเวลา 3 วัันติดิ ต่่อกัันก่่อนที่่จ� ะถึึงวัันประชุุมโดยในแต่่ละวาระการประชุุม
		จะมีีความเห็็นของคณะกรรมการประกอบไปด้้วย
- ในกรณีีที่่ผู้้�� ถือื หุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้ว้ ยตนเอง บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระหรืือบุุคคล
		 ใด ๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบใดแบบหนึ่่�งที่่�บริิษัทั ได้้จััดส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

-	ก่่อนการประชุุมบริิษััทจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอวาระการประชุุมและเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการรวมทั้้�งสามารถส่่งความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ข้้อซัักถามได้้ล่่วง หน้้าก่่อนวัันประชุุมผ่่านทางอีีเมลของเลขานุุการบริิษััท
		
- ในการประชุุมบริิษััทจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตั้้�งข้้อซัักถามให้้ข้้อเสนอแนะหรืือแสดงความเห็็นต่่อที่่�ประชุุมในประเด็็น ต่่าง ๆ
		 อย่่างอิิสระและเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อตอบคำำ�ถาม
		 และให้้ข้้อมููลรายละเอีียดในที่่�ประชุุม
- ภายหลัังการประชุุมแล้้วเสร็็จ บริิษัทจ
ั ะจััดทำำ�รายงานการประชุุมโดยให้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถ
		ตรวจสอบได้้
		 ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีในวัันที่่� 24 เมษายน 2562 โดยมีีวาระประจำำ�ของการประชุุม กล่่าวคืือ
การพิิจารณาผลการดำำ�เนิินการประจำำ�ปีีและการจ่่ายเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและการกำำ�หนดค่่าตอบแทน การเลืือกตั้้�งกรรมการ
แทนกรรมการที่่ห� มดวาระ และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุุมสามัญ
ั ผู้้�ถือื หุ้้�นประธานกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
และเป็็นประธานในที่่�ประชุุม ในบรรดากรรมการท่่านอื่่�นที่่�เข้้าร่่วมประชุุมประกอบด้้วย ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งหมด 8 ท่่าน
2. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริิษัทคำ
ั �ำ นึึงถึึงสิิทธิต่่า
ิ ง ๆ ของผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันโดยจะไม่่กระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือริิดรอนสิิทธิิ
ที่่�มีีอยู่่�ของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่
-	สิิทธิิในการได้้รัับและตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ของบริิษััทตามความเป็็นจริิง ครบถ้้วนและเพีียงพออย่่างทัันเวลาและ
		 เหมาะสมต่่อการตััดสิินใจ และคณะกรรมการต้้องไม่่จำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููลเหล่่านั้้�น
-	สิิทธิใิ นการแสดงความคิิดเห็็น เสนอแนะ หรืือเสนอเรื่่อ� งต่่าง ๆ ให้้คณะกรรมการพิิจารณาเพื่่�อการบริิหารบริิษัทั ให้้ได้้ประโยชน์์
		สููงสุุด
-	สิิทธิิในการรัับทราบหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุมและได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอต่่อการพิิจารณาในแต่่ละวาระก่่อน
		 การประชุุมตามเวลาอัันควร และมีีโอกาสซัักถามต่่อที่่ป� ระชุุมโดยคณะกรรมการจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อน
		วัันประชุุมได้้
-	สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น ให้้ข้้อเสนอแนะ และออกเสีียงลงมติิร่่วมตััดสิินใจในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น กรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
		นโยบายที่่สำ� �ำ คััญต่่าง ๆ ของบริิษัทั เช่่น การกำำ�หนดหรืือการแก้้ไขข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน และการ
		 อนุุมัติั ิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น
-	สิิทธิิในการเลืือกตั้้�ง ถอดถอนกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคลและพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการ
-	สิิทธิิในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการจััดสรรกำำ�ไร และการจ่่ายเงิินปัันผล
-	สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีภายในสี่่�เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของ
บริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาเรื่่อ� งผลการดำำ�เนิินงาน การอนุุมัติั จ่่า
ิ ยเงิินปันั ผล การแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิษัทั การแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี รวมทั้้�งเรื่่อ� งอื่่น� ๆ
ที่่�ต้้องขออนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงมีีนโยบายที่่สนั
� บั สนุุนให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นมาเข้้าร่่วมประชุุม โดยการอำำ�นวยความสะดวก
ทั้้�งสถานที่่�จััดประชุุม การได้้รัับข้้อมููลสารสนเทศเกี่่�ยวกัับการประชุุม การออกเสีียงลงคะแนน และจััดส่่งหนัังสืือบอกกล่่าวเชิิญประชุุม
รายละเอีียดวาระการประชุุม ซึ่่�งระบุุข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผลพร้้อมทั้้�งความคิิดเห็็นของคณะกรรมการสำำ�หรัับแต่่ละวาระ รวมทั้้�งเอกสาร
ประกอบการประชุุม และเอกสารประกอบการเข้้าร่่วมประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้พิจา
ิ รณาล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมอย่่างน้้อย 14 วััน รวมถึึงการ
เผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั รวมทั้้�งผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ (SET Link) เป็็นการล่่วงหน้้า ก่่อนที่่จ� ะจััดส่่งเอกสาร
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีข้้อมููลและเวลาเพีียงพอในการพิิจารณาลงมติิในแต่่ละวาระการประชุุม นอกจากนี้้� บริิษััทยัังส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ส่่งคำำ�ถามที่่�ต้้องการคำำ�ตอบในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้าได้้
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	นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั อาจเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิสามั
ิ ญ
ั เมื่่�อใดก็็ได้้ ในทำำ�นองเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าชื่่อ�
โดยมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� �ำ หน่่ายได้้ทั้้ง� หมด ทำำ�หนัังสืือขอให้้คณะกรรมการบริิษัทั เรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่�อใดก็็ได้้ตามข้อ้ บัังคัับของบริิษัทที่
ั กำ่� �ำ หนดไว้้ ในกรณีีเช่่นนี้้� คณะกรรมการบริิษัทต้
ั อ้ งจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายใน 45 วััน นัับแต่่วัันที่่�
ได้้รัับหนัังสืือจากผู้้�ถืือหุ้้�น
การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกครั้้ง� ก่่อนเริ่่ม� การประชุุมจะมีีการแถลงให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้ทราบถึึงวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนน และในระหว่่างการประชุุมคณะกรรมการ
ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็นและตั้้�งคำำ�ถามใดๆ อย่่างเท่่าเทีียมกัันตามระเบีียบวาระการประชุุมโดยมีีคณะกรรมการบริิษััท
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประธานกรรมการบริิหาร คณะผู้้�บริิหาร และผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท
ร่่วมชี้้�แจงตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยทุุกครั้้�ง
การจััดทำำ�รายงานการประชุุม และการเปิิดเผยมติิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีีการเปิิดเผยให้้สาธารณชนทราบถึึงสรุุปผลการลงคะแนนของแต่่ละวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายในวััน
ทำำ�การถััดไปผ่่านทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจััดทำำ�รายงานการประชุุมให้้เสร็็จสมบููรณ์์ พร้้อมทั้้�งจััดส่่งข้้อมููลใน
ระบบตลาดหลัักทรััพย์์ฯ (SET Link) รวมทั้้�งเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุม คณะกรรมการบริิษัทั
จััดให้้มีีการเผยแพร่่วีีดีีทััศน์์บัันทึึกรายการประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ที่่�สนใจร่่วมลงทุุนกัับ
บริิษััท
	นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในโดยมิิชอบ (Insider Trading) ของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งหมายถึึง
กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานในหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลภายใน (รวมทั้้�งคู่่สม
� รสและบุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะของบุุคคลดัังกล่่าว)
โดยห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทเป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 30 วัันก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาส
และงบการเงิินประจำำ�ปีีและควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมงภายหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้แก่่สาธารณชนแล้้ว รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้
เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�นด้้วย
บริิษััทได้้ให้้ข้้อมููลแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่�ผู้้�บริิหารต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััท และบทกำำ�หนดโทษ
ตามพ.ร.บ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและในกรณีีที่่�กรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััทของตนเองคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัันทำ�ำ การให้้สำ�ำ นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ทราบเพื่่�อเผยแพร่่ต่่อสาธารณะต่่อไป ทั้้�งนี้้� ต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบอย่่างน้้อย 1 วััน ล่่วงหน้้าก่่อนทำำ�การซื้้�อ/ขาย
หลัักทรััพย์์ ผ่่านเลขานุุการบริิษัทั ฯ นอกจากนี้้� ต้้องรายงานการเปลี่่ย� นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ให้้คณะกรรมการทราบผ่่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
3. บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Role of Stakeholders)
บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในได้้แก่่พนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััท
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก เช่่น คู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า ลููกค้้า เป็็นต้น้ โดยบริิษัทต
ั ระหนัักดีีว่่าการสนัับสนุุนและข้้อคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
จะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานและการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษัทั ดัังนั้้�นบริิษัทจ
ั ะปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อให้้สิทธิ
ิ ิ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวได้้รัับการดููแลเป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�บริิษััทยัังส่่งเสริิมให้้มีีความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทและกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
แต่่ละกลุ่่�มเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่บริิษััทตามแนวทางดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้�ถืือหุ้้�น		 บริิษัทมุ่่
ั ง� มั่่�นดำ�ำ เนิินธุรุ กิิจอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพด้้วยความโปร่่งใส รอบคอบ มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่ดีี� มีีการเจริิญเติิบโตอย่่าง
				มั่่�นคงโดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษัทั ในระยะยาว รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสและ
				 เชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
พนัักงาน บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของพนัักงานบริิษััทซึ่่�งเป็็นทรััพยากรที่่�มีีค่่ายิ่่�งของบริิษััท บริิษััทจึึงมุ่่�งให้้การสนัับสนุุน
				 ในการพััฒนาศัักยภาพของทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษัทั อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
				 ในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่ดีี� มีีการทำำ�งานเป็็นทีีมและเสริิมสร้า้ งบรรยากาศและ ความรู้้�สึึกปลอดภััยในการทำำ�งาน
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				 และมีีโอกาสก้้าวหน้้าในบริิษัทั อย่่างเป็็นธรรมและมีีความเท่่าเทีียมจััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ดีี� และปลอดภััย
				 รวมทั้้�งจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพเพื่่�อเป็็นหลัักประกัันความมั่่�นคงระยะยาวในการดำำ�รงชีีพ ทำำ�ให้้เกิิดขวััญและ
				กำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน
คู่่�แข่่ง		 บริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งขัันตามกรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมโดยรัักษาบรรทััดฐานของข้้อพึึงปฏิิบััติิในการแข่่งขััน
คู่่�ค้้า		 บริิษััทปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าตามกรอบการค้้าที่่�สุุจริิตโดยยึึดถืือการปฏิิบััติิตามสััญญาและคำำ�มั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ค้า้ อย่่างเคร่่งครััด
ลููกค้้า		 บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะตอบสนองและให้้บริิการที่่�ดีีเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้า
เจ้้าหนี้้�		 บริิษัทต
ั ระหนัักดีีว่่าการสร้้างความสััมพันธ์
ั กั์ บั เจ้้าหนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่�นและไว้้วางใจ เป็็นภาระที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั คิ วบคู่่�
				 ไปกัับการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืมเงิินด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจริ
ุ ิต
ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสภาพแวดล้้อมของชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมรวมทั้้�ง
				 เข้้าร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชน สัังคม ประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และ
				ชุุมชน เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
รััฐบาล คณะกรรมการบริิษััท ได้้ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทภายใต้้กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับหรืือระเบีียบต่่าง ๆ อย่่างถููกต้้อง
บริิษััทฯ สนัับสนุุนให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีส่่วนร่่วมในการสอดส่่องดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมรายงานและทั้้�งข้้อร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย หรืือจรรยาบรรณ หรืือพฤติิกรรม
ที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิต หรืือประพฤติิมิิชอบ บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานรัับแจ้้งเหตุุ ข้้อร้้องเรีียนด้้วยวาจา โทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล
หรืือจดหมาย โดยผู้้�ร้้องเรีียนสามารถส่่งมายัังช่่องทางรัับเรื่่�อง ดัังนี้้�
• คณะกรรมการตรวจสอบที่่� audit_committee@saleeind.com
• เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ lakamon@saleeind.com
• กรรมการผู้้�จััดการ sathit@saleeind.com
• เว็็บไซต์์ของบริิษัทั www.saleeind.com
• โทรศััพท์์เบอร์์ 02-5295968-99 ต่่อ 1208 (เลขานุุการบริิษััท)
• กล่่องรัับแจ้้งเบาะแส (ตั้้�งอยู่่ที่� ่�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์ด้์ ้านหน้้าบริิษััท)
โดยเลขานุุการบริิษััทและ/หรืือเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบจะทำำ�การรวบรวมและส่่งข้้อร้้องเรีียนต่่อไปยัังคณะผู้้�บริิหาร
หรืือคณะกรรมการตรวจสอบหรืือคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่�อทำำ�การพิิจารณาตรวจสอบแล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลของผู้้�แจ้้งเบาะแสและเรื่่อ� ง
ที่่�ร้้องเรีียนจะถููกเก็็บเป็็นความลัับเพื่่�อป้้องกัันกรณีีถููกละเมิิดสิิทธิิ โดยในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับการร้้องเรีียนแต่่อย่่างใด
4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดให้้การเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และการดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส มีีคุุณธรรมสามารถ
ตรวจสอบได้้ เป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�ง
เปิิดเผยผลการปฏิิบัติั ิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ในรายงานประจำำ�ปีี และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) ตามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
	นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักและมีีความรัับผิิดชอบต่่อความเชื่่�อถืือได้้และถููกต้้องของข้้อมููลทางการเงิิน และได้้
จััดให้้มีีการดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และ
เพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปที่่�จะได้้รัับทราบข้้อมููลที่่�แสดงถึึงฐานะทางการเงิิน และ
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ครบถ้้วนเป็็นจริิงและสมเหตุุสมผล คณะกรรมการบริิษััทฯ จึึงได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการ
สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ� “รายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ต่่อรายงานทางการเงิิน” ดัังแสดงไว้้เป็็นหััวข้้อต่่างหากในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่ถูู� กต้้องครบถ้้วน และทัันเวลา โดยบริิษัทั ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลและข่่าวสารต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องได้้รับั ทราบ ทั้้�งผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั www.saleeind.com
โดยมีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องหากเกิิดรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษััท คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์โดยรวมเป็็นสำำ�คััญและได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ใน
เรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเคร่่งครััด รวมทั้้�งได้้เปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ อย่่างครบถ้้วนและโปร่่งใส
บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้ผู้้�อำำ�นวยการนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน
สถาบััน ผู้้�ถือื หุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และภาครััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยทุุก ๆ ปีีบริิษัทั ได้้ร่่วมออกบููธงาน mai FORUM ซึ่่ง� จััดขึ้้น� โดยตลาดหลัักทรััพย์์
เอ็็ม เอ ไอ (mai) ร่่วมกัับสมาคมบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอจััดขึ้้น�
เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ mai ได้้ร่่วมออกบููธเพื่่�อถ่่ายทอด
ข้้อมููลธุุรกิิจโดยตรงแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมงาน นัักลงทุุน และผู้้�ถืือหุ้้�น
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนสามารถติิดตามข้้อมููลต่่าง ๆ ของบริิษััททาง
เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ หรืือมีีข้้อสงสััยสามารถติิดต่่อสอบถามได้้ที่่� ฝ่่ายนัักลงทุุนสัมพั
ั นธ์
ั ์
โทรศััพท์์หมายเลข 0-2529-5968-99 โทรสารหมายเลข 0-2529-5959 หรืือ
ทางอีีเมล investor@saleeind.com
5. ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�น
		ต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
2. โครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษัทั ต้้องประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า
		 3 คน โดยกรรมการอิิสระจะต้้องมีีความเป็็นอิสิ ระจากการควบคุุมของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่และต้้องไม่่มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องหรืือ
		มีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิินและการบริิหารกิิจการ
3. คณะกรรมการของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยต้้องมีีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วนตามประกาศ ทจ28/2551
		อีีกทั้้�งมีีขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
4. คณะกรรมการจะเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ ในกรณีีที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือกกรรมการ
		 คนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนปฏิิบััติิการ
		 อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการก็็ได้้ โดยให้้กรรมการดัังกล่่าวลงลายมืือชื่่�อและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
5. บริิษััทฯ มีีนโยบายกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการบริิษััทเป็็นกรรมการอิิสระและจะต้้องไม่่เป็็นบุุคคลคนเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการ
6. การเลืือกตั้้�งกรรมการให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�จะต้้องมีีความโปร่่งใสและชััดเจนในการสรรหา
		 กรรมการ โดยต้้องพิิจารณาประวััติกิ ารศึึกษาและประสบการณ์์การประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้�น ๆ รวมถึึงคุุณสมบััติแิ ละการไม่่มีี
ลัักษณะต้้องห้้าม โดยมีีรายละเอีียดประกอบการพิิจารณาที่่�เพีียงพอ เพื่่�อประโยชน์์ในการตััดสิินใจของคณะกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น
		
คุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
กรรมการของบริิษััท ต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. กรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน
		 คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์แก่่บริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี
		มีีความทุ่่�มเทและสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเต็็มที่่�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล
		มีีความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม รวมทั้้�งมีีประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี
3. กรรมการปฏิิบัติั หิ น้้าที่แ่� ละใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างเป็็นอิสิ ระในการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่อ� งต่่าง ๆ โดยกรรมการแต่่ละคนมีีหน้้าที่แ่� ละ
		อิิสระที่่�จะตั้้�งคำำ�ถาม แสดงความคิิดเห็็น วิิสััยทััศน์์ หรืือคััดค้้านในกรณีีที่่�มีีความขััดแย้้ง เพื่่�อบริิหารงานของบริิษััทให้้เป็็นธุุรกิิจ
		ที่่�ยั่่�งยืืน และเป็็นผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจอัันจะยัังประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
4. กรรมการไม่่สามารถประกอบกิิจการเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการในนิิติิบุุคคลอื่่�นที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและดำำ�เนิินธุุรกิิจ
		อัันเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััทฯ
		สามารถเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นได้้ไม่่เกิิน 5 บริิษัทั ในคราวเดีียวกััน
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คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ โดยจะต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือ
		ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้างพนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
		 บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่
		จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง
		 และบุุตร รวมทั้้�งคู่่สม
� รสของบุุตรของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่จ� ะได้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นผู้้�บริิหารหรืือ
		ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษัทย่่
ั อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
		 ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจา
ิ รณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
		 ควบคุุมของผู้้�ที่่มีี� ความสััมพันธ์
ั ทา
์ งธุุรกิิจกับั บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
		 บริิษััท เว้้นแต่่ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
		 ให้้รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการที่่�เกี่่�ยวกัับ
		สิินทรััพย์์และบริิการหรืือการให้้ หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็น
		 หลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิกรรมอื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลทำำ�ให้้บริิษััทหรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�สิินที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีก
		 ฝ่่ายหนึ่่ง� ตั้้ง� แต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรัพั ย์์ที่มีีตั
่� วั ตนสุุทธิหิ รืือตั้้ง� แต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไปแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ�� กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณ
		 ภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วย
		 หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจาณาภาระหนี้้�ดังั กล่่าว ให้้นับั รวมภาระหนี้้�ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในระหว่่าง 1 ปีี
		ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
		 และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย
		 บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทสั
ั งั กััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้นจา
้ กการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
		 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับ
		ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
		 บริิษัทั และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้ว้ ย เว้้นแต่่จะได้้พ้นจา
้ กการมีีลัักษณะ
		ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นตัวั แทนของกรรมการของบริิษัทั ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
		กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันหรืือเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
		ที่่มีีนั
� ยั ในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่่
� วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ป� รึึกษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�ถือื หุ้้�นเกิิน
		 กว่่าร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็น
		 การแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทย่่
ั อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิจิ การของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย บริิษัทร่่
ั วม
		 บริิษัทย่่
ั อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
	นอกจากนี้้� กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คนจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่มีี� ความรู้้�และประสบการณ์์ด้้าน
การบััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้ รวมทั้้�งบริิษััทจะพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ในด้้านอื่่�น ๆ ประกอบด้้วย เช่่น ประสบการณ์์ในธุุรกิิจ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ความมีีจริิยธรรม เป็็นต้้น
รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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	ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทกำ
ั �ำ หนดไว้้ว่่า ในการประชุุมสามัญ
ั ประจำำ�ปีีกรรมการต้้องออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่ง� ในสาม ถ้้าจำ�ำ นวนกรรมการ
ที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสามกรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและ
ปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทนั้้
ั �น ให้้ใช้้วิิธีีจัับฉลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�น
เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตามกรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นอาจได้้รัับเลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ก็็ได้้ โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนดำำ�เนิินการสรรหาบุุคคลที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ เหมาะสมเพื่่�อเสนอให้้ที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จา
ิ รณา
ต่่อไป
บริิษััทได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทกัับผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการบริิษััท
ทำำ�หน้้าที่ใ่� นการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารในระดัับนโยบายในขณะที่่ผู้้�� บริิหารทำำ�หน้้าที่บ่� ริิหารงานของบริิษัทั
ในด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� ำ�หนด ดัังนั้้�นประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�จััดการจึึงเป็็นบุุคคลคนละคนกัันโดยทั้้�งสอง
ตำำ�แหน่่งต้้องผ่่านการคััดเลืือกจากคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ได้้บุุคคลที่่มีี� ความเหมาะสมที่่สุ� ุด
	ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษัทจ
ั ะทำำ�หน้้าที่ใ่� ห้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้านกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่ค� ณะกรรมการจะต้้องทราบและปฏิิบัติั หิ น้้าที่ใ่� นการดููแลกิิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ
การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีการกำำ�หนดการประชุุมโดยปกติิเป็็นประจำำ�ทุุก 3 เดืือนและอาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็นโดย
มีีการกำำ�หนดวาระที่่ชั� ดั เจนนำำ�ส่่งเอกสารก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
ก่่อนการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนและมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมและจััดเก็็บรวบรวมเอกสารรายงานที่่�รัับรองแล้้ว
เพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิงและสามารถตรวจสอบได้้
ในการประชุุมประธานกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�กำำ�หนดวาระการประชุุมและพิิจารณาเรื่่�องวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนสามารถเสนอเรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้ ในการพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ
ประธานกรรมการบริิษัทซึ่
ั ง่� ทำำ�หน้้าที่ป่� ระธานในที่่ป� ระชุุมจะเปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ โดยในบางวาระอาจมีี
ผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยเพื่่�อให้้รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจะได้้รัับทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�ในการลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทให้้ถืือมติิของเสีียงข้้างมาก
โดยให้้กรรมการคนหนึ่่ง� มีีเสีียงหนึ่่ง� เสีียง โดยกรรมการที่่มีีส่่
� วนได้้เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุมและ /หรืือไม่่ใช้้สิทธิ
ิ อิ อกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ� งนั้้�น
และถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่�ประชุุมจะออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
คณะกรรมการบริิษััทได้้สนัับสนุุนให้้กรรมการผู้้�จััดการและประธานกรรมการบริิหารเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุม
คณะกรรมการ เพื่่�อให้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาโดยตรงและเพื่่�อมีีโอกาสรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบ
การพิิจารณาแผนการสืืบทอดงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีเลขานุุการบริิษัทั ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมาย ข้้อบัังคัับและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�กรรมการ
บริิษััทจะต้้องทราบและดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิของคณะกรรมการ นอกจากนี้้�ยััง
ให้้การสนัับสนุุนในการจััดประชุุมและเป็็นผู้้�จััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรที่่�มีีความถููกต้้อง ชััดเจนทั้้�งผลการประชุุมและ
ความเห็็นของกรรมการ รายงานการประชุุมจะถููกจััดเก็็บไว้้ที่่�เลขานุุการบริิษััทและพร้้อมสำำ�หรัับการตรวจสอบจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

54

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การเข้้าร่่วมประชุุม / จำำ�นวนการประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง) ประจำำ�ปีี 2562

การประชุมกรรมการ
บริษัท

การประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

1. พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช

4/4

4/4

-

2. นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

4/4

4/4

1/1

3. นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์

4/4

4/4

1/1

4. นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

4/4

-

1/1

5. นายสาทิิส ตััตวธร

4/4

-

-

6. นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์

4/4

-

-

7. นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

4/4

-

-

8. นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

4/4

-

-

รายชื่อ

นโยบายด้้านการติิดตามและประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั �ำ หนดให้้ฝ่า่ ยบริิหารต้้องรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยการเปรีียบเทีียบสิ่่�งที่่เ� กิิดขึ้้นจริ
� งิ กัับเป้้าหมาย
ที่่กำ� �ำ หนดไว้้ให้้ทราบอย่่างสม่ำำ�� เสมอพร้้อมทั้้�งรายงานทั้้�งการเงิิน ความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ ของบริิษัทั เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
เป็็นไปตามเป้้าหมาย นโยบายที่่ว� างไว้้ และหากไม่่เป็็นไปตามนั้้�นคณะกรรมการบริิษัทจ
ั ะได้้จัดั ให้้มีีการแก้้ไข ปรัับปรุุง และดููแลให้้ฝ่า่ ยบริิหาร
ดำำ�เนิินการแก้้ไขสถานการณ์์นั้้น� พร้้อมทั้้�งการพััฒนาเรื่่อ� งนั้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งคณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ของผู้้�บริิหารระดัับสููงลงไป ตามลำำ�ดัับ โดยใช้้เป้้าหมายและหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินที่่�เชื่่�อมโยงกัับแผนกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี
เพื่่�อพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและมาตรการจููงใจที่่�เหมาะสม
คณะกรรมการจััดให้้มีีการประเมิินผลการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิษัทั ประจำำ�ปีีทั้้ง� คณะและรายบุุคคล รวมทั้้�งการประเมิินผลงาน
ของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพและความเข้้าใจที่่ดีี� ในการทำำ�งานร่่วมกัันของคณะกรรมการ ประกอบด้้วย
แบบประเมิินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งรายคณะและรายบุุคคล ได้้แก่่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหาร และคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โดยจะมีีการสรุุปผลการประเมิิน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ทุุกท่่านได้้รัับทราบผลการประเมิินโดยรวม ช่่วยให้้กรรมการได้้มีีการพิิจารณาทบทวนผลงาน
ปััญหาและอุุปสรรคต่่างๆ เพื่่�อช่่วยในการปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป
ค่่าตอบแทน
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�จููงใจในระดัับที่่�เหมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ความสอดคล้้องกัับธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน
โดยบริิษััทใช้้ความระมััดระวัังในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษััทให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยเป็็นอััตราที่่�แข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจ
เดีียวกัันเพื่่�อที่่�จะดููแลและรัักษาผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทน
เพิ่่�มที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่�พิิจารณาแนวทางและ/หรืือกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ(ถ้้ามีี) โดยมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ที่่�เป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยกำำ�หนดให้้มีี
การเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่จ่่า
� ยให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามแบบที่่สำ� �ำ นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำ�ำ หนด
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการอบรมและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์กรเบื้้�องต้้นต่่อกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััทที่่�เข้้าใหม่่
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจงาน บทบาท หน้้าที่ที่่� ต้่� อ้ งรัับผิิดชอบ ตลอดจนมีีการให้้ความรู้้�กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยครอบคลุุมทุุกด้้านเพื่่�อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่อ่� ย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ อัันเหมาะสมต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสภาวะการณ์์ภายนอกและการพััฒนา
บริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งเลขานุุการบริิษััท เข้้ารัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการจััดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบัันต่่าง ๆ เช่่น ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. หรืือสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ
หรืือแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่รวมถึึงการจััดให้้มีี
การแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดให้้กรรมการผู้้�จััดการและประธานกรรมการบริิหาร รายงานถึึงแผนพััฒนาและสืืบทอดงาน
เป็็นประจำำ�เพื่่�อทราบ เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลในการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความพร้้อมตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ถืือเป็็นหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบในการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส ตรวจสอบได้้
และทัันเวลา ตลอดจนการจััดทำำ�รายงานการเงิินประจำำ�ปีีเป็็นการจััดทำำ�ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รองรัับทั่่�วไปในประเทศไทย โดยเลืือกใช้้
นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิสม่ำำ��เสมอเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยแสดงควบคู่่กั� ันไปกัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อรายงานงบการเงิินว่่าเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและสอบทานให้้บริิษััทมีีการ
รายงานข้้อมููลทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทในกรณีีที่่�เกิิดรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน

คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อช่่วยในการปฏิิบััติิงานในการศึึกษาและกลั่่�นกรองในแต่่ละด้้านและ
เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯ มีีคณะกรรมการชุุดย่่อยจำำ�นวน 4 คณะ ซึ่่ง� อยู่่ภ� ายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการ
บริิษััทจำำ�นวน 2 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
ของประธานกรรมการบริิหารจำำ�นวน 2 คณะ คืือ คณะกรรมการบริิหาร และคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�เฉพาะ
เรื่่�องและเสนอเรื่่�องให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาหรืือรัับทราบตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่ที่่� ่�กำำ�หนด โดยรายละเอีียดของคณะกรรมการ
แต่่ละคณะมีีดัังต่่อไปนี้้�

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทมีี
ั กรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ ำ�นวน 3 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช

กรรมการตรวจสอบ

3

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์

กรรมการตรวจสอบ

*นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา มีีความรู้้แ� ละประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำำ�หน้้าที่่ใ� นการสอบทาน ความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิิน 
เนื่่�องจากจบการศึึกษาด้้านการบััญชีีจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์และมีีประสบการณ์์ทำ�ำ งานด้้านการบััญชีีโดยตรงมากกว่่า 20 ปีี
โดยมีีประวััติิการศึึกษาและประสบการณ์์ทำำ�งานตามเอกสารแนบ1
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ด้้านการรายงานข้้อมููลทางการเงิิน
1.	สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเปิิดเผยเพีียงพอ
2.	ส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาระบบการรายงานทางการเงิินให้้ทััดเทีียมกัับมาตรฐานบััญชีีสากล
3.	สอบทานความมีีประสิิทธิิผลของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายงานทางการเงิินและกัับการควบคุุมภายใน
ด้้านการควบคุุมภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยง
1.	สอบทานให้้บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่่เ� หมาะสมและ
		มีีประสิิทธิิผล
2.	พิิจารณารายงานจากอนุุคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และหารืือกัับฝ่่ายจััดการเกี่่ย� วกัับนโยบายการประเมิิน และการบริิหาร
		 ความเสี่่�ยง
3.	พิิจารณาผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจต่่อคณะกรรมการบริิษััท ว่่ากิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้มีี
		 การควบคุุมภายในอย่่างเพีียงพอและเป็็นไปตามกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
4.	สอบทานการปฏิิบัติั ตามข้
ิ อ้ เสนอแนะในรายงานการประเมิินระบบควบคุุมภายในที่่ไ� ด้้รับั จากผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี โดย
		มุ่่�งให้้การปรัับปรุุงแก้้ไขจุุดอ่่อนในกระบวนการปฏิิบัติั ิงานมีีประสิิทธิิผลมากที่่สุ� ุด
ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และจรรยาบรรณ
1.	สอบทานให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
		กัับธุุรกิิจของบริิษัทั ตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่อ� ง คุุณสมบััติแิ ละขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
		ตรวจสอบ พ.ศ. 2558
2.	พิิจารณาให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกรณีีเกิิดรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
		 ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล และเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
		ต่่อบริิษัทั
	ด้้านการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ตรวจสอบภายใน
1. ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อรัับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงิินประจำำ�ไตรมาสและ/หรืือผลการตรวจสอบงบการเงิิน
		 ประจำำ�ปีี และหารืือเกี่่ย� วกัับปััญหา/อุุปสรรคที่่อ� าจพบจากการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�สอบบััญชีี โดยประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีี
		 ฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
2. ประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลการปฏิิบััติิงาน และพิิจารณาถึึงความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี
3. ประกัันความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีสายการบัังคัับบััญชาตรงต่่อ
		 หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
4.	สอบทานกฎบััตรของหน่่วยงานตรวจสอบภายในอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5.	กำำ�กัับดููแลหน่่วยงานตรวจสอบภายในให้้ปฏิิบัติั งิ านตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีที่ไ่� ด้้รับั อนุุมัติั ิ และปฏิิบัติั ตามมาต
ิ
รฐานสากล
		 การปฏิิบัติั ิงานวิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน
	ด้้านการรายงาน
		 (1) ให้้ประธานกรรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�รายงานผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
			 บริิษััท เพื่่�อทราบ และ/หรืือ เพื่่�อพิิจารณาโดยสม่ำำ��เสมอทุุกไตรมาส
		 (2) จััดทำำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษัทั ซึ่่ง� รายงานดัังกล่่าว ต้้องลงนามโดยประธาน
			 คณะกรรมการตรวจสอบ
		 (3)	สอบทานและให้้ความเห็็นต่่อแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในจากการประเมิินของฝ่่ายจััดการ
		 (4) ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่ข่� องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการ หรืือการกระทำำ�ซึ่่ง� อาจมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะ
			 การเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ให้้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการ
			 ปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร
รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ด้้านอื่่�น ๆ
		 (1) ให้้ความเห็็นที่่�แตกต่่างจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับข้้อตกลงเข้้าทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�ง
			สิินทรััพย์์ ตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนด
		 (2) ปฏิิบััติิภารกิิจอื่่�นที่่�คณะกรรมการบริิษััท จะมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคำำ�สั่่�งนั้้�นต้้อง
			 เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
		 (3)	สอบทาน/ประเมิินความเหมาะสม และเป็็นปัจจุ
ั ุบัันของกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อสรุุป
			นำำ�เสนอความเห็็นยัังคณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบการพิิจารณาปรัับปรุุง และอนุุมััติิใช้้กฎบััตรดัังกล่่าว หรืือขออนุุมััติิ
			 คงใช้้กฎบััตรฉบัับเดิิมต่่อเนื่่�องอีีก 1 ปีี
		 (4) ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบประจำำ�ปีี (Self-Assessment) เพื่่�อสรุุปนำำ�ผลการประเมิินตนเอง เสนอ
			ยัังคณะกรรมการบริิษััท ประกอบการพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 (5)	สอบทานการกำำ�กัับดููแลกระบวนการในการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนโดยฝ่่ายบริิหารพิิจารณาเห็็นชอบ ประสบการณ์์ในการทำำ�งาน
			 ของผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายรัับผิิดชอบโดยตรงในการ ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี ซึ่่ง� เป็็นประโยชน์์โดยตรงต่่อการดำำ�เนิินกิจิ การ
			 ของบริิษัทั ฯ และกรณีีที่่บ� ริิษัทั ฯ จััดการอบรมหลัักสููตรเพื่่�อรัับรองการพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องด้้านบัญ
ั ชีีขึ้้�นเอง โดยแสดงให้้เห็็น
			ว่่าเนื้้�อหาและจำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมของหลัักสููตรได้้ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่่าเป็็นไปตามที่่สำ� �ำ นัักงาน
			กำำ�หนดไว้้
		 (6)	พิิจารณาเห็็นชอบ ประสบการณ์์ในการทำำ�งานของผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายให้้รับั ผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน ซึ่่ง�
			 เป็็นประโยชน์์โดยตรงต่่อการดำำ�เนิินกิจิ การของบริิษัทั ฯ และกรณีีที่่บ� ริิษัทั ฯ จััดการอบรมหลัักสููตรเพื่่�อรัับรองการพััฒนาความรู้้�
			ต่่อเนื่่�องด้้านบััญชีีขึ้้�นเอง โดยแสดงให้้เห็็นว่่าเนื้้�อหาและจำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมของหลัักสููตรได้้ผ่่านการพิิจารณาของ
			 คณะกรรมการตรวจสอบ ว่่าเป็็นไปตามที่่�สำำ�นัักงานกำำ�หนดไว้้
		ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา กรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่าน ของบริิษัทั ไม่่มีีความสััมพัันธ์ทา
์ งธุุรกิิจหรืือการให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
		กัับกลุ่่�มบริิษัทั แต่่อย่่างใด
2. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทมีี
ั กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 ท่่าน
ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1.	ดููแลโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบของคณะกรรมการให้้มีีความเหมาะสมกัับองค์์กร และสภาพแวดล้้อมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
2.	พิิจารณาหลัักเกณฑ์์ในการสรรหากรรมการบริิษัทั และกลั่่น� กรองบุุคคลที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อแต่่งตั้้ง� เป็็น
		 กรรมการบริิษัทั โดยนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จา
ิ รณาให้้ความเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั ิ
		 แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
3.	พิิจารณาและสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
		 คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
4. จััดให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ โดยมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
5.	พิิจารณารููปแบบ และหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย และกรรมการผู้้�จััดการ ให้้มีีความ
		 เป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตราค่่าตอบแทนของบริิษัทอื่่
ั นที่
� อ่� ยู่่ใ� นอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียง
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

		กัับบริิษัทั รวมทั้้�ง นำำ�เสนอค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่่อยต่่อกรรมการบริิษัทพิ
ั จา
ิ รณาเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อ
		ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
6. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน พิิจารณาเสนอแนะ
ในภาพรวมเกี่่ย� วกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่น� ของพนัักงานบริิษัทตาม
ั การแนะนำำ�เบื้้�องต้้นของกรรมการผู้้�จัดั การ
7.	ทบทวน เปลี่่ย� นแปลงและแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ และนำำ�เสนอต่่อ
		 คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
8. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มอบหมาย
3. คณะกรรมการบริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทมีี
ั กรรมการบริิหาร ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสาทิิส ตััตวธร

ประธานกรรมการบริิหาร

2

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการบริิหาร

3

นายทากาชิิ โอตานิิ

กรรมการบริิหาร

4

นายมนััส บุุญสนอง

กรรมการบริิหาร

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
1. ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับทิิศทาง กลยุุทธ์์ โครงสร้้างการบริิหารงาน แผนธุุรกิิจและงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
2. บริิหารธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้
3.	กำำ�กัับดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััทฯ และรายงานผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินให้้แก่่
		 คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
4. แสวงหาและประเมิินโอกาสในการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่
5.	พิิจารณาและให้้ความเห็็นแก่่คณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท
6.	พิิจารณาสอบทานและอนุุมััติริ ายการเกี่่ย� วกัับการลงทุุนและจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน การบริิหารทรััพยากรบุุคคล การบริิหารการเงิิน
		 การบริิหารงานทั่่�วไป และรายการอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ภายใต้้ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่ที่่� ไ่� ด้้รับั อนุุมัติั จา
ิ กคณะกรรมการ
		 บริิษััท
7.	กำำ�กัับดููแลและบริิหารเงิินลงทุุนของบริิษััทฯ รวมถึึงพิิจารณาให้้แนวทางในเรื่่�องที่่สำ� ำ�คััญของบริิษััทฯ
8.	พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อเรื่่�องที่่�ต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท ยกเว้้นกิิจกรรมที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้
		มอบหมายให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการไว้้แล้้ว
9.	พิิจารณาและสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
10. คณะกรรมการบริิหารอาจมอบอำำ�นาจช่่วงให้้ผู้้�บริิหารหรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่ง� มีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งใดเรื่่อ� งหนึ่่ง� หรืือ
		 หลายเรื่่อ� งตามที่่ค� ณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควรได้้ ทั้้�งนี้้� การอนุุมัติั ริ ายการของคณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ การมอบ
		อำำ�นาจช่่วง ต้้องไม่่เป็็นการอนุุมัติั ริ ายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือรายการที่่ค� ณะกรรมการ
		 บริิหารมีีส่่วนได้้เสีียและประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน การอนุุมัติั ริ ายการใดๆ ต้้องเป็็นไปตามนโยบายและขั้้นต
� อนตามที่่�
		กำำ�หนดโดยคณะกรรมการบริิษััท
11.	ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาหรืือบุุคคลที่่�มีีความเป็็นอิสิ ระ เพื่่�อให้้ความเห็็นหรืือคำำ�แนะนำำ�ตามความจำำ�เป็็น
12.	มีีอำำ�นาจเชิิญฝ่่ายบริิหารหรืือบุุคคลใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ฯ มาให้้ความเห็็น เข้้าร่่วมประชุุม หรืือ ให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
13. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทม
ั อบหมาย
รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

อำำ�นาจการลงนามอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิหาร

วงเงิินอนุุมััติิ (บาท)

รายการ

กรรมการบริิหาร

กรรมการผู้้�จััดการ

1. การกำำ�หนดราคาขายสิินค้้า/การยกเลิิกขาย/แลกเปลี่่�ยน

40,000,000

10,000,000

2. การอนุุมััติิขายสิินทรััพย์์ถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�เป็็นฮาร์์ดแวร์์
และซอฟท์์แวร์์

40,000,000

1,000,000

3. การเพิ่่�มหนี้้�ค่่าสิินค้้า

40,000,000

5,000,000

4. การซื้้�อสิินค้้าในประเทศและต่่างประเทศ

40,000,000

10,000,000

5. การซื้้�อสิินทรััพย์์ถาวร รวมถึึงอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�เป็็นฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์

60,000,000

10,000,000

6. การอนุุมััติิโครงการ/งานก่่อสร้้าง

60,000,000

5,000,000

7. การตั้้�งวงเงิินเครดิิตสำำ�หรัับการขายครั้้�งแรก

ไม่่เกิิน 20,000,000

ไม่่เกิิน 10,000,000

8. การขอเพิ่่�ม/ลดวงเงิินเครดิิตและเปลี่่�ยนแปลงระยะเวลาการให้้เครดิิต
สำำ�หรัับการขายครั้้�งต่่อไป

ไม่่เกิิน 20,000,000

ไม่่เกิิน 10,000,000

4. คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงโดยเลืือกจากกรรมการและผู้้�บริิหารจำำ�นวนหนึ่่�งของบริิษััท
และ/หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� คััดเลืือกสมาชิิก 1 ท่่านให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งประธาน
อนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทมีี
ั คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ซึ่่ง� ประกอบ ด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
จำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสาทิิส ตััตวธร

ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (รัักษาการ)

2

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการและเลขานุุการ

3

นายมนััส บุุญสนอง

กรรมการ

4

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม

กรรมการ

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. เสนอการกำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมต่่อคณะกรรมการบริิษััทซึ่่�งครอบคลุุมความเสี่่�ยงประเภทต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ
		 ได้้แก่่ ความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่ย� งด้้านเครดิิต ความเสี่่ย� งด้้านตลาด ความเสี่่ย� งด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่ย� งด้้านปฏิิบัติั กิ าร
		 และความเสี่่�ยงที่่มีี� ผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของกิิจการ เป็็นต้น้
2. วางกลยุุทธ์ใ์ ห้้สอดคล้้องกัับนโยบายบริิหารความเสี่่ย� ง โดยสามารถประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่ย� งของบริิษัทั ให้้อยู่่ใ� น
		 ระดัับที่่�เหมาะสม
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3. ควบคุุม ติิดตาม ประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยง และดููแลให้้บริิษัทดำ
ั ำ�เนิินการตามนโยบายและแนวทางบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
		 บริิษััทกำำ�หนด
ิ
โยบายที่่กำ� �ำ หนด
4. ทบทวนความเพีียงของนโยบายและระบบบริิหารความเสี่่ย� งโดยรวมถึึงมีีประสิิทธิผิ ลของระบบและการปฏิิบัติั ตามน
5. เสนอกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งและการกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั ติิดตามและประเมิินความเสี่่ย� ง
		 ของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพและอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
6.	นำำ�เสนอรายงายผลการดำำ�เนิินงานของคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบและ/หรืือพิิจารณา
		 ทุุกไตรมาสและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อทราบและ/หรืือพิิจารณาอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท
การพิิจารณาสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่�สมควรได้้รัับการเสนอรายชื่่�อเป็็นกรรมการรายใหม่่ หรืือสรรหาประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ(ถ้้ามีี) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (Nomination and Remuneration
Committee) กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ หรืือวิิธีีการสรรหาและคััดเลืือกอย่่างมีีหลัักเกณฑ์์และโปร่่งใส พิิจารณาคุุณสมบััติิและพิิจารณา
บุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในด้้านต่่าง ๆ มีีความเข้้าใจเพีียงพอด้้านการเงิิน เศรษฐกิิจ กฎหมาย และอื่่�น ๆ
โดยคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นขององค์์กร และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะรัับฟัังข้้อเสนอ
แนะจากผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�ควรได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการหรืือกรรมการอิิสระของบริิษััทด้้วย โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอ
ชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการดัังกล่่าวก่่อนมีีการประชุุมสามัญ
ั ผู้้�ถือื หุ้้�นตามหลัักเกณฑ์์ที่บ่� ริิษัทกำ
ั �ำ หนด คณะกรรมการสรรหา
จะเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการและ/หรืือกรรมการอิิสระ เพื่่�อพิิจารณาเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อเลืือกตั้้�ง
กรรมการ/กรรมการอิิสระ ในกรณีีที่่�กรรมการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระหรืือเลืือกตั้้�งกรรมการใหม่่เพิ่่�มเติิม โดยมีีองค์์ประกอบและหลัักเกณฑ์์
การสรรหาดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คนและกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้อง
	มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย การแต่่งตั้้�งกรรมการนั้้�นให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�เลืือกตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
		 1.1 ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
		 1.2 ในการเลืือกกรรมการอาจใช้้วิธีีิ ออกเสีียงลงคะแนนเลืือกกรรมการเป็็นรายบุุคคลคราวละคนหรืือคราวละหลายคนตามแต่่
			ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเห็็นสมควร แต่่ในการลงมติิแต่่ละครั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องออกเสีียงด้้วยคะแนนที่่มีีตาม
�
1.1 ทั้้�งหมดจะแบ่่ง
			 คะแนนเสีียงแก่่คนใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
		 1.3 การออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้ง� กรรมการให้้ใช้้เสีียงข้้างมากบุุคคลซึ่่ง� ได้้รับั คะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รับั
			 การเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้ง� ในครั้้ง� นั้้�น ในกรณีีที่่บุ� คุ คลซึ่่ง� ได้้รับั การเลืือกตั้้ง�
			 ในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็น
			ผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
2. คณะกรรมการบริิษัทต้
ั อ้ งมีีกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะและมีีจำำ�นวนไม่่ต่ำำ�� กว่่า 3 คนซึ่่ง� กรรมการอิิสระ
		 ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััทและบริิษัทที่
ั ่�เกี่่�ยวข้้อง โดยรวมหุ้้�นที่่�ถืือ
		 โดยบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้วยและให้้มีีคุณ
ุ สมบััติตาม
ิ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.28/2551 เรื่่อ� งการขออนุุญาตและ
		 การอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ฉบัับลงวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2551
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมด ถ้้า
		จำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่สุ่� ดุ กัับส่่วนหนึ่่ง� ในสามกรรมการที่่จ� ะต้้องออกจาก
		 ตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้ใช้้วิิธีีจัับสลากหรืือตกลงกัันในคณะกรรมการว่่าผู้้�ใดจะออกและ
		ปีีต่่อๆ ไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระในข้้อนี้้�อาจได้้
		รัับเลืือกตั้้�งกลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการใหม่่ได้้
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

4. ในกรณีีที่่ตำ� �ำ แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่นน
� อกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
		 เลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม ตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชน เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุม
		 คณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือนโดยบุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการดัังกล่่าวแทน จะอยู่่�
		 ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่ข� องกรรมการที่่ตน
� แทน โดยมติิดังั กล่่าวของคณะกรรมการจะต้้องประกอบด้้วย
		 คะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
5.	ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้ว้ ยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�
		 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�น
		ที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คนโดยมีีวาระอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี บริิษัทมีีน
ั โยบายใน
การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ โดยจะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทบริิษััทใหญ่่บริิษััทย่่อยบริิษััทร่่วมผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
		 หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทโดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่มีีส่่
� วนร่่วมบริิหารงานลููกจ้้างพนัักงานที่่ป� รึึกษาที่่ไ� ด้้เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั
		 บริิษััทใหญ่่บริิษััทย่่อยบริิษััทร่่วมหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะ
		 ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดาคู่่�สมรสพี่่�น้้อง
		 และบุุตร รวมทั้้�งคู่่สม
� รสของบุุตรของผู้้�บริิหารผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นผู้้�บริิหาร
		 หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษัทย่่
ั อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษััทใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
		 บริิษััทในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยหรืือ
		ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
		 ควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่ได้้พ้นจา
้ กการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ทั้้�งนี้้�ความสััมพันธ์
ั ทา
์ งธุุรกิิจ
		 ให้้รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการที่่�เกี่่�ยวกัับ
		สิินทรััพย์์และบริิการหรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืมค้ำำ��ประกัันการให้้สิินทรััพย์์เป็็น
		 หลัักประกัันหนี้้�สินิ รวมถึึงพฤติิกรรมอื่่�นทำ�ำ นองเดีียวกััน ซึ่่ง� เป็็นผลทำำ�ให้้บริิษัทั หรืือคู่่สั� ญ
ั ญามีีภาระหนี้้�ที่ต้่� อ้ งชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่ง�
		ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิหรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไปแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้�การคำำ�นวณภาระหนี้้�
		ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้ว้ ยหลัักเกณฑ์์
		 ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีี
		ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั
		 และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อย
		 บริิษัทร่่
ั วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทสั
ั งั กััดอยู่่เ� ว้้นแต่่จะได้้พ้นจา
้ กการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
		สองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับ
		ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
		 บริิษัทั และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้ว้ ย เว้้นแต่่จะได้้พ้นจา
้ กการมีีลัักษณะ
		ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นตัวั แทนของกรรมการของบริิษัทั ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
		กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
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8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่มีีส
� ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่มีีนั
่� ยั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทย่่
ั อยหรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่มีีนั
� ยั
		 ในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่่
� วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ป� รึึกษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ�หรืือถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ
		 หนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ อิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทอื่่
ั น� ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่มีีส
� ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่มีีนั
่� ยั กัับ
		กิิจการของบริิษััทหรืือบริิษัทย่่
ั อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิจิ การของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่่
ั อยบริิษัทร่่
ั วม
		 บริิษัทย่่
ั อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
		นอกจากนี้้� กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คนจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่มีี� ความรู้้�และประสบการณ์์
ด้้านการบััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำำ�หน้้าที่ใ่� นการสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินได้้ รวมทั้้�งบริิษัทจ
ั ะพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ในด้้านอื่่�นๆ ประกอบด้้วย เช่่นประสบการณ์์ในธุุรกิิจความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจความมีีจริิยธรรม เป็็นต้น้
		สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการตรวจสอบเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการบริิษัทั โดยกรรมการ
ตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลง
เพราะเหตุุอื่่�นใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็นกรรมการตรวจสอบเพื่่�อ
ให้้กรรมการตรวจสอบมีีจำำ�นวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนด โดยบุุคคลที่่�เป็็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียง
วาระที่่เ� หลืืออยู่่ข� องกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� ตนทดแทนและบริิษัทต้
ั อ้ งแจ้้งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทัันทีีที่ก่� รรมการตรวจสอบลาออกหรืือถููกให้้ออก
ก่่อนครบวาระ
หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการบริิหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาคััดเลืือกและ
กลั่่�นกรองบุุคคล จากกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทที่่�สามารถบริิหารงานในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจและ
งานบริิหารของบริิษััทและสามารถกำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ โครงสร้้างการบริิหารงาน รวมถึึงการตรวจสอบและติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคลโดยพิิจารณาถึึงคุุณสมบััติิและบุุคคลที่่�
มีีความรู้้� ความสามารถ โดยคำำ�นึึงถึึงจริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ และประสบการณ์์ เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้แก่่ ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จัดั การ และรองกรรมการผู้้�จัดั การ โดยจะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาต่่อไป ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั คััดเลืือกให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
ควรมีีแนวคิิดและวิิสััยทััศน์์ในการบริิหารจััดการในแนวทางเดีียวกัับคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กรประสผลสำำ�เร็็จ
ลุุล่่วงตามเป้้าหมาย
การสรรหาผู้้�บริิหาร
บริิษััทมีีนโยบายที่่จ� ะสรรหาผู้้�บริิหารโดยคััดเลืือกบุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถและมีีประสบการณ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจโดยดำำ�เนิิน
การคััดเลืือกตามระเบีียบเกี่่�ยวกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
	ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการบริิหารและ/หรืือกรรมการผู้้�จัดั การได้้รับั มอบหมายให้้เป็็นผู้้�บรรจุุและแต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถ
และประสบการณ์์ในธุุรกิิจของบริิษััทเข้้าเป็็นพนัักงานในระดัับต่่างๆ นอกจากนี้้�การแต่่งตั้้�งหััวหน้้าหรืือผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับงานด้้านการ
ตรวจสอบและควบคุุมภายในจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อน
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การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
1. คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั กลไกในการกำำ�กัับดููแลที่่ทำ� �ำ ให้้สามารถควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษัทย่่
ั อย
ที่่�ผ่่านมา การเสนอชื่่�อและใช้้สิิทธิิออกเสีียงแต่่งตั้้�งบุุคคลเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมดำำ�เนิินการโดยฝ่่ายจััดการ ในปััจจุุบััน
บริิษัทกำ
ั �ำ หนดระเบีียบปฏิิบัติั ใิ ห้้การเสนอชื่่อ� และใช้้สิทธิ
ิ อิ อกเสีียงดัังกล่่าวต้้องได้้รับั อนุุมัติั จา
ิ กคณะกรรมการบริิษัทด้
ั ว้ ย โดยบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้ง�
ให้้เป็็นกรรมการในบริิษัทย่่
ั อยหรืือบริิษัทร่่
ั วม มีีหน้้าที่ดำ่� �ำ เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่สุ่� ดุ ของบริิษัทย่่
ั อยหรืือบริิษัทร่่
ั วมนั้้�น ๆ (ไม่่ใช่่ต่่อบริิษัทั )
ทั้้�งนี้้� การส่่งกรรมการเพื่่�อเป็็นตััวแทนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวเป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท
	นอกจากนี้้� ในกรณีีเป็็นบริิษััทย่่อย บริิษััทกำำ�หนดระเบีียบให้้บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งจากบริิษััทนั้้�นต้้องดููแลให้้บริิษััทย่่อยมีีข้้อบัังคัับใน
เรื่่�องการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์หรืือการทำำ�รายการสำำ�คััญอื่่�นใดของบริิษััทดัังกล่่าว ให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง
และใช้้หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปิิดเผยและการทำำ�รายการข้้างต้้นในลัักษณะเดีียวกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษััท รวมถึึงต้้องกำำ�กัับดููแล
ให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษัทย่่
ั อยให้้บริิษัทสามา
ั
รถตรวจสอบและรวบรวมมาจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทันกำ
ั �ำ หนดด้้วย
2. คณะกรรมการได้้กำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อตกลงระหว่่างบริิษััทกัับผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นในการบริิหารจััดการ บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
(Shareholders’ Agreement) (ถ้้ามีี) โดยให้้เปิิดเผยเฉพาะบริิษัทย่่
ั อยและบริิษัทร่่
ั วมที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และ
เป็็นข้อ้ ตกลงที่่มีี� ผลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อการบริิหารงานหรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือการแบ่่งผลตอบแทนนอกเหนืือจากผลตอบแทนตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นปกติิ
การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในและความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
1. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมูลู ภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดเรื่่อ� งการดููแลการใช้้ข้อ้ มููลภายในไว้้ในคู่่มื� อื จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งานของบริิษัทั โดยห้้าม
ไม่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทนำ
ั ำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้เพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ หรืือส่่งข้้อมููลดัังกล่่าวให้้ผู้้�อื่่�น
เพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
	ทั้้�งนี้้� การกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องของหน่่วยงานภาครััฐและขององค์์กร
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลบริิษััท โดยผู้้�มีีหน้้าที่่�นำำ�ข้้อมููลภายในดัังกล่่าวไปใช้้ต้้องระมััดระวัังไม่่ให้้ผู้้�อื่่�นได้้ยิิน ลอบฟััง หรืือบัันทึึกเสีียง
อีีกทั้้�งไม่่ควรสนทนาในที่่�สาธารณะ ผ่่านเครื่่�องมืือสื่่�อสาร หรืือสนทนากัับสมาชิิกในครอบครััวและบุุคคลใกล้้ชิิดอัันนำำ�ไปสู่่�การเปิิดเผย
ต่่อผู้้�อื่่�นได้้ ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารทุุกคนมีีหน้้าที่่�รายงานการ
ถืือครองหลัักทรััพย์์โดยให้้มีีการเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี บริิษัทั ฯ มีีนโยบายและวิิธีีการดููแลกรรมการและผู้้�บริิหารในการนำำ�ข้้อมููลภายใน
ของบริิษััท ซึ่่�งยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ส่่วนตน รวมทั้้�งการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
		 • ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการรวมทั้้�งผู้้�บริิหารฝ่่ายต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่�ต้้องรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ (แบบ59-2)
			 ของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
			ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
			ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยต้้องแจ้้งข้้อมููลให้้แก่่เลขานุุการบริิษััททราบอย่่างน้้อย 1 วััน ล่่วงหน้้าก่่อนทำำ�การซื้้�อ/
			 ขายหลัักทรััพย์์ เพื่่�อจััดทำำ�บัันทึึกการเปลี่่�ยนแปลงและสรุุปจำำ�นวนหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคล
			 เพื่่�อนำำ�เสนอให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััททราบในที่่�ประชุุมกรรมการไตรมาสละ 1 ครั้้�ง นอกจากนั้้�น ยัังได้้แจ้้งบทลงโทษ
			 หากมีีการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวด้้วย
		 • บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการส่่งหนัังสืือเวีียนแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานทราบว่่า ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายใน
			ที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คััญ ซึ่่ง� มีีผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงราคาหลัักทรััพย์์ จะต้้องระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ในช่่วง 1 เดืือน
			ก่่อนที่่ง� บการเงิินหรืือข้้อมููลภายในนั้้�นจะเปิิดเผยสู่่สา
� ธารณชน และต้้องไม่่ซื้้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษัทจน
ั กว่่าจะพ้้นระยะเวลา
			 24 ชั่่�วโมง นัับแต่่ได้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นสู่่�สาธารณะทั้้�งหมดแล้้ว และห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญนั้้�นต่่อ
			บุุคคลอื่่�น
			นอกจากบทลงโทษซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และข้้อกำำ�หนดของตลาด
		 หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษัทจ
ั ะใช้้บทลงโทษสููงสุุดทางวิินัยั ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับการทำำ�งานของบริิษัทั หากพบว่่า ผู้้�บริิหาร
		 ได้้ใช้้ข้้อมููลภายในหรืือมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางที่่�จะทำำ�ให้้บริิษััทหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับความเสื่่�อมเสีียและเสีียหาย
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

2. การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
		 คณะกรรมการบริิษััทถืือเป็็นหน้้าที่่�สำำ�คััญที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการการกระทำำ�ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ซึ่่ง� นอกจากจะต้้องกระทำำ�ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั และหลัักเกณฑ์์ตามประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว คณะกรรมการบริิษัทั
ยัังได้้กำำ�หนดแนวทางในการปฏิิบััติิในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานของบริิษััท สำำ�หรัับกรรมการบริิหารและพนัักงาน
ซึ่่�งไม่่พึึงปฏิิบัติั ิตนในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ครอบครััวและผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องต้้องไม่่ทำำ�ธุุรกรรมใด ๆ ที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมและไม่่ว่่าจะด้้วยการกระทำำ�
ของตนเอง หรืือร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลใกล้้ชิิดเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความไม่่เหมาะสมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
ได้้กำำ�กัับให้้มีีการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือฯ โดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยความสััมพัันธ์์ของสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลอื่่�นใด ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
แต่่หากในกรณีีที่่จำ� �ำ เป็็นต้อ้ งทำำ�รายการเช่่นนั้้�น คณะกรรมการบริิษัทดูู
ั แลให้้การทำำ�รายการนั้้�นมีีความถููกต้้อง โปร่่งใส เที่่ย� งธรรมเสมอ
เหมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก ทั้้�งนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานที่่มีีส่่
� วนได้้ส่่วนเสีียในรายการนั้้�น ต้้องงดเว้้นการให้้ความเห็็น
และงดเว้้นการออกเสีียงลงมติิหรืือออกจากที่่ป� ระชุุม อีีกทั้้�งคณะกรรมการบริิษัทจ
ั ะมีีการพิิจารณาแนวทางในการปฏิิบัติั นั้้ิ น� เพื่่�อการปรัับปรุุง
แก้้ไขให้้เกิิดความเหมาะสมต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อัันอาจนำำ�มาซึ่่�งความเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดบทลงโทษที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานนำำ�ข้้อมููลภายในไปเปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือ
นำำ�ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เกี่่ย� วกัับรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันและรายการที่่มีี� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ซึ่่�งได้้มีีการพิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบและได้้ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ/หรืือสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งจะได้้มีีการเปิิดเผยไว้้ในงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีีและแบบแสดงรายการ
ข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร เพื่่�อป้้องกัันรายการที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั
บริิษัทั ฯ และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์และประกาศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง บริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั ฯ จััดส่่งแบบแจ้้งรายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องให้้เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1. แบบแจ้้งรายงานครั้้�งแรก เมื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารเข้้าใหม่่ของบริิษััทฯ
2. แบบแจ้้งรายงาน เพื่่�อปรัับปรุุงข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ตุุลาคม ของทุุกปีี
3. แบบแจ้้งรายงานเมื่่�อมีีการเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลสำำ�คััญที่่มีี� ผลทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วนได้้เสีียหรืือความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่าง
		ปีีบััญชีี
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
	สำำ�หรัับค่่าตอบแทนที่่�ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััทสำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ได้้รัับจากบริิษััทและบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีี 2562 มีีดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
			 บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)		
1,370,000 		
บาท
			 บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)		
1,120,000 		
บาท
30,000		
บาท
			 บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด		
			 บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด		
920,000		
บาท
						รวม		
3,440,000		
บาท
ค่่าบริิการอื่่�น (Non-audit Fee)
			 -
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ไปใช้้
หน่่วยงานเลขานุุการนำำ�เสนอนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้คณะกรรมการทบทวนการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ดัังกล่่าวมาปรัับใช้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 4/2562 เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2562 ที่่�ผ่่านมา โดยอ้้างอิิงจาก
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษัทจ
ั ดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ อยู่่ใ� นระหว่่าง
การทบทวนและพิิจารณาเพื่่�อนำำ�มาปฏิิบััติิและปรัับใช้้ โดยบางกรณีีที่่�ยัังไม่่สามารถปฏิิบััติิตามหลัักการดัังกล่่าวได้้จะต้้องใช้้เวลาในการ
พิิจารณา เช่่น
- คณะกรรมการควรกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
		ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้ง� แรก ในกรณีีที่่จ� ะแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งต่่อไป คณะกรรมการควรพิิจารณา
		 อย่่างสมเหตุุสมผลถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
-	จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมคณะกรรมการควรพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับภาระหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการและ
		ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั แต่่ไม่่ควรน้้อยกว่่า 6 ครั้้�งต่่อปีี
- คณะกรรมการอาจพิิจารณาจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษาภายนอกมาช่่วยในการกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็็นในการประเมิินผล
		 การปฏิิบัติั ิงานของคณะกรรมการอย่่างน้้อยทุุก 3 ปีี
- คณะกรรมการควรถืือเป็็นนโยบายให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีโอกาสที่่�จะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�เป็็นเพื่่�อ
		 อภิิปรายปััญหาต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย และควรแจ้้งให้้กรรมการผู้้�จััดการ
		ทราบถึึงผลการประชุุมด้้วย
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

		 “บริิษัทั สาลี่่อุ� ตสา
ุ หกรรม จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั ฯ ยึึดมั่่�นในการพััฒนาประสิิทธิผิ ล
การดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการ
ดำำ�เนิินงานและมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง”
		 บริิษัทั ฯ มีีเจตนารมณ์์ที่จ่� ะดำำ�เนิินธุรุ กิิจให้้เจริิญเติิบโตบนพื้้�นฐานของธรรมาภิิบาลและการดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างยั่่ง� ยืืน รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� เป็็นสำ�ำ คััญ ภายใต้้แนวคิิด “ห่่วงใย” (Care) “แบ่่งปััน” (Share) และ “ใส่่ใจ”
(Respect) เพื่่�อมุ่่ง� หวัังให้้ภาคอุุตสาหกรรมอยู่่ร่่� วมกัับชุุมชนและสัังคมได้้อย่่างเป็็นสุขุ และพััฒนายกระดัับความเจริิญก้้าวหน้้าไปพร้้อม ๆ กััน
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเป็็นนโยบายหลัักจรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA) มุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามหลัักจรรยาบรรณอัันประกอบด้้วย ด้้านแรงงาน สุุขภาพและความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม จริิยธรรม และระบบการจััดการ
ควบคู่่�ไปกัับการปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

การดำำ�เนิินงานการจััดทำำ�รายงาน

		 บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่า จะต้้องมีีการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
โดยได้้รับั การรัับรองระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001:2015 จากสถาบัันมาตรฐานอัังกฤษ The British Standards Institution 2019 (BSI)
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ จึึงได้้นำ�ำ มาตรฐานดัังกล่่าวมาประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
		 - มีีการควบคุุมสาเหตุุที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
		 - การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 - มีีการพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง
		นอกจากนี้้�มาตรฐาน ISO 14001 มีีส่่วนช่่วยให้้บริิษัทั ฯ เข้้าใจประเด็็นทางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและผลกระทบจากกิิจกรรมการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ควบคุุมและติิดตามกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญ พร้้อมทั้้�งแจกแจงปััญหาและสภาพที่่�ไม่่เป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนด พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการแก้้ไขและป้้องกัันอย่่างเหมาะสม ความมุ่่�งมั่่�นของพนัักงานทุุกคน ทุุกระดัับในองค์์กร เป็็นอีีกปััจจััยที่่�สำำ�คััญ
ในการทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมบรรลุุผลตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�พนัักงานจะได้้ศึึกษาเอกสารใน
ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม คู่่�มืือสิ่่�งแวดล้้อม ระบบงาน มาตรฐานการทำำ�งาน และเอกสารอื่่�นๆ อย่่างละเอีียด
และสื่่�อสารต่่อไปยัังพนัักงานในความดููแล รวมถึึงนำำ�ไปปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงานมีีความเข้้าใจข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ในระบบการจััดการ
และนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง
		 ขณะเดีียวกัันบริิษัทั ฯ ได้้จัดั แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการระบบมาตรฐานหลัักจรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA)
โดยได้้มีีการกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิตามแนวทางจรรยาบรรณ รวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีี
ความปลอดภััยและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทั ฯ ได้้ใช้้เป็็นแนวทางในการ
ดำำ�เนิินธุรุ กิิจ และยึึดถืือปฏิิบัติั แิ ละมุ่่ง� มั่่�นพัฒ
ั นา ปรัับปรุุง เพื่่�อสร้้างรากฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่ง� ยืืน โดยการสื่่�อสาร
ให้้พนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�รัับเหมา และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนให้้ทราบถึึงความสำำ�คััญในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมร่่วมกััน
		
การประเมิินผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
		 บริิษััทฯ ได้้มีีการประเมิินและแบ่่งกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน ลููกค้้า
คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น และชุุมชน โดยประเมิินจากผลกระทบที่่�คาดว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จะส่่งผลต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านหน่่วยงานที่่มีี� หน้้า
ที่่�ติิดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานให้้มีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียน้้อยที่่สุ� ุดและส่่งเสริิมธุุรกิิจดำำ�เนิินต่่อ
ไปอย่่างยั่่�งยืืน
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

ปัญหาส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการติดต่อ

- เงินเดือนและสวัสดิการ
- สิทธิของผู้ใช้แรงงาน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- www.saleeind.com
- ตู้แสดงความคิดเห็น
- คณะกรรมการสวัสดิการ

- การดูแล ควบคุมคุณภาพสินค้า
- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การจัดการทรัพยากรน�้ำ และพลังงาน
- การบริการ การติดต่อสื่อสาร

- www.saleeind.com
- การประชุม พบปะกับลูกค้าโดยสม�่ำเสมอ
- การตรวจสอบโดยลูกค้า
- แบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

Supplier

- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
- ข้อก�ำหนดของลูกค้า

- www.saleeind.com
- การตรวจสอบสินค้า
- ข้อมูลทางเว็บไซต์(อิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ถือหุ้น

- การก�ำกับดูแลกิจการ
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

- www.saleeind.com
- หนังสือรายงานประจ�ำปี
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
- พบปะนักลงทุน
- การออกบูทแสดงสินค้า

ชุมชน

- การจัดการทรัพยากรน�้ำ
- การตอบแทนสังคมและการกุศล
- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การดูแลผลิตภัณฑ์

- www.saleeind.com
- กิจกรรมจิตอาสา
- พนักงานที่เป็นคนท้องถิ่น

ลูกค้า

การดำำ�เนิินการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
		 บริิษัทั ฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นที่มีี่� ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษัทั
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการ 8 ข้้อ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
				 บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจโดยปฏิิบัติั ตาม
ิ กรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่สุ่� จริ
ุ ติ และเป็็นธรรมภายใต้้กรอบ
			 ของกฎหมายและจริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษัทั และยึึดกติิกาของการแข่่งขัันอย่่างเสมอภาค โดยตั้้�งอยู่่บ� นพื้้�นฐานของการ
			 ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมทั้้�งสองฝ่่าย การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าต้้องไม่่นำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีียต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััท
			 หรืือขััดต่่อกฎหมาย
				 บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม โปร่่งใส และด้้วยความรัับผิิดชอบ คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้จััดทำำ�คู่่�มืือ
			จรรยาบรรณในการปฏิิบัติั งิ าน (Code of Conduct) สำำ�หรัับพนัักงานและผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งได้้นำ�ำ หลัักจรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตร
			ธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA) มาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้วย และเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
			 พนัักงานได้้ถือื ปฏิิบัติั เิ ป็็นมาตรฐานเดีียวกัันและเป็็นที่ย่� อมรัับ โดยมีีการอบรมคู่่มื� อื จรรยาบรรณในการปฏิิบัติั งิ านให้้พนัักงาน
			 ทุุกคนได้้รับั ทราบโดยฝ่่ายบุุคคลจะมีีหน้้าที่ดูู่� แลการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานให้้เป็็นไปตามจรรยาบรรณ พร้้อมกัันนี้้� บริิษัทั ฯ
			ยัังได้้เปิิดช่่องทางการรัับแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้ตาม
			ช่่องทาง ดัังนี้้�
			 1. พนัักงานสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้โดยการหย่่อนตู้้�แสดงความคิิดเห็็น (กล่่องเขีียว ที่่มีี� ภายในบริิษัทั )
			 2.	ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้ตามช่่องทาง ดัังนี้้�
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				 •	ส่่งจดหมายปิิดผนึึก โดยไม่่ต้้องระบุุชื่่�อผู้้�แจ้้งมาที่่� ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหาร ตามที่่�อยู่่�บริิษัทั
				 • แจ้้งผ่่านโทรศััพท์์สายตรง ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหาร โทร. 02-5295968-99 ต่่อ 1205
				 • 	ส่่งจดหมายปิิดผนึึก โดยไม่่ต้้องระบุุชื่่�อผู้้�แจ้้งและนำำ�มาใส่่กล่่องรัับแจ้้งเบาะแส (ตั้้�งอยู่่�ที่่�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
					ด้้านหน้้าบริิษััท) ข้้อมููลที่่�ได้้รัับแจ้้ง บริิษััทฯ จะปกปิิดเป็็นความลัับตามนโยบาย
				ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารจะรวบรวมและส่่งข้้อร้้องเรีียนไปยัังคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่�อทำำ�การพิิจารณาตรวจสอบแล้้วแต่่กรณีี
			ซึ่่�งจนถึึงปััจจุบัุ ันบริิษััทฯ ยัังไม่่เคยได้้รัับข้้อร้้องเรีียนหรืือมีีประเด็็นข้้อพิิพาทแต่่อย่่างใด
2. การต่่อต้าน
้ การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
				 บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุรุ กิิจด้ว้ ยความโปร่่งใส ยึึดมั่่�นในความถููกต้้อง คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายการต่่อต้้าน
			 การทุุจริิตคอรััปชั่่�น โดยแจ้้งให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ เข้้าใจและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการต่่อต้้านการทุุจริิต
			 คอรััปชั่่�น ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2557 ที่่ผ่่านมา
�
เพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์ที่่�บริิษััทจะต่่อต้้านการทุุจริิต
			 ทุุกรููปแบบ และมุ่่�งหมายให้้ทุุกคนในองค์์กรได้้มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตภายใต้้นโยบายเดีียวกัันและ
			ผู้้�ที่่มีีส่่
� วนเกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ได้้รับั ทราบเจตนารมณ์์ของบริิษัทที่
ั มุ่่่� ง� มั่่�นอย่่างแท้้จริงิ รวมทั้้�งให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบ
			 ความถููกต้้องจากหน่่วยงานที่่รั� ับผิิดชอบ
				 โดยมีีแนวทางในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�น รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมและปลููกฝัังให้้ผู้้�บริิหารและ
			 พนัักงาน ปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการสร้้างความสำำ�เร็็จของงานด้้วยวิิธีีการทุุจริิต
			 ช่่องทางการรัับแจ้้งเบาะแสหรืือร้้องเรีียนการทุุจริิต
			 คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิจา
ิ รณารัับเรื่่�องแจ้้งเบาะแสข้้อร้้องเรีียน การกระทำำ�ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความสงสััยได้้ว่่าเป็็น
			 การทุุจริติ คอรััปชั่่นที่
� เ่� กิิดขึ้้นกั
� บั บริิษัทั โดยตรงและทางอ้้อม โดยผู้้�ร้อ้ งเรีียนสามารถส่่งข้้อมููล รายละเอีียดข้้อร้้องเรีียนมายััง
			ช่่องทางรัับเรื่่�อง ดัังนี้้�
				 • คณะกรรมการตรวจสอบที่่� audit_committee@saleeind.com หรืือ
				 • เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ lakamon@saleeind.com หรืือ
				 • กรรมการผู้้�จััดการ sathit@saleeind.com หรืือ
				 • เว็็บไซต์์ของบริิษััท www.saleeind.com หรืือ
				 • โทรศััพท์์เบอร์์ 02-5295968-99 ต่่อ 1208 (เลขานุุการบริิษััท)
				 • กล่่องรัับแจ้้งเบาะแส (ตั้้�งอยู่่ที่� ่�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ด้้านหน้้าบริิษััท)
				 เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ร้้องเรีียนและผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�กระทำำ�โดยเจตนาสุุจริติ บริิษัทจ
ั ะปกปิิดและเก็็บรัักษาข้้อมููล
			ต่่าง ๆ ของผู้้�ร้้องเรีียนหรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับโดยจำำ�กััดเฉพาะผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการตรวจสอบ
			 เรื่่�องร้้องเรีียนเท่่านั้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
นโยบายต่่อต้านคอร์
้
์รััปชั่่�น (Anti-Corruption Policy)
				 บริิษัทดำ
ั ำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มุ่่�งสู่่�การบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีคุุณธรรม โปร่่งใส
		 โดยคำำ�นึึงถึึงการสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องในการทำำ�ธุุรกรรมทางการค้้า ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ
			 จึึงกำำ�หนดให้้บริิษััทฯ บริิษััทย่่อย ปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจอย่่างเคร่่งครััดโดย
			 1. ไม่่กระทำำ�พฤติิกรรมใดที่่แ� สดงให้้เห็็นว่่าเป็็นการรัับสิินบนหรืือติิดสิินบนแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่อ� งที่่ตนทำ
� �ำ หน้้าที่รั่� บั ผิิดชอบ
				ทั้้�งโดยตรงหรืือโดยอ้้อม เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลประโยชน์์ในทางมิิชอบต้้องปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
				 1.1		 ไม่่รัับหรืือให้้ของขวััญ ของที่่ร� ะลึึกที่่เ� ป็็นเงิินสด เช็็ค พัันธบััตร หุ้้�น ทองคำำ� อััญมณีี อสัังหาริิมทรัพั ย์์ หรืือสิ่่�งของใน
ทำำ�นองเดีียวกัันกับั ผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องที่่ตน
� ได้้เข้้าไปติิดต่่อประสานงานทั้้�งในหน่่วยงานราชการและหน่่วยงานเอกชน
						
				 1.2		 ไม่่รัับทรััพย์์สิิน สิ่่�งของ ของขวััญ ของกำำ�นััลใดๆ หรืือประโยชน์์อื่่�นอัันเป็็นการชัักนำำ�ให้้เกิิดการละเว้้นการปฏิิบััติิ
						 หน้้าที่่�ของตน ทั้้�งนี้้� ก่่อนการรัับของที่่�ระลึึกควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
						 ของบริิษัทั โดยสิ่่�งของหรืือของขวััญที่่ใ� ห้้แก่่กัันในหน้้าที่ก่� ารงาน ควรมีีราคาไม่่มากและเหมาะสมในแต่่ละโอกาส
รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019

69

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

				 1.3		 ไม่่ให้้ทรััพย์์สิิน สิ่่�งของ ของขวััญหรืือของกำำ�นััลใดๆ หรืือประโยชน์์อื่่�น เพื่่�อจููงใจในการตััดสิินใจหรืือมีีผลทำำ�ให้้
						ผู้้�รัับไม่่ปฏิิบััติิตามวิธีีิ ปฏิิบััติิทางการค้้าเช่่นเดีียวกัันกับั คู่่ค้� า้ รายอื่่�น ทั้้�งนี้้� การให้้สิ่่ง� ของตามโอกาสหรืือวาระต่่าง ๆ
						ต้้องมีีมููลค่่าไม่่มากจนเกิินปกติิวิิสััย
				 1.4		 ไม่่เป็็นตัวั กลางในการเสนอเงิิน ทรััพย์์สินิ สิ่่�งของ หรืือประโยชน์์อื่่น� ใดกัับผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจ หน่่วยงานราชการ
						 หรืือองค์์กรใด ๆ เพื่่�อแลกกัับสิิทธิิพิิเศษที่่�ไม่่ควรได้้หรืือทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐละเว้้นการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
						ข้้อบัังคัับและข้้อปฏิิบััติิทางกฎหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้
			 2. ในการจััดซื้้�อ จััดจ้้าง ต้้องดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษัทั มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
			 3. การใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการเลี้้ย� งรัับรองทางธุุรกิิจและการใช้้จ่่ายอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั ตามสั
ิ ญ
ั ญาทางธุุรกิิจ สามารถ
				 กระทำำ�ได้้แต่่ต้้องใช้้จ่่ายอย่่างสมเหตุุสมผลสามารตรวจสอบได้้
			 4. ในการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
				 4.1		 การใช้้เงิินหรืือทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั เพื่่�อบริิจาคการกุุศล ต้้องกระทำำ�ในนามบริิษัทั เท่่านั้้�นโดยการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล
						ต้้องเป็็นมููลนิิธิิ องค์์กรสาธารณะกุุศล วััด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรืือองค์์กรเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมที่่มีี�
						 ใบรัับรองหรืือเชื่่�อถืือได้้สามารถตรวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษัทั
				 4.2		 การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลในนามส่่วนตััวพึึงกระทำำ�ได้้ แต่่ต้้องไม่่เกี่่ย� วข้้องหรืือทำำ�ให้้เกิิดข้้อสงสััยได้้ว่่าเป็็นการกระทำำ�
						ที่่ทุ� จริ
ุ ิตเพื่่�อหวัังผลประโยชน์์ใด
			 5. ในการให้้เงิินสนัับสนุุนต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
				 5.1		 การใช้้เงิินหรืือทรััพย์์สิินของบริิษััทเพื่่�อสนัับสนุุนโครงการ ต้้องระบุุชื่่�อในนามบริิษััทเท่่านั้้�น โดยเงิินสนัับสนุุนที่่�
						จ่่ายไปต้้องมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อธุุรกิิจ ภาพลัักษณ์์ที่ดีี่� และชื่่อ� เสีียงของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� การเบิิกจ่่ายต้้องระบุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
						ที่่ชั� ัดเจนและมีีหลัักฐานที่่ต� รวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษััท
			 6. ไม่่กระทำำ�การอัันใดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเมืืองภายในบริิษัทั และไม่่ใช้้ทรัพั ยากรใดของบริิษัทั เพื่่�อดำำ�เนิิน การดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�
				 บริิษััทเป็็นองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในความเป็็นกลางทางการเมืือง สนัับสนุุนการปฏิิบััติิตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
				 ประชาธิิปไตย รวมถึึงไม่่มีีแนวทางในการให้้การช่่วยเหลืือทางการเมืืองแก่่พรรคการเมืืองใดไม่่ว่่าจะโดยทางตรง
				 หรืือทางอ้้อม
			 7. หากพบการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายการทุุจริิตหรืือส่่อไปในทางทุุจริิตที่่�มีีผลเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััททั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อม ต้้อง
				 ไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉยต่่อพฤติิกรรมดัังกล่่าว ควรแจ้้งให้้กรรมการผู้้�จัดั การ หรืือเลขานุุการบริิษัทั ฯ ทราบทัันทีีหรืือแจ้้ง
				ผ่่านช่่องทางการแจ้้งเบาะแสตามที่่�กำำ�หนดไว้้
			 8. กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการเผยแพร่่ให้้ความรู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้แก่่
				ผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชาเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ปฏิิบััติใิ ห้้เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� �ำ หนดไว้้ รวมถึึงเป็็น
				 แบบอย่่างที่่�ดีีในเรื่่�องการมีีความซื่่�อสััตย์์จริิยธรรมและจรรยาบรรณ
			 9. บริิษัทั ฯ จะสื่่�อสาร ประชาสััมพันธ์
ั ์ ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อเสริิมสร้า้ งให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจและความร่่วมมืือ
				ที่่จ� ะยัับยั้้�งผู้้�ที่่�ต้้องการกระทำำ�คอร์์รััปชั่่�นต่่อบริิษัทั ฯ
			 10. บริิษัทั ฯ จะจััดทำำ�กระบวนการปฏิิบัติั อิ ย่่างชััดเจน มีีการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านการทุุจริติ คอร์์รัปั ชั่่น� รวมทั้้�งมีีกระบวนการ
				ติิดตามและสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 11. บริิษัทั ฯ จะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองพนัักงานที่่ป� ฏิิเสธหรืือแจ้้งเรื่่อ� งคอร์์รัปั ชั่่�นที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ฯ ผ่่านช่่องทาง
				ที่่กำ� ำ�หนด แต่่หากเป็็นผู้้�กระทำำ�คอร์์รััปชั่่�นจะต้้องได้้รัับการพิิจารณาทางวิินััยตามระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้
3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
				 บริิษัทั เคารพต่่อสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนและการปฏิิบัติั ต่่ิ อพนัักงาน คู่่ค้� า้ และบุุคคลอื่่นด้
� ว้ ยความเท่่าเทีียมกััน และยัังไม่่ส่่งเสริิมให้้
			บุุคคลดัังกล่่าวละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนเช่่นเดีียวกััน รวมถึึงการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ อาทิิเช่่น นโยบายการใช้้แรงงานต่่างด้้าว โดย
			มีีโครงสร้้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดููแลเรื่่�องระบบความปลอดภััยเช่่นเดีียวกัับแรงงานไทย ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััท
			ยัังมีีการรัับบุุคคลซึ่่�งมีีความพิิการเข้้าเป็็นพนัักงานของบริิษััทให้้ทำำ�งานในส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมและมีีการปฏิิบััติิอย่่าง
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

			 เท่่าเทีียมกััน นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ มุ่่ง� มั่่�นในการปฏิิบัติั ตามมาต
ิ
รฐานต่่าง ๆ ตามความต้้องการของลููกค้้า เช่่น หลัักจรรยาบรรณ
			 แห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA) เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามหลัักจรรยาบรรณอัันประกอบด้้วยด้้านแรงงาน
			สุุขภาพและความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม จริิยธรรมและระบบการจััดการ ระบบการจััดการเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองแรงงาน
			 และความปลอดภััยในการทำำ�งาน The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรืือ SEDEX เป็็นต้้น
4. การปฏิิบัติั ิต่อ่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรม
			 ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
				 บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อนโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยคำำ�นึึงถึึงความ
			 ปลอดภััยและอาชีีวอนามััยของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัับผิิดชอบ
			 เพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการตามนโยบายให้้เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิภิ าพ โดยมีีการประเมิินผลและจััดการฝึึกอบรม
			 ให้้แก่่พนัักงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอโดยบริิษัทั ได้้มีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย
			 เพื่่�อดููแลให้้มีีการปฏิิบัติั ตามมาต
ิ
รฐานระบบการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม ISO14001 ซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั บริิษัทั ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน
			 ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลากว่่า 10 ปีี
				 บริิษัทั ฯ ได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีของพนัักงานหรืือลููกจ้้าง เพื่่�อให้้มีีการเฝ้้าระวัังโรคจากการทำำ�งาน
			ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� และทำำ�ให้้ทราบภาวะสุุขภาพหรืือแนวโน้้มของการเจ็็บป่่วยของพนัักงานหรืือลููกค้้า รวมทั้้�งกรณีีที่่มีี� โรคระบาด
			 รุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นมาใหม่่ โดยมีีการติิดตามข่่าวสารและข้้อมููลอย่่างใกล้้ชิิด จะได้้มีีการรัักษาและหาวิิธีีป้้องกัันได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
				นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยของพนัักงาน โดยกำำ�หนดนโยบายอุุบััติิเหตุุต้้องเป็็นศููนย์์ เป็็น
			 เป้้าหมายหลัักอย่่างหนึ่่ง� ของบริิษัทั สำำ�หรัับข้้อมููลในปีี 2562 มีีอุุบัติั เิ หตุุรุนุ แรงที่่จา
� กการทำำ�งานจำำ�นวน 10 เหตุุการณ์์ ซึ่่ง� เกิิด
			จากการปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์/เครื่่�องมืือจำำ�นวน 7 เหตุุการณ์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีอุุบััติิเหตุุเล็็กน้้อย
			ที่่�เกิิดจากการใช้้มีีดคััตเตอร์์เพื่่�อตกแต่่งชิ้้�นงาน การยกของผิิดท่่า โดยเกิิดกัับพนัักงานใหม่่ที่่�เพิ่่�งมาทำำ�งานซึ่่�งยัังไม่่มีีความ
			ชำำ�นาญจำำ�นวน 3 เหตุุการณ์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้คณะ กรรมการความปลอดภััยและหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			กำำ�หนดแนวทางวิิธีีปฏิิบััติิและป้้องกัันเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุซ้ำำ��ขึ้้�นอีีก และจััดให้้มีีการฝึึกอบรมให้้ความรู้้� เพิ่่�มทัักษะและ
			 ความเชี่่ย� วชาญ เพิ่่�มความระมััดระวััง และจััดกิิจกรรมรณรงค์์เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ ความตระหนััก และสร้้างจิิตสำ�ำ นึึก
			 ให้้กัับพนัักงาน ในการสร้้างปลอดภััยให้้กัับตนเองและคนรอบข้้าง เพื่่�อช่่วยลดอุุบััติิเหตุุในโรงงานให้้ได้้ตามเป้้าหมายหลััก
			ที่่�วางไว้้
			 ด้้านสวััสดิิการพนัักงาน
				 บริิษััทฯ มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบการขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนพนัักงานร่่วมปรึึกษาหารืือกัับ
			 ฝ่่ายบริิหารเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้รัับสิิทธิิและสวััสดิิการอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิม
			 ความสััมพัันธ์์และความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างพนัักงานและบริิษััทฯ
5. การรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
				ถึึงแม้้ว่่าบริิษััทจะไม่่ได้้ขายสิินค้้าโดยตรงให้้แก่่ผู้้�บริิโภค แต่่บริิษััทก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าและบริิการของบริิษััทว่่า
			จะต้้องไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงหรืืออัันตรายต่่อผู้้�บริิโภค โดยมีีการสื่่�อสารกัับพนัักงานอยู่่�เสมอโดยให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�อง
			ดัังกล่่าวเป็็นอันดั
ั บั แรก ไม่่ว่่าจะเป็็นพนัักงานฝ่่ายผลิิตหรืือพนัักงานฝ่่ายตรวจสอบคุุณภาพ ซึ่่ง� จะต้้องเกี่่ย� วข้้องกัับความสมบููรณ์์
			 ของสิินค้า้ และบริิการโดยตรง โดยได้้ดำ�ำ เนิินการตามมาตรฐานสากลต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้แก่่ลููกค้้า
			 ในปััจจุบัุ ันบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
				 •	มาตรฐานการจััดการด้้านคุุณภาพ (ISO9001:2015)
				 •	มาตรฐานการจััดการด้้านคุุณภาพสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมยานยนต์์ (IATF16949:2016)
				 •	มาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001:2015)
				 •	มาตรฐานการระบบสุุขลัักษณะในการผลิิตที่ดีี่� (Good Manufacturing Practice) หรืือ GMP สำำ�หรัับกระบวนการ
					 ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและการขึ้้�นรููปด้้วยระบบสููญญากาศ (VACUUM)

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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				นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ใส่่ใจและคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภคและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเน้้นการจััดการด้้านสาร
			 ปนเปื้้�อนในผลิิตภััณฑ์์ (Environmental Hazardous Substances) เพื่่�อควบคุุมไม่่ให้้มีีการนำำ�สารเคมีีที่่�เป็็นอัันตรายมา
			 ใช้้ในกระบวนการผลิิต เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นว่่าสินค้
ิ าที่
้ เ่� ป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั ฯ ไม่่มีีสารพิิษที่เ่� ป็็นอันต
ั รายต่่อผู้้�บริิโภค
			 รวมทั้้�งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการติิดต่่อสื่่�อสารกัับลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้เข้้าถึึงข้้อมููลและตอบสนอง
			 ความต้้องการของลููกค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด
6. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
				 บริิษัทั ฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการจััดทำำ�ระบบการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน
			 ระบบการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ISO14001 : 2015 และยัังได้้รับั การรัับรองว่่าเป็็นอุตสา
ุ หกรรมสีีเขีียว (Green Industry)
			จากกระทรวงอุุตสาหกรรม โดยบริิษัทั ฯ ได้้ส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�ด้้านสังั คมและสิ่่�งแวดล้้อมกัับพนัักงานทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ
			 เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางร่่วมกัันในการพััฒนาและดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้ทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
			 รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีโครงการหรืือกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้ศักั ยภาพและทรััพยากรของบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการ
			 ให้้ประสบผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์อย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ
		
โครงการการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
				 บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์พลัังงานและการส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		จึึงได้้มีีการกำำ�หนดเป็็นนโยบายเกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมขึ้้�น เพื่่�อให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยกัันดููแลรัักษาและ
		รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน ได้้แก่่
			 • โครงการรณรงค์์การคััดแยกขยะ
					 บริิษััทฯ ได้้สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้พนัักงานทุุกคนตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม ช่่วยกัันรัักษาความสะอาด
			 และดููแลสิ่่�งแวดล้้อมภายในโรงงาน ได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศแก่่พนัักงานใหม่่ รวมทั้้�งแม่่บ้้าน, คนสวน, รปภ., ผู้้�รัับเหมา
			 เพื่่�อให้้ทุกุ คนมีีความรู้้� ความเข้้าใจและเห็็นความสำำ�คััญของการคััดแยกขยะ รวมทั้้�งปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการทิ้้�งขยะ โดยมีี
			 การชี้้�แจงเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตัิ วั เกี่่ย� วกัับการทิ้้�งขยะ การคััดแยกขยะ และการแบ่่งประเภทขยะอย่่างชััดเจน พร้้อมกัับติิดตามผล
			 เกี่่�ยวกัับความเข้้าใจของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
		 • โครงการควบคุุมและจััดการสารเคมีี
					 บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดเก็็บ และควบคุุมการใช้้สารเคมีีอย่่างคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย ความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม
			 และสุุขภาพอนามััยของพนัักงาน โดยมีีการตรวจติิดตามสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยทำำ�การตรวจสอบ
			อุุณหภููมิิบริิเวณพื้้�นที่จั่� ดั เก็็บสารเคมีี หรืือพื้้�นที่ที่่� มีี่� การใช้้สารเคมีี รวมทั้้�งปรัับปรุุงข้้อปฏิิบัติั ต่่า
ิ ง ๆ ในการทำำ�งานเป็็นระยะและ
			ต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดการซ้้อมแผนฉุุกเฉิินในกรณีีที่่�สารเคมีีหกรั่่�วไหลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
			 • โครงการประหยััดน้ำำ��บาดาลและการนำำ�น้ำำ�� DI กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตใหม่่
					 เพื่่�อเป็็นการลดปััญหาการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมและเพื่่�อให้้การใช้้ทรัพั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและได้้ประโยชน์์สููงสุุดบริิษัทั ฯ
			จึึงได้้มีีโครงการประหยััดน้ำำ��บาดาลโดยมีีเป้้าหมายการใช้้น้ำำ��ไม่่เกิิน 4,800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน สำำ�หรัับปริิมาณการใช้้
			น้ำำ��บาดาลโดยเฉลี่่�ยของปีี 2562 เท่่ากัับ 2,894 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน ซึ่่�งมีีการใช้้น้ำำ��น้้อยกว่่าเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้
			 • โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน (Energy Saving)
					 เพื่่�อเป็็นการสร้้างจิิตสำ�ำ นึึกให้้แก่่พนัักงานภายในองค์์กรตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการประหยััดพลัังงานเพื่่�อลดปััญหา
			 โลกร้้อนซึ่่ง� เป็็นปัญ
ั หาที่่ทั่่� ว� โลกกำำ�ลัังประสบอยู่่� บริิษัทั ฯ จึึงได้้กำ�ำ หนดให้้มีีเป้้าหมายปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อยอดขาย
			 ไม่่เกิิน 2% / เดืือน ถึึงแม้้ว่่าผลการใช้้พลัังงานของบริิษัทั ฯ ในปีี 2562 ยัังมีียอดการใช้้พลัังงานสููงกว่่าเป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนดอยู่่�
			 อย่่างไรก็็ตามผู้้�บริิหารได้้เน้้นย้ำ�ำ� ให้้ทุกุ หน่่วยงานกำำ�หนดเป็็นมาตรการในการลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ต้้องไม่่เกิิน
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			จากอััตราที่่กำ� �ำ หนดไว้้อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่กำ� �ำ หนดไว้้ให้้ได้้ ซึ่่ง� นอกจากช่่วยทำำ�ให้้มีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ดีี� แล้้ว
			ยัังเป็็นการช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตอีีกด้้วย โดยมีีการรณรงค์์ให้้พนัักงานทุุกคนมีีจิิตสำ�ำ นึึกในการร่่วมมืือกัันใช้้พลัังงานอย่่าง
			 ประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ และมีีการเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการประหยััดพลัังงานแก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง
			 • โครงการประหยััดการใช้้กระดาษ A4
					 เพื่่�อเป็็นการประหยััดทรััพยากรและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ ได้้ร่่วมกัันประหยััด
			 การใช้้กระดาษโดยมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายในการใช้้กระดาษ A4 ของแต่่ละแผนกประจำำ�เดืือน เพื่่�อเป็็นการลดปริิมาณการ
			 ใช้้กระดาษในการทำำ�งาน โดยนำำ�กระดาษที่่ใ� ช้้แล้้วมาทำำ�เป็็นกระดาษ Reuse หรืือใช้้วิธีีิ การสื่่�อสารผ่่านการส่่งข้้อความทาง
			อีีเมลล์์หรืือทางไลน์์ เพื่่�อลดปริิมาณการพิิมพ์เ์ อกสาร ซึ่่ง� ได้้ทำ�ำ การติิดตามตรวจสอบและประเมิินผลการใช้้กระดาษเป็็นระยะ
			ซึ่่ง� ผลการติิดตามพบว่่าแนวโน้้มการใช้้กระดาษน้้อยลงตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้ มีีเพีียงบางเดืือนที่่ค� วามต้้องการใช้้กระดาษ
			 เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากปริิมาณการสั่่�งซื้้�อของลููกค้้าบางรายที่่�ยัังต้้องการข้้อมููลหรืือหลัักฐานประกอบเป็็นเอกสารจึึงทำำ�ให้้มีีการ
			 ใช้้กระดาษมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามหน่่วยงานต่่าง ๆ ยัังคงให้้ความร่่วมมืือกัันเพื่่�อช่่วยลดการใช้้กระดาษให้้ได้้มากที่่�สุุด
			 •	กิิจกรรม 5 ส
					 บริิษัทั ฯ ได้้มีีนโยบายจััดทำำ�กิิจกรรม 5 ส อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มผลผลิิตและเพื่่�อความสะอาด ความเป็็นระเบีียบ
			 เรีียบร้้อยภายในบริิษััท โดยมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ 5 ส เพื่่�อเป็็นทีีมงานในการจััดทำำ�มาตรฐานและกำำ�หนดการ
			ตรวจประเมิิน ติิดตามผลการปรัับปรุุง และรายงานผลการติิดตามในที่่�ประชุุมกรรมการ 5 ส เป็็นประจำำ�โดยได้้มีีการ
			กำำ�หนดการตรวจประเมิินและรายงานผลเดืือนละ 1 ครั้้ง� โดยให้้พนัักงานทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วมและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
			 ของการสะสาง การดููแลความสะอาด ความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย ความสะดวกในการทำำ�งาน และมีีสภาพแวดล้้อมที่่ดีี�
			 ภายในพื้้�นที่ก่� ารทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยงาน รวมถึึงการเสริิมสร้า้ งลัักษณะนิิสัยั ให้้กับั พนัักงานทุุกคน และทำำ�ให้้เกิิดสุุขลัักษณะ
			ที่่ดีี� นอกจากนี้้�ยังั ได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีการทำำ�ความสะอาดโรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่่ง� คณะกรรมการ 5 ส ได้้กำ�ำ หนดวััน
			 เวลาในการทำำ�ความสะอาดครั้้�งใหญ่่ปีีละ 2 ครั้้�ง
7. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
				 บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุรุ กิิจด้ว้ ยความสุุจริติ โปร่่งใส เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ โดยมุ่่ง� เน้้นการเจริิญเติิบโตของบริิษัทั ฯ
			 ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน ชุุมชน และคุุณภาพของสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกมิิติิ โดยบริิษัทั ฯ
			 มีีกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายกัับชุุมชนในบริิเวณใกล้้เคีียง อาทิิเช่่น การปล่่อยพัันธุ์์�ปลาลงสู่่ค� ลองสาธารณะ ร่่วมงานบุุญ ออกโรงทาน
			 การแข่่งเรืือประเพณีี เป็็นต้้น
8. นวััตกรรมและการเผยแพร่่นวััตกรรม CSR
				 บริิษััทฯ มีีการสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์โครงการหรืือกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมแบบสองทาง (Two Way
			 Communication) กัับชุุมชน โดยได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ หรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ ภายในชุุมชนและใกล้้เคีียง เช่่น อบต.
			วััด โรงเรีียนภายในชุุมชน ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน สัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อเป็็นการเปิิดโอกาส
			 ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ได้้มีีส่่วนร่่วมในโครงการหรืือกิิจกรรมนั้้�น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
			กัับชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
			
			

การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
- ไม่่มีี	-
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

กิิจกรรมเพื่่อปร
� ะโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
		 บริิษััทฯและบริิษัทย่่
ั อย ได้้มุ่่�งเน้้นในการมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรมทางสัังคมและชุุมชน เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและการดำำ�รงอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างพึ่่�งพาอาศััยกััน รวมทั้้�งได้้ร่่วมสนัับสนุุนและส่่งเสริิมขนบธรรมเนียี มประเพณีีของไทยตามเทศกาลต่่าง ๆ ได้้แก่่
		 o เนื่่�องในวัันพ่่อแห่่งชาติิ วัันที่่� 5 ธัันวาคม บริิษััทฯ และผู้้�มีีอุุปการะคุุณได้้นำำ�อาหาร เช่่น ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือ กระเพาะปลา ขนม
			 ผลไม้้และเครื่่�องดื่่�ม แจกฟรีีให้้กัับผู้้�ที่่�มาบริิจาคโลหิิตที่่�สภากาชาดไทยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
		 o	สนัับสนุุนกิิจกรรมส่่งเสริิมประเพณีีและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ ประเพณีีแข่่งเรืือประจำำ�ปีี เจ้้าภาพทอดกฐิินสามััคคีี
			สร้้างพระประธาน ออกโรงทานเลี้้�ยงอาหารเนื่่�องในวัันสำำ�คััญทางศาสนา การจััดพิิธีีรดน้ำำ��ขอพรผู้้�ใหญ่่ในวัันสงกรานต์์
			ทำำ�บุุญตัักบาตรในวัันขึ้้�นปีีใหม่่
		 o บริิจาคสิ่่�งของ อุุปกรณ์์ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า คอมพิิวเตอร์์ เสื้้�อผ้้าให้้กัับมููลนิิธิิต่่าง ๆ
		 o ปล่่อยพัันธุ์์�ปลาลงสู่่�คลองสาธารณะ

งานกาชาด :

เนื่่�องในวัันพ่่อแห่่งชาติิ วัันที่่� 5 ธัันวาคม 2562
บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้นำำ�อาหาร ขนมและ
เครื่่อ� งดื่่ม� ไปเลี้้ย� งผู้้�บริิจาคโลหิิตที่ส่� ภากาชาดไทย

บริิจาคสิ่่�งของ :

บริิษัทั และบริิษัทย่่
ั อย ได้้บริิจาคสิ่่�งของ อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า
เสื้้�อผ้้า ให้้กัับมููลนิิธิิหลวงตาน้้อย

ปล่่อยปลา

ได้้นำำ�พัันธุ์์�ปลาที่่�ได้้รัับจากกรมประมง
ปล่่อยลงสู่่�ลำำ�คลองสาธารณะ
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ทำำ�บุุญตัักบาตร

ร่่วมทำำ�บุุญตัักบาตร และรดน้ำำ��ดำำ�หััวผู้้�ใหญ่่ เนื่่�องในวัันสงกรานต์์

การร่่วมกิิจกรรมงานเลี้้�ยงของบริิษััทประจำำ�ปีี “มนต์์รัักสาลี่่�”

การอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ กิิจกรรม Big Cleaning Day
และการฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงเบื้้�องต้้นและอพยพหนีไี ฟประจำำ�ปีี
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิหารและระดัับปฏิิบััติิงานและเพื่่�อให้้เกิิดความมีีประสิิทธิิภาพในการ
ดำำ�เนิินงาน บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดภาระหน้้าที่่�อำำ�นาจการดำำ�เนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหารไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจนมีีการ
ควบคุุมดููแลการใช้้ทรัพั ย์์สิินของบริิษัทั ให้้เกิิดประโยชน์์และมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติงิ าน ผู้้�ติิดตามควบคุุมและประเมิินผลออกจากกััน
โดยบริิษััทได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีี
ความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในทำำ�การตรวจสอบและประเมิินระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษััท เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อทำำ�การสอบทานระบบการควบคุุมภายในและ
การตรวจสอบภายในให้้มีีความเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล มีีการควบคุุมทางด้้านการเงิินและมีีการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นไปตามแนวทางที่่�
กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ รวมทั้้�งการตรวจสอบการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั โดยผลการตรวจสอบ
จะนำำ�ไปรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััท ในปีี 2562 บริิษััทได้้มีีการทำำ�การประเมิินความเพีียงพอของระบบ
ควบคุุมภายในที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อพิิจารณาหาแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไขการปฏิิบััติิงานให้้ผลการดำำ�เนิินงานมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
	นอกจากนี้้�คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งได้้มีีการทำำ�การประเมิินความเสี่่ย� งของกิิจการในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อหาวิิธีีขจััดและ/หรืือ
ลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และได้้นำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทได้้รัับทราบ

1. สรุุปความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
ความเห็็นของกรรมการ กรรมการตรวจสอบต่่อการควบคุุมภายใน
ในรอบปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน ได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
ในด้้านต่่าง ๆ 5 ด้้าน คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ข้้อมููลและระบบการติิดตาม และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ ซึ่่ง� คณะกรรมการมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการตรวจสอบว่่า บริิษัทั
มีีระบบควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม รวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในที่่จ� ะติิดตามควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานบริิษัทย่่
ั อยให้้สามารถ
ป้้องกัันทรัพั ย์์สินิ ของบริิษัทั และบริิษัทย่่
ั อยจากการที่่ก� รรมการบริิษัทั หรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรม
กัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันอย่่างเพีียงพอแล้้ว และสอดคล้้องกัับแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้้�
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั คืือ บริิษัทสำ
ั �ำ นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ซึ่่ง� เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั และบริิษัทย่่
ั อยมิิได้้ให้้ความเห็็นในรายงานการสอบบััญชีี
ว่่า บริิษััทมีีข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในแต่่อย่่างใด
การกำำ�หนดบทลงโทษ
บริิษัทั ได้้จัดั ทำำ�ข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับจริิยธรรมเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร (Code of Conduct) ให้้ถือื เป็็นนโยบายที่่สำ� �ำ คััญที่่พ� นัักงานทุุกคน
ต้้องสำำ�นึึกถึึงความถููกต้้องชอบธรรมและถููกกฎหมายในการปฏิิบัติั งิ านให้้แก่่บริิษัทั นอกจากนี้้� ยัังมีีการกำำ�หนดบทลงโทษตามลำำ�ดัับหนัักเบา
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรในกรณีีที่่�พนัักงานไม่่ว่่าระดัับใดปฏิิบััติิตนที่ก่่่� อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท
อำำ�นาจอนุุมัติั ิ
บริิษัทมีี
ั การแบ่่งแยกหน้้าที่ค่� วามรัับผิิดชอบในการเป็็นผู้้�มีีอำ�ำ นาจอนุุมัติั ิ ผู้้�บัันทึึกรายการบััญชีีและข้้อมููลสารสนเทศและผู้้�ดููแลทรััพย์์สินิ
ออกจากกัันอย่่างชััดเจน การจััดซื้้�อจััดหามีีการเปรีียบเทีียบราคา ทำำ�การต่่อรองราคา ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการตรวจสอบซึ่่ง� กัันและกััน โดยผู้้�จัดั การ
ฝ่่ายมีีอำำ�นาจอนุุมััติิขั้้�นต้้น และกรรมการผู้้�จััดการมีีอำำ�นาจสููงสุุดในการอนุุมััติิ ส่่วนแผนกบััญชีีและการเงิินมีีหน้้าที่่�ในการบัันทึึกรายการ
แผนกบุุคคลเป็็นผู้้�ดููแลทรััพย์์สินิ ประเภทเครื่่อ� งจัักร และวััตถุดิุ บิ รวมถึึงบุุคลากร เจ้้าหน้้าที่บั่� ญ
ั ชีีและการเงิินดููแลทรััพย์์สินน
ิ อกเหนืือจากที่่�
แผนกบุุคคลดููแล อาทิิ เงิินสด
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การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การจััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
	สำำ�หรัับแผนกตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบภายในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ประเมิินประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายใน สอบทานและประเมิินความเหมาะสมของการปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการการขายและ
		 บริิการ การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า การซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์และแม่่พิิมพ์์ การควบคุุมการผลิิตและ
		 การบัันทึึกข้้อมููลต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการผลิิต การดููแลและควบคุุมคุุณภาพของสิินค้า้
2.	ตรวจสอบว่่า ได้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและปฏิิบััติิตามระเบีียบนโยบายบริิษััท
3.	ตรวจสอบการบัันทึึก ควบคุุม เก็็บรัักษาทรััพย์์สิินไว้้อย่่างเหมาะสมสามารถป้้องกัันความเสีียหายได้้อย่่างเพีียงพอ
4.	ตรวจสอบความถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลทางการเงิิน
5. เสนอแนะระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อช่่วยให้้เกิิดผลงานที่่มีี� ประสิิทธิิผล
6. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้านต่่าง ๆ ว่่าเป็็นไปตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
7.	นำำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีีที่่�มีีความเห็็นแตกต่่างไปจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั
หรืือผู้้�สอบบััญชีีมีีข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในประการใด
ไม่่มีีความเห็็นที่่�แตกต่่างเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำำ�ปีี

3. หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้ง� ที่่� 1/2552 เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2552 ได้้แต่่งตั้้ง� นางสาวลััคมน เพชรชูู ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษัทตั้้
ั ง� แต่่วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2552 เนื่่�องจากมีีประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ านด้้านการตรวจสอบภายใน
มาแล้้วกว่่า 5 ปีี และเคยเข้้าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายใน ได้้แก่่ การปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
สำำ�หรัับผู้้�ตรวจสอบมืือใหม่่ การป้้องกัันและการตรวจสอบการทุุจริติ ภายใน การควบคุุมภายในตามแนวคิิดของ COSO เป็็นต้น้ และเข้้าใจ
ในกิิจกรรมและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท จึึงเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมที่่จ� ะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ
	ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััทจะต้้องผ่่าน
การอนุุมััติิ (หรืือได้้รัับความเห็็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ปััจจััยความเสี่่�ยง

1. ความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจ
		
1.1 ความเสี่่�ยงทางด้้านราคาวััตถุุดิิบ
			 เนื่่�องจากเม็็ดพลาสติิก แผ่่นฟิิล์์มพลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ ซึ่่�งเป็็นวัตถุ
ั ุดิิบหลัักในการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและพิิมพ์์ฉลาก
สิินค้า้ เป็็นผลพลอยได้้จากการกลั่่นน้ำ
� �ำ� มัันดิบิ และก๊๊าซธรรมชาติิ ดัังนั้้�น ราคาโดยทั่่�วไปจะแปรผัันตามราคาน้ำำ�� มัันและราคาก๊๊าซในตลาดโลก
ซึ่่�งหากราคาวััตถุุดิิบดัังกล่่าวมีีการปรัับตััวสููงขึ้้�นก็็อาจจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อกำำ�ไรของบริิษััทและกลุ่่�มบริิษัทั
		 อย่่างไรก็็ตาม การผลิิตของบริิษััทและกลุ่่ม� บริิษััทส่่วนใหญ่่ ลููกค้้าจะเป็็นผู้้�กำ�ำ หนดประเภท มาตรฐานคุุณภาพ และผู้้�ขายวััตถุดิุ บิ
มาให้้ ซึ่่ง� ราคาขายก็็จะเป็็นราคาเดีียวกัันทั่่ว� โลก (Global Price) ซึ่่ง� บริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทก็
ั สามา
็ รถขอปรัับราคาขึ้้�นได้้ นอกจากนี้้� บริิษัทั และ
กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ ดัังนี้้�
		 - ประสานและเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีี่� และติิดต่่อกัับผู้้�ค้้าวััตถุุดิิบไว้้หลาย ๆ ราย
		 - เปรีียบเทีียบราคาวััตถุุดิิบจากผู้้�ขายตั้้�งแต่่ 2 รายขึ้้�นไป เพื่่�อให้้ได้้เงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�ดีีที่่�สุุด
		 -	ติิดตามแนวโน้้มราคาเม็็ดพลาสติิก แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ จากผู้้�ขายภายในประเทศและต่่างประเทศอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
			 เพื่่�อวางแผนการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบที่่�เหมาะสม หากราคามีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�น บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทอาจจะสั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้า
			 ในปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการใช้้ในการผลิิตระยะหนึ่่�ง
		 -	ติิดต่่อและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อสามารถชี้้�แจงและปรัับราคาสิินค้้าตามต้้นทุุนที่่�เป็็นจริิงได้้
		
1.2 ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบคุุณภาพน้้อยราย
			ที่่ผ่่านมา
�
บริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทสั่่
ั ง� ซื้้�อวััตถุดิุ บิ ประเภทเม็็ดพลาสติิก แผ่่นพลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ เกืือบทั้้�งหมดจากแหล่่งผลิิต
ภายในประเทศ ซึ่่ง� บางครั้้ง� มีีผู้้�ผลิิตน้อ้ ยรายที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ บริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทจึึ
ั งสั่่�งซื้้อ� จากผู้้�ผลิิตรายนั้้�นซึ่ง่� มีีคุุณสมบััติดีีมีีปั
ิ ญ
ั หาในการผลิิตน้อ้ ย
และตรงตามคุุณสมบััติที่ิ ลูู่� กค้้ากำ�ำ หนดมากที่่สุ� ดุ และยัังเกี่่ย� วเนื่่�องกัับราคาวััตถุดิุ บิ ที่่ถูู� กลงจากการสั่่�งซื้้�อเป็็นปริิมาณมาก ๆ ดัังนั้้�น บริิษัทั และกลุ่่ม�
บริิษััทอาจมีีความเสี่่�ยงในการพึ่่�งพิิงผู้้�ผลิิตรายนั้้�นมากเกิินไป โดยสำำ�หรัับธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
ที่่�ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทนั้้�น ในปีี 2562 บริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกจำำ�นวน 5 ราย รวมจำำ�นวนประมาณ 59% ของยอดซื้้�อ
เม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด และมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายแผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกอยู่่� 5 รายใหญ่่ รวมจำำ�นวนประมาณ 85% ของยอดซื้้อ� แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก
ทั้้�งหมด
		สำำ�หรัับในส่่วนของธุุรกิิจผลิิตสินค้
ิ า้ พลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนที่่จำ� �ำ หน่่ายผ่่านโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ ที่่ดำ� �ำ เนิินการโดยบริิษัทย่่
ั อย
คืือ บริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) นั้้�น ในปีี 2562 บริิษัทย่่
ั อยมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกรายใหญ่่จำำ�นวน 5 ราย รวมจำำ�นวนประมาณ
73% ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด โดยผู้้�ขายรายใหญ่่สุุดประมาณ 45% ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด
	สำำ�หรัับในส่่วนของธุุรกิิจพิมพ์
ิ ฉ์ ลากสิินค้า้ บริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�จัดั จำำ�หน่่ายสติิกเกอร์์อยู่่ร� ายหนึ่่ง� จำำ�นวนประมาณร้้อยละ 51 ของ
ยอดสั่่�งซื้้�อวััตถุดิุ บิ ทั้้�งหมด รายละเอีียดตามหััวข้้อลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทั ในเรื่่อ� งการจััดหาวััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ในการผลิิต
อย่่างไรก็็ตาม มีีบริิษัทั โรงงานผลิิตวัตถุ
ั ดิุ บิ ดัังกล่่าวเกิิดขึ้้น� ใหม่่เพิ่่�มขึ้้น� บริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทจึึ
ั งสามารถจััดหาวััตถุดิุ บิ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพใกล้้เคีียงกััน
ได้้หากมีีความจำำ�เป็็น รวมทั้้�งบริิษััทและกลุ่่�มบริิษัทั พยายามลดความเสี่่�ยงโดยติิดต่่อผู้้�ผลิิตมากรายขึ้้�น
1.3 ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�นในธุุรกิิจชิ้้�นส่่วนพลาสติิก และในธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
		
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
		 เนื่่�องด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก ทั้้�งความนิิยมที่่�
มากขึ้้�นของการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นต้น้ ทำำ�ให้้สััดส่่วนรายได้้จากธุุรกิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมชิ้้นส่่
� วนยานยนต์์ เหลืือเพีียงประมาณร้้อยละ 17 ของรายได้้ธุรุ กิิจผลิิตชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกทั้้�งหมดของบริิษัทั โดยบริิษัทั ได้้
หัันไปเพิ่่�มสัดั ส่่วนในสิินค้า้ พลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือนที่่ยั� งั มีีการเติิบโตที่่ดีี� รวมทั้้�งสิินค้า้ พลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�เริ่่�มฟื้นตั
้� ัว โดยสััดส่่วนรายได้้จากอุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือนจะอยู่่�ที่่�เป็็นประมาณร้้อยละ 38 ของรายได้้ธุุรกิิจผลิิต
ชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกทั้้�งหมด ขณะที่่สั� ดั ส่่วนรายได้้จากอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จะอยู่่ที่� เ่� ป็็นประมาณร้้อยละ 17 ของรายได้้รวม และยัังมีีในส่่วน
ของอุุตสาหกรรมบรรจุุภััณฑ์์อีีกประมาณร้้อยละ11 ของรายได้้รวม สำำ�หรัับการแข่่งขั้้�นในอุุตสาหกรรมนี้้�นั้้�น มีีทั้้�งการแข่่งขัันจากผู้้�ผลิิต
ในประเทศ ผู้้�ผลิิตสััญชาติิญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีฐานการผลิิตอยู่่�ในประเทศไทย และบริิษัทคู่
ั ่�แข่่งในประเทศจีีนที่่มีีต้
� ้นทุุนแรงงานที่่ต่ำ� ำ��กว่่า แต่่เนื่่�องจาก
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ชิ้นส่่
้� วนพลาสติิกที่่บ� ริิษัทั ผลิิตเป็็นสินค้
ิ าคุ
้ ณ
ุ ภาพและต้้องใช้้ความชำำ�นาญของช่่างเทคนิิค เช่่น การปรัับสภาพเครื่่อ� งจัักรในการผลิิตให้้เหมาะสม
กัับแม่่พิิมพ์ที่์ ถูู่� กกำำ�หนดไว้้ เพื่่�อให้้ได้้สินค้
ิ าตามที่
้
ลูู่� กค้้าต้อ้ งการและเป็็นการลดของเสีียจากขบวนการผลิิต อีีกทั้้�งบริิษัทยั
ั งั มีีการกระจายสิินค้า้
ไปในอุุตสาหกรรมอื่่�นอีีกหลายอุุตสาหกรรม เช่่น ของใช้้ในครััวเรืือน เครื่่อ� งใช้้สำ�ำ นัักงาน เป็็นต้น้ อย่่างไรก็็ตาม รายได้้ของอุุตสาหกรรมนี้้�ส่่วนใหญ่่
จะเติิบโตตามลููกค้้าในแต่่ละอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�น หากว่่าอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ที่่�เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทมีีการเติิบโตไม่่ดีีนััก ก็็จะกระทบต่่อ
การเติิบโตของบริิษัทด้
ั ว้ ย โดยจะเห็็นได้้จากรายได้้ของบริิษัทจา
ั กธุุรกิิจผลิิตชิ้นส่่
้� วนพลาสติิกที่่ล� ดลงเล็็กน้้อย เนื่่�องจากภาวะอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ
โดยรวมที่่ช� ะลอตััว
		 และที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีประวััติิการร้้องเรีียนจากลููกค้้าในเรื่่�องมาตรฐาน หรืือคุุณภาพของสิินค้้า ประกอบกัับบริิษัทมีี
ั ฐานลููกค้้า
ที่่�แข็็งแกร่่ง ทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทสามารถที่่�จะแข่่งขัันกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�ในอุุตสาหกรรมนี้้�ได้้ ดัังนั้้�น นโยบายการแข่่งขัันของบริิษััทจะเน้้น
การผลิิตสิินค้าที่
้ ่�มีีคุุณภาพให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องคุุณภาพของสิินค้้ามากกว่่าราคา
		สำำ�หรัับธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน ที่่�จำำ�หน่่ายผ่่านโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ ที่่�ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อยนั้้�น
มีีการแข่่งขัันไม่่รุุนแรงนััก เนื่่�องจากบริิษัทย่่
ั อยดัังกล่่าวสามารถควบคุุมต้น้ ทุุนการผลิิตได้้ดีี ทำำ�ให้้ราคาสามารถแข่่งขัันกับั คู่่แ� ข่่งได้้ รวมทั้้�ง ยัังมีี
ความสััมพันธ์
ั ที่์ ดีีมา
่� ยาวนานกัับกลุ่่มลูู
� กค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตามธรุุกิจิ จััดจำำ�หน่่ายผ่่านโมเดิิร์น์ เทรดต่่างๆ นั้้�น ถืือได้้ว่่ามีีค่่าใช้้จ่่าย
ในการขายที่่ค่่� อนข้้างสููง
		
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
		จากการวิิเคราะห์์รายได้้ที่ล่� ดลงของธุุรกิิจพิมพ์
ิ ฉ์ ลากสิินค้า้ ในปีีที่ผ่่านมา
่�
เกิิดจากการแข่่งขัันด้าน
้ ราคาที่่รุ� นุ แรงขึ้้น� ทำำ�ให้้ราคาขาย
สิินค้้าต่่อหน่่วยปริิมาณการผลิิตมีีอััตราที่่�ลดลง รวมทั้้�งปริิมาณหน่่วยของสิินค้้าที่่�ขายได้้ก็็ลดลงด้้วยเนื่่�องจากการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�นจาก
บริิษััทคู่่�แข่่งข้้ามชาติิที่่�มาตั้้�งโรงงานผลิิตในประเทศไทย ทั้้�งนี้้� บริิษััทย่่อยได้้พยายามปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิตและควบคุุมต้้นทุุน
การผลิิตให้้ดีีขึ้้นต
� ลอดเวลา เพื่่�อให้้ยังั คงสามารถแข่่งขัันได้้ โดยในปีีหน้้าเชื่่อ� ว่่า ธุุรกิิจยังั คงมีีการแข่่งขัันที่สูู่� ง ทำำ�ให้้บริิษัทย่่
ั อยพยายามขยาย
ไปผลิิตสิินค้้าประเภทใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อสร้้างยอดขายเข้้ามาทดแทนยอดขายของสิินค้้าเดิิมที่ช่� ะลอตััวจากการแข่่งขัันด้้านราคา
		 โดยบริิษัทย่่
ั อยเชื่่อ� มั่่�นว่่า ในระยะยาวแล้้วแนวโน้้มตลาดฉลากสิินค้าคุ
้ ณ
ุ ภาพสููงยัังมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� สาเหตุุสำ�ำ คััญเนื่่�องจาก
กระแสความนิิยมฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงในต่่างประเทศเริ่่�มเข้้ามาในประเทศไทย ประกอบกัับผู้้�บริิโภคให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีี
ความสวยงามมากขึ้้น� ดัังนั้้�น การทำำ�ฉลากสิินค้าที่
้ มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพดีี สีีสัันสดใส จะทำำ�ให้้สินค้
ิ ามีี
้ ความโดดเด่่นและดึึงดููดผู้้�บริิโภคได้้ง่่าย นอกจากนี้้�
ยัังช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตโดยผู้้�ผลิิตสิินค้้าไม่่จำำ�เป็็นต้้องผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีลัักษณะเหมืือนกัันแต่่มีีลวดลายหรืือสีีที่่�แตกต่่างกัันเก็็บไว้้เป็็น
จำำ�นวนมาก แต่่อาจมีีการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากคู่่�แข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
		ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากคุุณภาพสููงนี้้�ต้้องใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ค่่อนข้้างสููง และการได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าต้้องใช้้เวลาและ
เป็็นไปได้้ไม่่ง่่ายนััก แต่่เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยได้้ก่่อตั้้�งและผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงนี้้�มานานแล้้วเป็็นเวลามากกว่่า 20 ปีี จึึงเป็็นที่่�รู้้�จัักและ
ได้้รับั การยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งบริิษัทก็
ั มีีผู้้�
็ บริิหารและพนัักงานที่่มีี� ประสบการณ์์มายาวนานในธุุรกิิจนี้้� ทำำ�ให้้สามารถให้้บริิการ
แก่่ลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร และสามารถใช้้ประสบการณ์์แก้้ไขปััญหาให้้แก่่ลููกค้้าได้้
1.4 ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่
		 ในปีี 2562 บริิษัทั และบริิษัทย่่
ั อยมีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่ 5 รายแรก รวมกัันเป็็นเงิินจำ�ำ นวนประมาณ 662 ล้้านบาท จากทั้้�งธุุรกิิจผลิิต
ชิ้้นส่่
� วนพลาสติิกและผลิิตฉลากสิินค้า้ ซึ่่ง� คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 54 ของรายได้้จากการขายของกลุ่่ม� บริิษัทั อย่่างไรก็็ตาม ไม่่มีีลููกค้้ารายใด
รายหนึ่่�งมีียอดขายเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของยอดขายรวม ดัังนั้้�น หากลููกค้้ารายใหญ่่กลุ่่�มดัังกล่่าวยกเลิิกหรืือลดปริิมาณการสั่่�งผลิิตลง และ
หากกลุ่่ม� บริิษัทั ไม่่สามารถหาลููกค้้ารายอื่่นมาท
�
ดแทนได้้ ก็็จะมีีผลกระทบต่่อรายได้้ของกลุ่่ม� บริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นอกจากนี้้� หากกลุ่่ม� บริิษัทั
มีีการลงทุุนเพิ่่�มทั้้�งการขยายโรงงานและซื้้�อเครื่่�องจัักรเพิ่่�มด้้วยมููลค่่าที่่�สููงในขณะที่่�กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้ไม่่เป็็นไปตามประมาณการแล้้ว
อาจทำำ�ให้้เกิิดการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทได้้
อย่่างไรก็็ตาม ที่่�ผ่่านมากลุ่่�มบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่และผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานและ
ฐานะการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท กลุ่่�มบริิษััทจึึงได้้พยายามขยายฐานลููกค้้าให้้เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว รวมทั้้�งกระจายกลุ่่�มลููกค้้าให้้
หลากหลายไปในธุุรกิิจต่่าง ๆ รวมถึึงการเพิ่่�มฐานลููกค้้าในต่่างประเทศให้้มากขึ้้น� ทั้้�งนี้้� ผลงานที่่ผ่่านมา
�
ของกลุ่่ม� บริิษัทั ได้้รับั การยอมรัับจากลููกค้้า
เนื่่�องจากสามารถผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพตรงกัับความต้้องการและกำำ�หนดเวลาของลููกค้้า อีีกทั้้�งสามารถปฏิิบััติิได้้ตามเงื่่�อนไขต่่าง ๆ
ตามที่่ลูู� กค้้ากำ�ำ หนด ตลอดจนมีีการดููแลและให้้บริิการภายหลัังการขาย เพื่่�อสร้้างความสััมพันธ์
ั อ์ ย่่างต่่อเนื่่�องกัับลููกค้้า ซึ่่ง� ที่่ผ่่านมา
�
กลุ่่มลูู
� กค้้า
รายใหญ่่ดัังกล่่าวก็็ยัังคงสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มบริิษััทมาอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน
รายงานประจำำ�ปีี 2562
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2. ความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อสิิทธิิหรืือการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์
		
ความเสี่่�ยงกรณีีมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 50
		ปััจจุุบัันกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท คืือ บริิษัทั วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด กลุ่่�มจิิวะพรทิิพย์์ และกลุ่่�มอััศวกาญจน์์ และ
ผู้้�บริิหารของบริิษััทอีีก 2 ท่่าน คืือ นายสาทิิส ตััตวธร และนายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ โดยกลุ่่�มดัังกล่่าวถืือหุ้้�นรวมกัันคิิดเป็็นสััดส่่วน
ประมาณร้้อยละ 49.51 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท ทำำ�ให้้ไม่่สามารถควบคุุมมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทั้้�งหมดไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องการแต่่งตั้้�ง
กรรมการ หรืือการขอมติิในเรื่่อ� งอื่่นที่
� ต้่� อ้ งใช้้เสีียงส่่วนใหญ่่ของที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�น ผู้้�ถือื หุ้้�นรายอื่่นจึึ
� งสามารถรวบรวมคะแนนเสีียงเพื่่�อ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เสนอได้้
3. ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการผลิิต
		
ความเสี่่�ยงกรณีีเกิิดภััยธรรมชาติิ
		 ในปีี 2554 ได้้เกิิดวิิกฤตมหาอุุทกภััยในหลายจัังหวััด ทั้้�งกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ซึ่่ง� รวมถึึงจัังหวััดปทุุมธานีี ที่่บ� ริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทั
ตั้้ง� อยู่่� ทำำ�ให้้ได้้รับั ผลกระทบทางด้้านคมนาคม การเดิินทางของพนัักงาน และการขนส่่งสิินค้า้ บริิษัทั และกลุ่่ม� บริิษัทจึึ
ั งได้้หยุุดการผลิิตทั้้ง� หมด
ประมาณ 15 วััน ส่่งผลให้้ยอดรายได้้ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวลดลง และมีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมครั้้�งนั้้�น อย่่างไรก็็ดีี จาก
การป้้องกัันอย่่างเต็็มที่่�ดัังกล่่าวทำำ�ให้้ทรััพย์์สิินและเครื่่�องจัักรภายในโรงงานของบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทไม่่ได้้รัับความเสีียหายแต่่อย่่างใด
มีีเพีียงการเสีียหายทางเดิินภายนอกเพีียงเล็็กน้้อยเท่่านั้้�น ซึ่่�งบริิษััทและกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ทำำ�ประกัันภััยเอาไว้้ อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2555 - 2562
ที่่�ผ่่านมา บริิษัทั และกลุ่่�มบริิษััทได้้เตรีียมการป้้องกัันโดยการอุุดช่่องโหว่่ต่่าง ๆ และการตรวจสอบความแข็็งแรงของรั้้�วบริิษััทรอบโรงงาน
และได้้เตรีียมเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ในการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม อาทิิเช่่น เครื่่�องปั๊๊�มน้ำำ��ขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น และบริิษััทและกลุ่่�มบริิษัทยั
ั ังได้้มีี
แผนปฏิิบััติิการในเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้พร้้อมแล้้วหากเกิิดวิิกฤตดัังกล่่าวขึ้้�นอีีกในอนาคต
4. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
		
4.1 ความเสี่่�ยงในการผิิดเงื่่�อนไขเงิินกู้้�ยืืมของธนาคาร
			 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่ม� บริิษัทมีี
ั เงิินสดและเงิินลงทุุนชั่่ว� คราวจำำ�นวนมากประมาณ 466 ล้้านบาท รวมทั้้�งเงิินลงทุุน
ระยะยาวอื่่�นอีีกประมาณ 131 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่อยู่่�ภายใต้้ทรััพย์์สิินของบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) เนื่่�องจากในปีี 2558
กลุ่่�มบริิษััทได้้รัับเงิินทุุนจากการเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนของบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และจากการขายหุ้้�นเดิิม
บางส่่วนในบริิษัทั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ของบริิษัทั ฯ ในขณะเดีียวกััน บริิษััทก็็มีีการกู้้�ยืืมเงิินระยะยาวเพื่่�อใช้้ในการลงทุุนจััดตั้้�ง
บริิษััทย่่อยใหม่่ คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันบริิษััทมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคาร
คงเหลืืออยู่่จำ� ำ�นวนประมาณ 198 ล้้านบาท โดย ณ 31 ธัันวาคม 2562 อััตราหนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E ratio) ของกลุ่่�มบริิษััทยัังอยู่่�ในอััตราที่่�ต่ำำ��
คืือ ประมาณ 0.22 เท่่า
	ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั ฯ มีียอดเงิินกู้้�ยืมื ระยะยาวจากธนาคารคงค้้างจำำ�นวนเงิิน 61.2 ล้้านบาท ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ไม่่สามารถ
ปฏิิบัติั ตามข้
ิ อ้ กำำ�หนดทางการเงิินบางประการตามที่่ร� ะบุุในสััญญาเงิินกู้้� ซึ่่ง� เป็็นกรณีีที่่เ� กิิดขึ้้น� เพีียงชั่่ว� คราว โดยบริิษัทั ฯได้้จัดั ประเภทเงิินกู้้�ยืมื
ดัังกล่่าวเป็็นหนี้้�สินิ หมุุนเวีียนตามมาตรฐานการบััญชีี อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อวัันที่่� 14 มกราคม 2563 บริิษัทั ฯได้้รับั หนัังสืือผ่่อนปรนการทดสอบ
ข้้อกำำ�หนดทางการเงิินดัังกล่่าวจากธนาคารแล้้ว
		
4.2 ความเสี่่�ยงด้้านภาวะผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย
			 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นเหลืืออยู่่�ประมาณ 121 ล้้านบาท ที่่�อััตราดอกเบี้้�ยประมาณ
3.15- 3.42% และมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคาร เหลืืออยู่่�ประมาณ 77 ล้้านบาท ที่่�อััตราดอกเบี้้�ย MLR – 2.5% ซึ่่�ง ณ ปััจจุบัุ ันคิิดแล้้ว
อยู่่�ที่่�ประมาณ 3.50% และอััตราที่่� 4.15% ดัังนั้้�น ผลกระทบจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�อาจสููงขึ้้�น ก็็อาจส่่งผลกระทบต่่อผล
การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ตาม จากจำำ�นวนเงิินกู้้�ระยะสั้้�นและระยะยาวที่่�คงเหลืือไม่่มากนััก เมื่่�อเทีียบกัับฐานะการเงิิน
ของกลุ่่�มบริิษััท กลุ่่�มบริิษััทจึึงเชื่่�อว่่า ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นนั้้�นจะมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด และไม่่ส่่งผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั แต่่อย่่างใด
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4.3 ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
			 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินสกุุลต่่างประเทศ โดยเฉพาะเงิินเหรีียญสหรััฐอยู่่�จำำ�นวน
ประมาณ 222,000 เหรีียญสหรััฐ ซึ่่�งยัังไม่่ได้้มีีการทำำ�สััญญาป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนไว้้ โดยกลุ่่�มบริิษััทก็็มีีสิินทรััพย์์ที่่�เป็็น
เงิินสกุลุ เหรีียญสหรััฐด้้วยเช่่นกัันจำ�ำ นวน 331,000 เหรีียญสหรััฐ ทำำ�ให้้มีีความเสี่่ย� งจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่ย� นดัังกล่่าวค่่อนข้้าง
น้้อยเนื่่�องจาก มีีทั้้�งหนี้้�สิินและทรััพย์์สิินที่่�เป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐ โดยภาระหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินสกุุลเหรีียญสหรััฐดัังกล่่าวนั้้�นทั้้�งหมดเป็็นหนี้้�สินิ
ที่่เ� กิิดจากการซื้้�อเครื่่อ� งจัักรของบริิษัทย่่
ั อยซึ่่ง� ได้้รับั เครดิิตที่ดีี่� เป็็นเวลาถึึง 1 ปีี โดยจะครบกำำ�หนดชำำ�ระในช่่วงไตรมาสสุุดท้้ายของปีี 2563 และ
โดยที่่บ� ริิษัทย่่
ั อยดัังกล่่าวมีีการขายสิินค้า้ ไปยัังต่่างประเทศและคาดว่่าจะมีีรายได้้เป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐประมาณเดืือนละมากกว่่า 100,000
เหรีียญสหรััฐ จึึงมีีนโยบายที่่จ� ะเก็็บรายได้้ดัังกล่่าวไว้้ในบััญชีีเงิินสกุุลเหรีียญสหรััฐ เพื่่�อไว้้จ่่ายชำำ�ระค่่าเครื่่�องจัักรดัังกล่่าวเมื่่�อครบกำำ�หนด
ชำำ�ระ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าวโดยธรรมชาติิ
			นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ตะหนัักถึึงความสำำ�คััญในเรื่่�องนี้้� โดยได้้มีีการติิดตามการขึ้้�นลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างใกล้้ชิิด
มีีการปรึึกษากัับธนาคารถึึงความเหมาะสมในการซื้้�อสััญญาป้้องกัันความเสี่่ย� งในแต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่ธนาคารจะอนุุญาตให้้ซื้้อ� สััญญา
ป้้องกัันความเสี่่ย� งอััตราแลกเปลี่่ย� นได้้ไม่่เกิิน 6 เดืือน ทั้้�งนี้้� บริิษัทจ
ั ะได้้ปรึึกษาร่่วมกัับธนาคารอย่่างใกล้้ชิดิ ในการป้้องกัันความเสี่่ย� งดัังกล่่าว
ในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมต่่อไป

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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แผนงานประจำำ�ปีี
บริิษััทฯ ได้้มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินนโยบายการบริิหารคุุณภาพรวมอย่่างต่่อเนื่่�องและเข้้มแข็็ง เพื่่�อให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
ขององค์์กรที่่กำ� �ำ หนดไว้้ ในปีี 2562 คณะกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารได้้ดำ�ำ เนิินการทบทวนและกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์์
และภารกิิจหลัักของบริิษััทฯ ตลอดทั้้�งได้้พิจา
ิ รณาความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินตามแผนดัังกล่่าวอีีกด้้วย

มาตรฐานคุุณภาพ
	ปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองการจััดการระบบคุุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ IATF16949 : 2016 จากสถาบัันมาตรฐานอัังกฤษ
The British Standards Institution 2019 (BSI) เพื่่�อเป็็นแนวทางในการบริิหารคุุณภาพ และมีีเครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� งจัักร ที่่ทั� นสมั
ั ยั ในการผลิิตสินค้
ิ า้
เพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้า และเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2556 บริิษััทได้้รัับการรัับรองระบบ GMP – CODEX (Good Manufacturing
practice) คืือหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการผลิิตที่่�ดีีในการผลิิต เป็็นพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในระบบการจััดการความปลอดภััยทางด้้านอาหาร
โดยบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองด้้านการผลิิตชิ้้�นงานถาดสำำ�หรัับใส่่อาหาร แผนกขึ้้�นรููปพลาสติิก (Vacuum Forming)
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นในเรื่่�องคุุณภาพของสิินค้้าเพื่่�อลดปััญหางานส่่งคืืนจากลููกค้้า โดยหน่่วยงานแต่่ละฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต
การตรวจสอบคุุณภาพ การจััดเก็็บสิินค้า้ และการขนส่่ง เพื่่�อช่่วยลดปััญหาของเสีียและปััญหาการร้้องเรีียนจากลููกค้้า รวมทั้้�งการส่่งมอบสิินค้า้
ให้้ตรงเวลา เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้กับั ลููกค้้า โดยแต่่ละหน่่วยงานกำำ�หนดได้้เป้้าหมายการทำำ�งาน และได้้กำ�ำ หนดดััชนีีชี้้วั� ดั (KPI) มาเพื่่�อ
ใช้้ในการวััดผลการดำำ�เนิินงานของแต่่ละหน่่วยงาน

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้า ดัังนั้้�น หน่่วยงานทางด้้านการตลาดของบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า และการติิดตามเยี่่ย� มเยีียนลููกค้้าหลัังการขาย ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ได้้ทราบถึึงความต้้องการและปััญหาต่่าง ๆ ของลููกค้้าและการตลาด
เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� จากผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า พบว่่าผลการประเมิินอยู่่ใ� นระดัับที่่ดีี�
น่่าพึึงพอใจ จากรายงานการสำำ�รวจความพึึงพอใจนี้้�บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงสิ่่�งที่่�ควรปรัับปรุุงและได้้นำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�มาจััดทำำ�แผนงาน
การพััฒนาตลาดประจำำ�ปีี 2563 ต่่อไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน
โดยมีีฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่เ่� ลขานุุการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้กำ�ำ หนด
ให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดความมั่่�นใจแก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นและบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องว่่า
งบการเงิินของบริิษััท มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง และเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอ ทั้้�งยัังดููแลให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในและกระบวนการกำำ�กัับดููแล
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีความโปร่่งใส รวมถึึงดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท ให้้เป็็นไป
ตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในรอบปีี พ.ศ. 2562 ที่่ผ่่านมา
�
คณะกรรมการตรวจสอบได้้จัดั ให้้มีีการประชุุมรวม
ทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้ง� โดยได้้ประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อพิิจารณาเรื่่อ� งต่่าง ๆ ดัังนี้้�
•	สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััท และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้อนุุมััติิก่่อนนำำ�ส่่งให้้แก่่หน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และเผยแพร่่ต่่อนัักลงทุุนรวมถึึงประชาชนทั่่�วไปการสอบทานดัังกล่่าวกระทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลทางการเงิินมีีความสมบููรณ์์
ถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และมีีความโปร่่งใส โดยปฎิิบััติิให้้สอดคล้้องตามเงื่่�อนไขของมาตรฐานทางบััญชีี รวมทั้้�งกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท โดยเฉพาะรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการอื่่�นที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามกฎเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด โดยจากการสอบทานไม่่พบ
รายการผิิดปกติิที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงทางการค้้าเป็็นรายการที่่�เป็็นไปตามปกติิทางธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
•	สอบทานการปฏิิบััติงิ านและรัับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน และติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไข
ตามข้้อเสนอแนะ รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้สำำ�นัักงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยได้้เน้้นย้ำำ��ให้้
ฝ่่ายจััดการปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายในส่่วนที่่ยั� ังมีีจุุดอ่่อนอยู่่�
•	สอบทานและสนัับสนุุนให้้บริิษััทและบริิษััทในเครืือปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• รายงานผลการปฏิิบัติั งิ าน รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะให้้แก่่คณะกรรมการบริิษัทั ทราบทุุกครั้้ง� ที่่มีี� การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
•	พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีีของบริิษััท รวมถึึงการพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็นอิสิ ระในการพิิจารณาและให้้คำ�ำ เสนอแนะในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องโดยได้้รับั
ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจากผู้้�บริิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีีจากภายนอกของบริิษััท โดยมีีความเห็็นว่่า ระบบการ
ควบคุุมภายในของบริิษััทโดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี มีีการบริิหารงานอย่่างโปร่่งใส ตรวจสอบได้้และไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�หรืือข้้อสัังเกตอื่่�นใด
ที่่�ผิิดสัังเกต

( นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

1. ประเภทของรายการระหว่่างกััน
เป็็นรายการระหว่่างกัันตามการค้้าปกติิทั่่�วไป โดยมีีรายละเอีียดปรากฎตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 7 ของ
งบการเงิินประจำำ�ปีี 2562 ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานประจำำ�ปีีนี้้�

2. ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังกล่่าวข้้างต้้นเป็็นรายการที่่�มีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นไป
	ตามลัักษณะการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป และบริิษััทได้้จ่่าย / ได้้รัับค่่าตอบแทนในราคาตลาดที่่�ยุุติิธรรม และสมเหตุุสมผล
	ตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความเห็็นในการทำำ�รายการไว้้

3.	มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ในปััจจุุบัันคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการตรวจสอบรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทให้้เป็็นรายการ
	ที่่�เกิิดขึ้้�นตามราคาตลาดหรืือราคายุุติิธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท อีีกทั้้�งดููแลการเปิิดเผยข้้อมููล
ให้้ถููกต้้อง ครบถ้้วน ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีมาตรการหรืือขั้้�นตอนการ
	ทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ดัังนี้้�
•	ดููแลให้้การทำำ�รายการดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจการค้้าปกติิทั่่�วไป คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท
		จะเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบในการตรวจสอบดููแลให้้รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามราคาตลาด หรืือราคายุุติธิ รรม โดยคณะกรรมการ
		หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (แล้้วแต่่กรณีี) จะเป็็นผู้้�อนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� กรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมีี
		ส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
• เปิิดเผยรายละเอีียดของรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
		สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท
• เปิิดเผยรายละเอีียดของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามมาตรฐานการบััญชีีที่่กำ� ำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีี

4. นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในอนาคต
รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันดังั กล่่าวข้้างต้้น น่่าจะยัังคงเกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคตตราบเท่่าที่่ร� ายการนั้้�นยังั คงเป็็นประโยชน์์
	ต่่อบริิษัทั เนื่่�องจากรายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจการค้้าปกติิทั่่ว� ไปของบริิษัทั อย่่างไรก็็ดีี ไม่่ว่่าจะเป็็นรายการ
	ต่่อเนื่่�องหรืือรายการที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ใหม่่ในอนาคต บริิษัทจ
ั ะดำำ�เนิินการตามมาตรการและขั้้นต
� อนการอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการ
	ที่่�เกี่่�ยวโยงดัังที่่�ได้้กล่่าวไว้้แล้้ว
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รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ตารางแสดงรายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในปีี 2562
ลัักษณะความสััมพัันธ์์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1. บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)

เป็็นบริิษััทย่่อย บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นอยู่่ร้� ้อยละ 65 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
ของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
และนายสาทิิส ตััตวธร

2. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จ�ำกัด

เป็็นบริิษัทย่่
ั อย บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นอยู่่ร้� ้อยละ 75.50 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด
ของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ คืือ นายสาทิิส ตััตวธร
และนายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
คืือ นายสาทิิส ตััตวธร 						

3. บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย)
จ�ำกัด

ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้้อยละ 100 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�ง
หมดของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ และบริิษััท
เพชรสยาม (ประเทศไทย) คืือ นายสาทิิส ตััตวธร และนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

4. บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นอยู่่ร้� ้อยละ 8.09 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

5. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด

ถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ ร้้อยละ 25.15 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์ติ้้์ �ง (มหาชน) คืือ
นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนายประชา จิิวะพรทิิพย์์

6. บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวีเซลส์ จ�ำกัด

ถืือหุ้้�นโดยบริิษัทั วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ร้้อยละ 51

7. บริษัท ศรีนวล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ถืือหุ้้�นโดยนางปริิญดา ฉัันทวานิิช และเป็็นกรรมการร่่วมกัันกัับ
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด และบริิษััทบงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
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รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ตรวจสอบรายการระหว่่างกัันแล้้วมีีความเห็็นว่่า รายการต่่าง ๆ มีีความสมเหตุุสมผล
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		
ชื่่�อบริิษััท/ความสััมพัันธ์์
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
ร้้อยละ 65
- มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
นายสาทิิส ตััตวธร
*ไม่่เข้้าข่่ายรายการเกี่่�ยวโยง
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ถืือหุ้้�น 65%
และไม่่มีีบุุคคลเกี่่�ยวโยงถืือหุ้้�นแต่่อย่่างใด

บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�มีี
ผลประโยชน์์ร่่วม
ประกอบกิิจการ
ผลิิตฉลากสิินค้้า

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน
1. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
คิิดค่่าเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน โรงงาน
อาคารคลัังสิินค้้าและที่่จ� อดรถ

2. บมจ.สาลี่่�อุตสา
ุ หกรรม
คิิดค่่าไฟฟ้้าและน้ำำ��บาดาล
3. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
ได้้รัับเงิินปัันผลจากบริิษัทย่่
ั อย
4. บมจ.สาลี่่อุ� ุตสาหกรรม ซื้้�อสิินค้าจา
้ ก
บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

มููลค่่า (บาท)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

21,228,843.84

1. เป็็นรายการคิิดค่่าพื้้�นที่สำ่� �ำ นัักงานและโรงงานตามปกติิของธุุรกิิจในราคาที่่สม
� เหตุุสมผลเมื่่�อเทีียบ กัับราคาค่่าเช่่าในพื้้�นที่ใ่� กล้้เคีียงและ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่มีี� ให้้ โดยเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ บริิษััทใช้้ราคาประเมิินสำำ�หรัับการเช่่าระยะเวลา 10 ปีี
จากบริิษัทั ไทยประเมิินราคา ลิินน์์ ฟิิลลิิปส์์ จำำ�กััด ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ประเมิินราคาอิิสระที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาตจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. โดยประเมิินค่่าเช่่าไว้้
ดัังนี้้�
- ค่่าเช่่าอาคารคลัังสิินค้้า 725 ตรม. @ 180 บาท / ตรม. / เดืือน คิิดเป็็น 130,500 บาทต่่อเดืือน
- ค่่าเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน 3,100 ตรม. @ 240 บาท / ตรม. / เดืือน คิิดเป็็น 744,000 บาทต่่อเดืือน
- ค่่าเช่่าอาคารโรงงาน 3,000 ตรม. @ 220 บาท / ตรม. / เดืือน คิิดเป็็น 660,000 บาทต่่อเดืือน
- ค่่าเช่่าห้้องเก็็บของ 100 ตรม. @ 160 บาท / ตรม. / เดืือน คิิดเป็็น 16,000 บาทต่่อเดืือน
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการสำำ�หรัับปีี 2562 คิิดเป็็นเดืือนละ 1,727,600 บาท หรืือไตรมาสละ 5,182,800 บาท
* เนื่่�องจากมีีการปรัับค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้น� 10% ตามสััญญาเมื่่�อครบ 3 ปีี โดยสััญญาเช่่าฉบัับใหม่่นี้้�มีีอายุุ 10 ปีี (1 ก.ค. 2557 - 30 มิิ.ย. 2567)
หมายเหตุุ : ตามมาตรฐานการบััญชีีให้้มีีการบัันทึึกค่่าเช่่าเพิ่่�ม เนื่่�องจากคิิดค่่าเช่่าเฉลี่่ย� แบบเส้้นตรง สำำ�หรัับระยะเวลาเช่่า 10 ปีี เท่่ากัับ
124,410.96 บาท ต่่อไตรมาส หรืือ 497,643.84 บาทต่่อปีี

380,404.60

2. เป็็นรายการคิิดค่่าไฟฟ้้าสำ�ำ หรัับห้้องเก็็บของที่่เ� ช่่าในอััตราหน่่วยละ 5 บาท และคิิดค่่าน้ำำ�� บาดาล สำำ�หรัับการใช้้งานของบริิษัทั ในอััตรา
หน่่วยละ 17 บาท โดยเป็็นอััตราที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตราที่่�บริิษััทต้้องชำำ�ระ

7,799,998.40

3. เป็็นรายการรัับเงิินปัันผลตามปกติิของธุุรกิิจตามอััตราส่่วนที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อย เมื่่�อวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2562
โดยบมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จ่่ายปัันผลให้้บริิษััทฯ ซึ่่�งถืือหุ้้�น 779,999,840 หุ้้�น ในอััตราหุ้้�นละ 0.01 บาท รวมเป็็นเงิิน 7,799,998.40 บาท

17,894.40

4. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งบริิษัทั ฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ชื่่�อบริิษััท/ความสััมพัันธ์์
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) ร้้อยละ 75.50
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัทั ฯ คืือ
นายสาทิิส ตััตวธร, นายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ
- มีีกรรมการร่่วมกัับ
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) คืือ
นายสาทิิส ตััตวธร
- คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช
กรรมการของบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
และเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ใน
บ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�มีี
ผลประโยชน์์ร่่วม
ประกอบกิิจการ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
พลาสติิกประเภทของใช้้
ในครััวเรืือน

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน

มููลค่่า (บาท)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

1. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม ซื้้�อสิินค้้า และอื่่�นๆ
จาก บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

21,893,499.92

1. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งบริิษัทั ฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

2. บมจ.สาลี่่อุ� ุตสาหกรรม ขายสิินค้้าและอื่่�น ๆ เช่่น
ค่่าเทปใส, ค่่าซ่่อมให้้กัับ บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

42,851,474.18

2. เป็็นลัักษณะและเป็็นราคาซึ่่�งบริิษัทั ฯ คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุกิิจ

3. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม ขายแม่่พิิมพ์์และทรััพย์์สิินอื่่�น
ให้้กัับ บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

7,455,267.12

4. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสิินค้า้ ให้้กัับ
บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

10,358,781.16

5.บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) คิิดค่่าขนส่่ง
และค่่าบริิการ จาก บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

5,598,835.00

6. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) คิิดค่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
จาก บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
7. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) รัับเงิินปัันผลจาก
บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
8. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้้�อสิินค้้าและซื้้�ออื่่�น ๆ
จาก บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
9. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่่ายค่่าเสีียหาย
จากการขนส่่ง ให้้กัับ บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

55,726.03
3,749,975.00
83,305.94
1,628.82

3. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาซึ่่�งบริิษัทั ฯ คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
4. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกััน ซึ่่�งสามารถขายให้้กัับผู้้�ซื้้�อรายอื่่�น ทั้้�งนี้้� บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100%
ใน บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
5. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการคิิดค่่าบริิการขนส่่งสิินค้้าตามราคาปกติิธุุรกิิจ และเป็็นราคาที่่�สมเหตุุสมผลตามปกติิธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ใน บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
6. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการคิิดดอกเบี้้�ยตามราคาปกติิธุุรกิิจ ในอััตรา 6% ซึ่่�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ในบ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
7. เป็็นการรัับเงิินปัันผลตามปกติิธุุรกิิจตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 23 มกราคม 2562 บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
รัับเงิินปันั ผลจากบ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) โดยถืือหุ้้�นอยู่่จำ� �ำ นวน 299,998 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 12.50 บาท รวมเป็็นเงิิน 3,749,975 บาท
8. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น ทั้้�งนี้้� บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ถืือหุ้้�น 100% ใน บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
9. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ เป็็นการคิิดค่่าสิินค้้าเสีียหายจากการขนส่่ง ซึ่่�งเป็็นราคาต้้นทุุนของสิินค้้า
ทั้้�งนี้้� บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ใน บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

10. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้้�อสิินค้้าและซื้้�ออื่่�น ๆ จาก บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

2,713,267.50

10. เป็็นการซื้้�อเม็็ดสีีพลาสติิกตามปกติิธุุรกิิจโดยบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้าและสามารถบวกกำำ�ไรได้้
ตามปกติิธุุรกิิจโดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

11. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่่ายค่่าเช่่า
และค่่าบริิการ ให้้กัับ บ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

6,480,000.00

11. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการจ่่ายค่่าเช่่าในราคาตลาดหรืือต่ำำ��กว่่าตามปกติิธุุรกิิจ ตามสััญญาที่่ต� กลงกัันไว้้
ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวนี้้�ได้้ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรมแล้้ว

12. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้้�อสิินค้าจา
้ ก บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

1,244,905.00

12. เป็็นการซื้้อ� สติ๊๊�กเกอร์์ตามปกติิธุรุ กิิจโดยบ.เพชรสยาม(ประเทศไทย) เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้าและสามารถบวกกำำ�ไรได้้ตามปกติิธุรุ กิิจ
โดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

13. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายสิินค้า้ ให้้กัับ คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช

129,061.78

13. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาซึ่่�งบริิษัทคิ
ั ิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิ

14. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายสิินค้า้ ให้้กัับบจ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

14,019.00

14. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
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รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ชื่่�อบริิษััท/ความสััมพัันธ์์
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- บริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ถืือหุ้้�นในบริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
ร้้อยละ 100
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ คืือ
นายสาทิิส ตััตวธร, นายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) คืือ นายสาทิิส ตััตวธร
คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช, นายสุุพจน์์ สุุนทรินิ คะ
- คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช กรรมการของ
บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ใน
บ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�มีี
ผลประโยชน์์ร่่วม
ประกอบกิิจการ
ผลิิตชุุดสัังฆทาน

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน
1. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
ซื้้�อสิินค้้าจากบ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

มููลค่่า (บาท)
7,919.46

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
1. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งบริิษัทั ฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

2. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
คิิดค่่าบรรจุุธููป และค่่าฝากสิินค้้าจาก บ.บงกชแก้้ว
(ประเทศไทย)

284,508.80

2. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันซึ่่�งบริิษััทฯ คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

3. บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
ขายสิินค้้าให้้กัับคุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช

149,517.94

3. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

4. บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
จ่่ายค่่าเช่่าให้้กัับบ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

1,200,000.00

4. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการจ่่ายค่่าเช่่าในราคาตลาดหรืือต่ำำ��กว่่าตามปกติิธุุรกิิจ ตามสััญญาที่่ต� กลงกัันไว้้
ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวนี้้�ได้้ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม แล้้ว

5. บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
จ่่ายค่่าไฟฟ้้า ค่่าน้ำำ��ประปา ให้้กัับบ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

126,288.68

5. เป็็นลัักษณะการคิิดค่่าไฟฟ้้าตามปกติิธุุรกิิจ ในอััตราจ่่ายจริิงที่่�การไฟฟ้้าแจ้้งมา

6. บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
ซื้้�อสิินค้้าและซื้้�ออื่่�น ๆ จาก บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

166,618.00

6. เป็็นการซื้้�อสติ๊๊�กเกอร์์ตามปกติิธุุรกิิจ โดยบ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้า และสามารถบวกกำำ�ไรได้้
ตามปกติิธุุรกิิจ โดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

บริิษััท วีีไอวีี อินิ เตอร์์เคม จำำ�กััด
- บริิษัทั วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
มีีกรรมการร่่วมกัับ บมจ. สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
นายประชา จิิวะพรทิิพย์์

ประกอบกิิจการ
จำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์

1. บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง ขายสิินค้้า
ให้้กัับ บ.วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม

บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นใน
บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์ ร้้อยละ 8.09
- มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
- บจ.วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม ถืือหุ้้�นใน
บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์ ร้้อยละ 20.92

ประกอบกิิจการ
ผลิิตและจำำ�หน่่าย
เม็็ดพลาสติิกและ
Masterbatch

1. บมจ.สาลี่่อุ� ุตสาหกรรม
ได้้รัับเงิินปัันผลจาก บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

1,906,385.32

1. บริิษััทฯ ได้้รัับเงิินปัันผลตามปกติิธุุรกิิจ ตามอััตราส่่วนที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััทดัังกล่่าว เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤษภาคม 2562
บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จ่่ายเงิินปัันผลให้้บริิษััทฯ ซึ่่�งถืือหุ้้�น 47,659,633 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 0.04 บาท รวมเป็็นเงิิน 1,906,385.32 บาท

2. บมจ.สาลี่่อุ� ุตสาหกรรม
ซื้้�อสิินค้้าจาก บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

6,267,974.00

2. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ โดยเป็็นการซื้้�อวััตถุุดิิบเพื่่�อนำำ�ไปผลิิตสิินค้้าขายบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

บริิษััท ทรีีบอนด์์ วีีไอวีี เซลส์์ จำำ�กััด
บ.วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม ถืือหุ้้�น 51% ในบริิษัทดั
ั งั กล่่าว

ประกอบกิิจการ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนที่่�ใช้้กัับ
ผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็คทรอนิิกส์์
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

940.00

3. บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
ขายสิินค้้าให้้กัับ บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

127,405.00

1. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
ซื้้�อสิินค้้า/วััสดุุสิ้้�นเปลืืองใช้้ในโรงงาน
จาก บจ.ทรีีบอนด์์ วีีไอวีีเซลส์์

58,242.50

1. เป็็นลัักษณะการค้้าตามปกติิธุุรกิิจ และเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
เป็็นรายการเกี่่�ยวโยงที่่�มีีขนาดเล็็ก คืือ มีีมููลค่่าน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1 ล้้านบาท หรืือ 0.03% ของ NTA

3. เป็็นการขายสติ๊๊�กเกอร์์ตามการค้้าปกติิ โดยคิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
1. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ที่่�บริิษัทั ฯ สามารถหาซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ
เป็็นรายการเกี่่�ยวโยงที่่�มีีขนาดเล็็ก คืือ มีีมููลค่่าน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1 ล้้านบาท หรืือ 0.03% ของ NTA

รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�ผ่่านมาของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ จะมอบหมายให้้ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องรวบรวมข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับรายการดัังกล่่าว เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้้�น ว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจทั่่�วไปและเป็็นไปตามราคาตลาด
โดยหากรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นจำำ�เป็็นต้้องมีีความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญประกอบในการพิิจารณา บริิษััทฯ จะจััดหา
ผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่มีี� ความเป็็นอิสิ ระเพื่่�อให้้ความเห็็นและข้้อมููลประกอบการพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ โดยมาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิ การทำำ�รายการระหว่่างกััน โดยจะกำำ�หนดให้้
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ที่มีีส่่
่� วนได้้ส่่วนเสีียจะไม่่สามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการอนุุมัติั ริ ายการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มีีความเป็็นธรรมและเพื่่�อ
ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ
			
นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต				
บริิษัทั ฯ คาดว่่าในอนาคตอาจมีีรายการที่่เ� ป็็นลักั ษณะการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้นอีี
� กและเพื่่�อให้้เป็็นการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุน
บริิษััทฯ จะยัังคงยึึดถืือนโยบายที่่จ� ะดำำ�เนิินการให้้รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจการค้้าปกติิทั่่ว� ไปและ
เป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระพิิจารณาตรวจสอบและ
ให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วยรายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ในอนาคตนั้้�น คณะกรรมการบริิษัทจ
ั ะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ
ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบัติั ตามข้
ิ อ้ กำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผย
ข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ					
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่แ่� ละความรัับผิิดชอบ ในการดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตาม
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�ได้้กำำ�หนดขึ้้�น รวมทั้้�งกำำ�กัับการดููแลการจััดทำำ�งบการเงิินและสารสนเทศทางการเงิิน
ที่่�ปรากฎในรายงานประจำำ�ปีี เพื่่�อแสดงถึึงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา งบการเงิินดัังกล่่าวได้้
จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานบััญชีีที่่รั� ับรองทั่่�วไปในประเทศไทย โดยใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ
รวมทั้้�งได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� ตลอดจนมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่าง
เพีียงพอและโปร่่งใสในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการได้้จัดั ตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระและเป็็นกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
เพื่่�อช่่วยกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิินและระบบการควบคุุมภายใน โดยการติิดตาม ประเมิินผล
ร่่วมให้้ความเห็็นเพิ่่�มเติิม และรายงานต่่อคณะกรรมการเกี่่ย� วกัับผลการตรวจสอบงบการเงิินของบริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีอิิสระและฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้บริิษััทฯ มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี มีีการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ และมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� ความเห็็นของกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� ได้้ปรากฎอยู่่�ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีฉบัับนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีความเห็็นร่่วมกัันว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ โดยรวมอยู่่ใ� นระดัับที่่น่่า
� พอใจ
และสามารถสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลได้้ว่่า งบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษัทั สาลี่่อุ� ตสา
ุ หกรรม จำำ�กััด (มหาชน) สิ้้�นสุดุ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีความเชื่่อ� ถืือได้้ โดยถืือปฏิิบัติั ตามมาต
ิ
รฐานการบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไปในประเทศไทย และปฏิิบัติั ถููิ กต้้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

นายสาทิส ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร

คำำ�อธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
งบการเงิิน
ผู้้�สอบบััญชีี

ปีี 2558 - 2562 : นางสาวสุุมาลีี รีีวราบััณฑิิต ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3970  
ปีี 2553 - 2557     :   นางสาววิิสสุุตา จริิยธนากร ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3853
บริิษััทสำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด (ผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์)

สรุุปรายงานการสอบบััญชีี

ผู้้�สอบบััญชีีได้้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น และงบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน แล้้วให้้ความเห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษัทั แสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่�่
31 ธัันวาคม 2562 ผลการดำำ�เนิินงาน การเปลี่่�ยนแปลงในผู้้�ถืือหุ้้�น และกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันถููกต้้องตามที่่�ควรใน
สาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ตารางสรุุปงบการเงิินของบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562

%

2561

%

2560

%

2562

%

2561

%

2560

%

6,389

0.48

13,787

0.98

19,512

1.42

46,822

2.44

85,298

4.15

117,400

5.84

เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

419,410

21.84

428,795

20.87

478,747

23.82

ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น

64,941

4.86

74,274

5.25

62,054

4.53

279,682

14.57

268,979

13.09

280,709

13.97

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

35,111

2.63

29,492

2.08

25,950

1.89

147,492

7.68

166,714

8.12

145,715

7.25

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

974

0.07

2,436

0.17

1,934

0.14

6,296

0.33

5,591

0.27

7,644

0.38

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

107,415

8.04

119,989

8.48

109,450

7.98

899,702

46.86

955,377

46.50

1,030,215

51.26

เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ค�้ำประกัน

-

-

-

-

-

-

936

0.05

935

0.05

934

0.05

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
-สุทธิ

689,985

51.65

689,986

48.78

689,986

50.33

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

50,519

3.78

61,958

4.38

59,575

4.35

130,489

6.79

131,906

6.42

59,575

2.96

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน

37,491

2.81

37,932

2.68

39,575

2.89

-

-

-

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สุทธิ

432,398

32.36

483,635

34.19

450,577

32.87

810,643

42.22

911,832

44.38

881,182

43.85

สิินทรััพย์์ไม่่มีตัี ัวตน

531

0.04

716

0.05

884

0.06

6,089

0.32

7,234

0.35

7,794

0.39

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี

-

-

-

-

-

-

25,905

1.35

11,677

0.57

3,991

0.20

17,663

1.32

20,285

1.44

20,761

1.52

46,250

2.41

35,499

1.73

25,944

1.29

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

1,228,587

91.96

1,294,512

91.52

1,261,358

92.02

1,020,312

53.14

1,099,083

53.50

979,420

48.74

รวมสินทรัพย์

1,336,002

100

1,414,501

100

1,370,808

100

1,920,014

100

2,054,460

100

2,009,635

100

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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คำำ�อธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ตารางสรุุปงบการเงิินของบริิษัท 
ั สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทย่
ั ่อย
งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท)

(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562

%

2561

%

2560

%

2562

%

2561

%

2560

%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร

119,919

8.98

42,500

3.01

37,500

2.74

120,940

6.30

42,500

2.07

37,500

1.87

เจ้้าหนี้้�การค้้า
และเจ้้าหนี้้�อื่่�น

45,380

3.40

71,250

5.04

52,669

3.84

96,480

5.02

127,113

6.19

99,701

4.96

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-ส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี

65,098

4.87

86,460

6.11

58,920

4.30

66,986

3.49

88,272

4.29

58,920

2.93

เจ้าหนี้สัญญาเช่า
ทางการเงิน-ส่วนที่ถึง
ช�ำระภายในหนึ่งปี

2,596

0.19

9,375

0.66

15,236

1.11

3,140

0.16

9,994

0.48

16,829

0.84

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค้างจ่าย

-

-

-

-

-

-

469

0.03

783

0.04

952

0.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3,638

0.27

2,596

0.18

8,359

0.61

5,394

0.28

5,085

0.25

14,523

0.72

รวมหนี้สินหมุนเวียน

236,631

17.71

212,181

15.00

172,684

12.60

293,409

15.28

273,747

13.32

228,425

11.37

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

5,141

0.38

85,070

6.02

85,280

6.22

9,687

0.51

91,504

4.45

85,280

4.24

เจ้าหนี้เช่าซื้อและเจ้าหนี้
สัญญาเช่าทางการเงิน
สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

1,942

0.15

4,538

0.32

12,160

0.89

2,659

0.14

5,799

0.28

13,341

0.66

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน

24,392

1.83

18,815

1.33

20,927

1.52

35,743

1.86

25,404

1.24

31,711

1.58

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5,122

0.38

9,643

0.68

7,396

0.54

3,311

0.17

7,726

0.38

4,941

0.25

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

36,597

2.74

118,066

8.35

125,763

9.17

51,400

2.68

130,433

6.35

135,273

6.73

รวมหนี้สิน

273,228

20.45

330,247

23.35

298,447

21.77

344,809

17.96

404,180

19.67

363,698

18.10

ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

380,121

28.45

380,121

26.87

380,121

27.73

380,121

19.80

380,121

18.50

380,121

18.91

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

147,665

11.05

147,665

10.44

147,665

10.77

147,665

7.69

147,665

7.19

147,665

7.35

ก�ำไรสะสม
- ส�ำรองตามกฎหมาย

38,012

2.85

38,012

2.69

38,012

2.77

58,202

3.03

58,030

2.82

57,512

2.86

    - ยังไม่จัดสรร

498,357

37.30

510,687

36.10

500,700

36.53

214,801

11.19

261,512

12.73

257,236

12.80

องค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(1,381)

(0.10)

7,769

0.55

5,863

0.43

385,542

20.08

394,692

19.21

392,786

19.55

1,062,774

79.55

1,084,254

76.65

1,072,361

78.23

1,186,331

61.79

1,242,020

60.46

1,235,320

61.47

-

-

-

-

-

-

388,874

20.25

408,260

19.87

410,617

20.43

1,062,774

79.55

1,084,254

76.65

1,072,361

78.23

1,575,205

82.04

1,650,280

80.33

1,645,937

81.90

รวมหนี้สินและส่วนของ
1,336,002
ผู้ถือหุ้น

100

1,414,501

100

1,370,808

100

1,920,014

100

2,054,460

100

2,009,635

100

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

คำำ�อธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

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

(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562

%

2561

%

2560

%

2562

%

2561

%

2560

%

รายได้จากการขายและ
บริการ

411,419

100

459,836

100

422,870

100

1,236,361

100

1,396,966

100

1,380,146

100

รายได้อื่น

10,240

2.49

26,466

5.76

28,148

6.66

16,373

1.33

14,324

1.02

14,052

1.02

รายได้เงินปันผล

9,706

2.36

25,068

5.45

48,468

11.46

1,906

0.15

1,668

0.12

1,668

0.12

รวมรายได้

431,365

104.85

511,370

111.21

499,486

118.12

1,254,640

101.48

1,412,958

101.14

1,395,866

101.14

ต้นทุนขายและค่าบริการ

337,426

82.01

379,603

82.55

345,954

81.81

1,037,511

83.92

1,063,012

76.09

1,020,590

73.95

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และจัดจ�ำหน่าย

20,885

5.08

18,612

4.05

13,471

3.19

94,180

7.62

146,128

10.46

120,175

8.71

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

62,911

15.29

69,059

15.02

55,333

13.08

172,747

13.97

156,033

11.17

176,153

12.76

รวมค่าใช้จ่าย

421,222

102.38

467,274

101.62

414,758

98.08

1,304,438

105.51

1,365,173

97.72

1,316,918

95.42

ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล

10,143

2.47

44,096

9.59

84,728

20.04

(49,798)

(4.03)

47,785

3.42

78,948

5.72

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(8,611)

(2.09)

(8,442)

(1.84)

(9,760)

(2.31)

(9,208)

(0.74)

(8,785)

(0.63)

(10,151)

(0.73)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,545

0.37

(5,022)

(1.09)

(7,236)

(1.71)

14,279

1.15

(4,243)

(0.30)

(16,800)

(1.22)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

3,077

0.75

30,632

6.66

67,732

16.02

(44,727)

(3.62)

34,757

2.49

51,997

3.77

รายการที่จะถูกบันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ
จากภาษีเงินได้

(9,150)

(2.22)

1,906

0.41

(8,007)

(1.89)

(9,150)

(0.74)

1,906

0.14

(8,007)

(0.58)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึก
ในส่วนก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลก�ำไรจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(203)

(0.05)

2,161

0.47

1,042

0.24

(1,794)

(0.14)

3,087

0.22

763

0.05

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับปี

(9,353)

(2.27)

4,067

0.88

(6,965)

(1.65)

(10,944)

(0.88)

4,993

0.36

(7,244)

(0.53)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�ำหรับปี

(6,276)

(1.52)

34,699

7.54

60,767

14.37

(55,671)

(4.50)

39,750

2.85

44,753

3.24

3,077

0.75

30,632

6.66

67,732

16.02

(30,067)

(2.43)

24,760

1.77

35,613

2.58

-

-

-

-

-

-

(14,660)

(1.19)

9,997

0.72

16,384

1.19

3,077

0.75

30,632

6.66

67,732

16.02

(44,727)

(3.62)

34,757

2.49

51,997

3.77

งบก�ำไรขาดทุน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
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คำำ�อธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

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

(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562

%

2561

%

2560

%

2562

%

2561

%

2560

%

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

(6,276)

(1.52)

34,699

7.54

60,767

14.37

(40,485)

(3.27)

29,506

2.11

28,475

2.06

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

(15,186)

(1.23)

10,244

0.74

16,278

1.18

(55,671)

(4.50)

39,750

2.85

44,753

3.24

การแบ่งปันก�ำไร ขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

0.0020

0.0201

1,520,484,068

1,520,484,068

0.0445

(0.0198)

1,520,484,068

0.0163

1,520,484,068

1,520,484,068

งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)

(หน่่วย : พัันบาท)

0.0234
1,520,484,068

งบตรวจสอบ
(งบรวม)

2562

2561

2560

2562

2561

2560

เงิินสดสุุทธิิจาก(ใช้้ไป)กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

57,601

67,602

70,174

91,149

144,412

184,199

เงิินสดสุุทธิิจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมลงทุุน

(8,007)

(59,608)

38,990

(65,405)

(156,471)

(61,513)

เงิินสดสุุทธิิจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมจััดหาเงิิน

(56,992)

(13,719)

(119,995)

(64,219)

(20,043)

(149,389)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)สุุทธิิ

(7,398)

(5,725)

(10,831)

(38,476)

(32,102)

(26,703)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี

13,787

19,512

30,343

85,298

117,400

144,103

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี

6,389

13,787

19,512

46,822

85,298

117,400

งบกระแสเงินสด
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

คำำ�อธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
รายการ

หน่วย

2562

2561

2560

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

เท่่า

3.07

3.49

4.51

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว

เท่่า

2.54

2.86

3.84

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด

เท่่า

0.32

0.58

0.79

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

เท่่า

4.49

5.05

4.54

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

วััน

80.23

71.30

79.25

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

เท่่า

6.60

6.80

7.48

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

วััน

54.51

52.90

48.11

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

เท่่า

9.28

9.37

9.10

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

วััน

38.79

38.41

39.54

Cash Cycle

วััน

95.95

85.79

87.81

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

%

16.08

23.91

26.05

อััตราส่่วนต้้นทุุนขายต่่อยอดขาย

%

83.92

76.09

73.95

อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนดอกเบี้้�ยและภาษีี

%

-4.03

3.42

5.72

อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร

%

-183.04

302.21

233.32

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

%

-3.56

2.46

3.73

อััตราผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

%

-2.77

2.11

3.12

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์

%

-2.25

1.71

2.52

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร

%

10.16

19.02

20.90

อััตราหมุุนของสิินทรััพย์์

เท่่า

0.63

0.70

0.68

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

เท่่า

0.22

0.24

0.22

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย

เท่่า

9.10

22.29

22.42

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

%

0

49.64

33.67

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Effifif iciency Ratio)

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน (Financial Policy Ratio)

ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับอััตราส่่วนทางการเงิินดัังกล่่าว ใช้้ข้้อมููลในการคำำ�นวณจากงบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย โดยใช้้สููตรการ
คำำ�นวณที่ใ่� ช้้เป็็นมาตรฐานโดยทั่่�วไป โดยใช้้กำำ�ไรสุุทธิใิ นการคำำ�นวณ สำำ�หรับอั
ั ตั ราการจ่่ายเงิินปัันผลใช้้จำำ�นวนปัันผลที่จ่่� า่ ยทั้้�งที่เ่� ป็็นเงิินปัันผล
และเป็็นหุ้้�นปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีีนั้้�นเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิส่ิ ่วนที่�เ่ ป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั จากงบการเงิินเฉพาะกิิจการเท่่านั้้�น
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คำำ�อธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

คำำ�นิิยามของอััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (LIQUIDITY RATIO)
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน / หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

(เท่่า)

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว

(เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร + หลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาด +
ลููกหนี้้�การค้้าและตั๋๋�วเงิินรัับ) / หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

(เท่่า)

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด

กระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงาน /หนี้้�สิินหมุุนเวีียนเฉลี่่�ย

(เท่่า)

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

ขายสุุทธิิ / (ลููกหนี้้�การค้้าก่่อนหนี้้�สงสััยจะสููญ + ตั๋๋�วเงิินรัับการค้้า) (เฉลี่่�ย)

(เท่่า)

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

360 / อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

(วััน)

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

ต้้นทุุนขาย / สิินค้้าคงเหลืือ (เฉลี่่�ย)

(เท่่า)

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

360 / อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

(วััน)

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

ซื้้�อหรืือต้้นทุุนขาย / (เจ้้าหนี้้�การค้้า + ตั๋๋�วเงิินจ่่ายการค้้า) (เฉลี่่�ย)

(เท่่า)

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

360 / อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

(วััน)

Cash cycle

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย + ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย – ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

(วััน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก�ำไรขั้นต้น

ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ

(%)

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย

ต้นทุนขาย / รายได้จากการขายและบริการ

(%)

อัตราส่วนก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ขายสุทธิ

(%)

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

(%)

อัตราก�ำไรสุทธิ

ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม

(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

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

(%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย
(EBITDA/Interest paid)

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำำ�หน่่าย /
ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากการดำำ�เนิินงานและลงทุุน

(เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ

(%)

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

1. ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผ่่านมาและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทมีีธุุรกิิจหลัักอยู่่� 2 ธุุรกิิจ คืือ
1. ธุุรกิจิ ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ดำำ�เนิินการโดย บริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัดั (มหาชน) และบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
2. ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า ดำำ�เนิินการโดย บริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
	ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM)  ดำำ�เนิินการโดยบริิษัท  ลูู
ั กค้้าส่่วนใหญ่่จะนำำ�สินิ ค้้า
ของบริิษัทั ไปประกอบเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิินค้้าเพื่่�อการบริิโภคในประเทศและเพื่่�อการส่่งออกอีีกทีีหนึ่่ง�   กลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่จะกระจาย
อยู่่�ในหลายอุุตสาหกรรม เช่่น อุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือน  ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยานยนต์์  เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน  เป็็นต้้น
ทำำ�ให้้มีีการกระจายความเสี่่ย� งในด้้านของกลุ่่�มธุุรกิจิ ของลููกค้้าตามกลยุุทธ์ก์ ารดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัท ดั
ั งั นั้้�น เมื่่�ออุุตสาหกรรมใด
อุุตสาหกรรมหนึ่่�งมีีภาวะอุุตสาหกรรมที่่�ตกต่ำำ��ลงก็็ไม่่ได้้มีีผลกระทบต่่อผลประกอบการของบริิษััทอย่่างรุุนแรงนััก
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ลููกค้้าจะนำำ�สิินค้้าของบริิษััทย่่อย
ไปขายตรงให้้กัับผู้้บริ
� โิ ภคอีีกทีีหนึ่่ง� โดยกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ก็คื็ อื  ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ เช่่น บิ๊๊�กซีี  โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ
โฮมโปร เป็็นต้้น
	ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ส่่วนใหญ่่กลุ่่�มลููกค้้าเกืือบทั้้�งหมดจะอยู่่�ในอุุตสาหกรรมสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค และนำำ�สิินค้้าของบริิษััทไปประกอบเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของสิินค้้าทั้้�งเพื่่�อการบริิโภคในประเทศและเพื่่�อการส่่งออกด้้วย ซึ่่�งลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้ผลิ
� ติ สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคข้้ามชาติิรายใหญ่่
ของโลก โดยกลุ่่�มลููกค้้าในอุุตสาหกรรมนี้้�ส่่วนใหญ่่จะมีีการเติิบโตที่่�ดีี เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่�จำ่ ำ�เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน ทำำ�ให้้ยอดขาย
ของบริิษััทมีีความมั่่�นคงในด้้านความต้้องการของสิินค้้าและเติิบโตขึ้้�นตามการบริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่อาจมีีความเสี่่�ยงจากการแข่่งขััน
ที่่�รุุนแรงขึ้้�นในธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้าจากการเข้้ามาของคู่่�แข่่งจากต่่างประเทศ
นโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิบโตไปกัับลููกค้้า กลุ่่�มลููกค้้า บริิษััทข้้ามชาติิ ที่่�ต้้องการสิินค้้าคุุณภาพสููงใน
ราคาที่่�สมเหตุุสมผล ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า กลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทนั้้�นจะเป็็นบริิษััทข้้ามชาติิและนำำ�สิินค้้าของบริิษััทไป
ประกอบเพื่่�อการบริิโภคทั้้�งในประเทศและเพื่่�อการส่่งออก ดัังนั้้�น หากภาวะเศรษฐกิิจโลกได้้รัับผลกระทบหรืือมีีภาวะที่่ต� กต่ำำ�ล
� งแล้้ว
ก็็อาจมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ กลุ่่�มบริิษัทจึ
ั งึ ได้้พยายามลดความเสี่่�ยงโดยการกระจายลููกค้้าไม่่ให้้กระจุุกตััว
ในลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งหรืือในอุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมากเกิินไป  โดยกลุ่่�มลููกค้้าจะมีีการกระจายไปทั้้�งในอุุตสาหกรรม
อุุปโภคบริิโภค อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อุุตสาหกรรม  ยานยนต์์ อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เป็็นต้้น
โดยในปีี 2562 ที่ผ่่� า่ นมา กลุ่่�มบริิษัทตั้้
ั ง� เป้้ารายได้้รวมไว้้ที่่� 1,500 ล้้านบาท ซึ่่�งเติิบโตขึ้้น� ประมาณร้้อยละ 6 จากรายได้้รวมในปีีก่อ่ น
แต่่กลุ่่�มบริิษััทสามารถทำำ�รายได้้รวมได้้เพีียง 1,236 ล้้านบาท (รายได้้ที่่�ลดลงส่่วนหนึ่่�งประมาณ 59 ล้้านบาท เกิิดจากมาตรฐาน
การบััญชีีที่กำ่� �ห
ำ นดให้้บัันทึึกยอดขายสุุทธิจิ ากค่่าใช้้จ่่ายในการขาย) ซึ่่�งลดลงจากปีีก่อ่ นประมาณร้้อยละ 8 โดยสาเหตุุหลักั ที่่ร� ายได้้รวม
ไม่่สามารถเติิบโตขึ้้�นตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ได้้ก็็เนื่่�องมาจากรายได้้จากทั้้�งธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าที่่�มีี
จำำ�นวนลดลงจากปีีก่อ่ นเพราะภาวะเศรษฐิิกจทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศที่่ช� ะลอตััว รวมทั้้�งมีีการแข่่งขัันที่่สูู� งขึ้้น� จากจำำ�นวน
คู่่�แข่่งที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีการแข่่งขัันด้้านราคาสููงขึ้้�นโดยเฉพาะในธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
สำำ�หรัับในปีี 2563 นี้้� กลุ่่�มบริิษััทตั้้�งเป้้ารายได้้รวมเติิบโตประมาณร้้อยละ 9 หรืืออยู่่�ที่่�ประมาณ 1,350 ล้้านบาท ซึ่่�งในปีี 2563 นี้้�
กลุ่่�มบริิษัทั พยายามขยายตลาดไปยัังลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้น� โดยการขยายธุุรกิจิ ไปทางด้้านตะวัันออก (Eastern Economic Corridor
หรืือ EEC) และไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิจิ จากประเทศจีีนที่่ย้้� ายฐานการผลิิตมายัังประเทศไทย เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งปััญหาทางการค้้าระหว่่างจีีน
กัับสหรััฐอเมริิกา  

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญในปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2562 บริิษัทมี
ั ีเหตุุการณ์์ที่�สำ่ ำ�คััญต่่าง ๆ ซึ่่�งได้้รายงานต่่อสาธารณชนผ่่านทางตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้วเมื่่�อคณะกรรมการ
มีีมติิอนุุมัติั ิในวาระนั้้�น ๆ ตามหลัักเกณฑ์์ที่�กำ่ �ห
ำ นด ตลอดจนการเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินของบริิษััทด้้วย โดยสรุุป 
ได้้ดัังนี้้�
การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการจััดการ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่�่ 1/2562 เมื่่�อวัันที่�่ 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ได้้มีีมติิดัังนี้้�
1. อนุุมัติั ิให้้เปลี่่�ยนแปลงกรรมการผู้้�มีอำี ำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จากเดิิม
“นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ กรรมการสองในสามคนนี้้�
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท”
เปลี่่�ยนเป็็น
“นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ กรรมการสองในสี่่�คนนี้้�
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท”
2. อนุุมัติั ิให้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร โดยประกอบด้้วยกรรมการบริิหาร 4 ท่่าน โดยมีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
นายสาทิิส  ตััตวธร
ประธานกรรมการบริิหาร
นายทากาชิิ โอตานิิ
กรรมการบริิหาร
นายมนััส บุุญสนอง
กรรมการบริิหาร
นายสุุพจน์์  สุุนทริินคะ
กรรมการบริิหาร
ทั้้�งนี้้� มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2562 เป็็นต้้นไป
การจ่่ายเงิินปัันผล
ที่ปร
่� ะชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2562 ได้้มีีมติิอนุุมัติั ใิ ห้้จ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรับผล
ั การดำำ�เนิินงานปีี 2561
และจากกำำ�ไรสะสมของบริิษัท 
ั ให้้แก่่ผู้ถื�้ อื หุ้้น� จำำ�นวน 1,520,484,068  หุ้้น� ในอััตราหุ้้น� ละ 0.01 บาท (หนึ่่�งสตางค์์) โดยกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผล
ดัังกล่่าวในวัันที่่� 22 พฤษภาคม 2562  
ที่ปร
่� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั ครั้้ง� ที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้มีีมติิให้้งดจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรับผล
ั การดำำ�เนิินงาน
ปีี 2562 เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทมีีผลการดำำ�เนิินงานขาดทุุน และเพื่่�อสำำ�รองเงิินใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน ทั้้�งนี้้� การงดจ่่ายเงิินปัันผล
ดัังกล่่าวต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่�ปร
่ ะชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ในวัันที่�่ 23 เมษายน 2563 ก่่อนจึึงจะมีีผล
การแก้้ไขข้้อบัังคัับของบริิษััท
ที่ปร
่� ะชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2562 ได้้มีีมติิให้้แก้้ไขปรัับปรุงุ ข้้อบัังคัับของบริิษัท 
ั เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับประกาศคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 74/2557 เรื่่อ� ง การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ฉบัับลงวัันที่่� 27 มิิถุนุ ายน 2557 ประกอบ
กัับคำ�ชี้้
ำ แ� จงกรมพััฒนาธุุรกิจิ การค้้า เรื่่อ� ง การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ของห้้างหุ้้�นส่่วน จำำ�กัดั  บริิษัทจำ
ั �กั
ำ ดั  บริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั
สมาคมการค้้า และหอการค้้า ตามประกาศคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 74/2557 เรื่่อ� ง การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ฉบัับลง
วัันที่่� 23 กัันยายน 2559 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้บริิษัทั มหาชนจำำ�กััดที่�ปร
่ ะสงค์์จะประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ จะต้้องมีีการกำำ�หนดเรื่่�อง
ดัังกล่่าวไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท  และคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ   ที่่� 21/2560 เรื่่�อง การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมาย
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุุรกิิจ ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิบริิษัทั มหาชนจำำ�กััด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื่่�อง
การให้้สิิทธิผู้ิ ถื�้ อื หุ้้�นเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�น ทำำ�ให้้ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ ข้้อ 25 ซึ่่�งกำำ�หนดตามกฎหมายเดิิมไม่่มีผล
ี ใช้้บัังคัับต่อ่ ไป
เนื่่�องจากขััดกัับกฎหมายดัังกล่่าว รวมถึึงแก้้ไขปรัับปรุงุ ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ในส่่วนที่เ่� กี่่ย� วกัับการประชุุมคณะกรรมการให้้สมบููรณ์์ยิ่่ง� ขึ้้น�
โดยมีีสาระสำำ�คััญของการเสนอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมข้้อบัังคัับของบริิษััท ดัังนี้้�
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ล�ำดับ

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข

1

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

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้อ 21  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ประธานกรรมการท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมทุกคราว
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
เป็นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุม
จะก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั เข้าร่วมประชุมและด�ำเนินการ
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

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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2

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
      การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่
กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะ
กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จ�ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25
คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันไดไ้ ม่นอ้ ยกว่า 1 ใน10 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�ำ
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้
รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
        การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียก
ว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก�ำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ�ำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก�ำหนดระยะ
เวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายอันจ�ำเป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอ�ำนวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 103
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้้�งนี้้� การแก้้ไขข้้อบังั คัับดัังกล่่าวได้้นำำ�ไปจดทะเบีียนกัับกระทรวงพาณิิชย์์เรีียบร้้อยแล้้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับในปีีบััญชีีปััจจุุบััน
ในระหว่่างปีี กลุ่่�มบริิษัทั ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรับปรุ
ั งุ
(ปรัับปรุุง 2561) และฉบัับใหม่่ จำำ�นวนหลายฉบัับ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่�มี่ ีรอบระยะเวลาบััญชีีที่�เ่ ริ่่�มในหรืือหลััง
วัันที่่� 1 มกราคม 2562 มาถืือปฏิิบัติั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุงุ หรืือจััดให้้มีีขึ้้น� เพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหา
เท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่ย� วกัับวิธีิ ปฏิ
ี บัิ ติั ทิ างการ
การบััญชีีและการให้้แนวทาปฏิิบิทิ างการบััญชีีแก่่ผู้ใ�้ ช้้มาตรฐาน การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั นี้้ิ �
ไม่่มีผล
ี กระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ต่่องบการเงิินของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ อย่่างไรก็็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ ซึ่่ง� ได้้มีี
การเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คััญ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
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		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 เรื่่�อง รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีีและการตีีความมาตรฐานการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไปนี้้�
มาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 11 (ปรัับปรุุง 2560)
สััญญาก่่อสร้้าง
ฉบัับที่่� 18 (ปรัับปรุุง 2560)
รายได้้
การตีีความมาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 31 (ปรัับปรุุง 2560)
รายได้้ - รายการแลกเปลี่่�ยนเกี่่�ยวกัับบริิการโฆษณา
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 13 (ปรัับปรุุง 2560)
โปรแกรมสิิทธิพิิ ิเศษแก่่ลููกค้้า
ฉบัับที่่� 15 (ปรัับปรุุง 2560)
สััญญาสำำ�หรัับการก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์
ฉบัับที่่� 18 (ปรัับปรุุง 2560)
การโอนสิินทรััพย์์จากลููกค้้า
กิิจการต้้องใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 กัับสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าทุุกสััญญา ยกเว้้นสััญญาที่่�อยู่่�ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบััญชีีฉบัับอื่่น� มาตรฐานฉบัับนี้้ไ� ด้้กำำ�หนดหลัักการ 5 ขั้้�นตอนสำำ�หรับั การรัับรู้ร�้ ายได้้ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากสััญญาที่ทำ่� �กั
ำ บั
ลููกค้้า โดยกิิจการจะรัับรู้ร�้ ายได้้ในจำำ�นวนเงิินที่่ส� ะท้้อนถึึงสิ่่�งตอบแทนที่่กิ� จิ การคาดว่่าจะมีีสิทธิ
ิ ไิ ด้้รัับจากการแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าหรืือ
บริิการที่่�ได้้ส่่งมอบให้้แก่่ลููกค้้า และกำำ�หนดให้้กิิจการต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและพิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
ในการพิิจารณาตามหลัักการในแต่่ละขั้้�นตอน
กลุ่่�มบริิษััทฯได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิโดยปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินปีีก่่อนที่่�แสดงเป็็นข้้อมููล
เปรีียบเทีียบเสมืือนหนึ่่�งว่่ากลุ่่�มบริิษััทฯใช้้นโยบายการบััญชีีนี้้ม� าตั้้ง� แต่่แรกโดยไม่่เปิิดเผยผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานฉบัับนี้้�
มาใช้้ต่่องบการเงิินสำำ�หรัับปีีปััจจุุบััน
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่�
		 1 มกราคม 2563
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และ
ฉบัับปรับปรุ
ั งุ  ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรับั งบการเงิินที่มี่� รี อบระยะเวลาบััญชีีที่เ่� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการายงานทางการเงิินระหว่่าง
ประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่ย� วกัับวิธีิ ปฏิ
ี บัิ ติั ทิ างการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบัติั ทิ างบััญชีีแก่่ผู้ใ�้ ช้้มาตรฐาน
ยกเว้้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ซึ่่�งได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คััญ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน ประกอบด้้วยมาตรฐานและการตีีความมาตรฐาน จำำ�นวน 5 ฉบัับ ได้้แก่่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 7
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9
เครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 32
การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16
การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ
ฉบัับที่่� 19
การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มดัังกล่่าวข้้างต้้นกำำ�หนดหลัักการเกี่่ย� วกัับการจััดประเภทและการวััดมููลค่่าเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
ด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมหรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่า่ ยโดยพิิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิิน ลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญา
และแผนธุุรกิจิ ของกิิจการ (Business Model) หลัักการเกี่่ย� วกัับวิธีิ กี ารคำำ�นวณการด้้อยค่่าของเครื่่อ� งมืือทางการเงิินโดยใช้้แนวคิิด
ของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่ค่� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� และหลัักการเกี่่ย� วกัับการบััญชีีป้อ้ งกัันความเสี่่�ยง รวมถึึงการแสดงรายการและการเปิิดเผย
		
ข้้อมููลเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน และเมื่่อ� มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มนี้้�มีผล
ี บัังคัับใช้้ จะทำำ�ให้้มาตรฐานการบััญชีี การตีีความมาตรฐาน
การบััญชีี และแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีบางฉบัับที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันถููกยกเลิิกไป
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ปััจจุุบัันฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั ฯอยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานกลุ่่�มดัังกล่่าว
มาถืือปฏิิบััติิ
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาเช่่า และการตีีความมาตรฐาน
บััญชีีที่เ่� กี่่ย� วข้้อง มาตรฐานฉบัับนี้้ไ� ด้้กำำ�หนดหลัักการของการรัับรู้ร�้ ายการ การวััดมููลค่่า การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููล
ของสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้ผู้้เ� ช่่ารัับรู้สิ�้ นิ ทรััพย์์และหนี้้�สินิ สำำ�หรับสั
ั ญ
ั ญาเช่่าทุุกรายการที่มี่� รี ะยะเวลาในการเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน
เว้้นแต่่สิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ��
การบััญชีีสำ�หรั
ำ บั ผู้้ใ� ห้้เช่่าไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั จากมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 ผู้้ใ� ห้้เช่่ายัังคงต้้องจััดประเภท
สััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุนโดยใช้้หลัักการเช่่นเดีียวกัันกัับมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่�่ 17
กลุ่่�มบริิษััทฯคาดว่่าจะนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิโดยรัับรู้้�ผลกระทบสะสมของการนำำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้ม� าถืือปฏิิบัติั ใิ ช้้ครั้้ง� แรกโดยการปรัับปรุงุ กัับกำ�ำ ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 และไม่่ปรับย้้
ั อนหลััง
งบการเงิินปีีก่่อนที่�แ่ สดงเปรีียบเทีียบ
ฝ่่ายบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทฯคาดว่่า การนำำ�มาตรฐานการบััญชีีดัังกล่่าวมาใช้้จะมีีผลกระทบต่่องบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่�่
1 มกราคม 2563 คืือ สิินทรััพย์์ของกลุ่่�มบริิษััทฯมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 32 ล้้านบาท และหนี้้�สิินของกลุ่่�มบริิษััทฯ
มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 32 ล้้านบาท (งบการเงิินเฉพาะกิิจการ: ไม่่มีี)

2. ผลการดำำ�เนิินงาน และความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ผล
ี การดำำ�เนิินงานที่ล่� ดลงในแง่่ของรายได้้จากภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงการแข่่งขััน
ที่่�รุุนแรงขึ้้�น ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทประสบลผลขาดทุุนในปีี 2562 โดยจะเห็็นได้้จากรายได้้รวมในปีี 2562 มีีจำำ�นวน 1,255 ล้้านบาท 
ลดลงจากปีี 2561 ประมาณร้้อยละ 7 และมีีผลขาดทุุนสุุทธิส่ิ ว่ นของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน (30.07) ล้้านบาท ในขณะที่่ใ� นปีีที่แ่� ล้้วกลุ่่�มบริิษัทั
มีีผลกำ�ำ ไรสุุทธิส่ิ ว่ นของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน 24.76 ล้้านบาท เนื่่�องจากรายได้้ที่ล่� ดลงดัังกล่่าวและอััตราส่่วนต้้นทุุนขายที่สูู่� งขึ้้น� จากประมาณ
ร้้อยละ 79 ของยอดขายในปีี 2561 เป็็นร้้อยละ 84 ของยอดขายในปีี 2562 อัันมีีผลจากการแข่่งขัันด้้านราคาขายที่รุ่� นุ แรงขึ้้น� ทั้้�งในธุุรกิจิ
ผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกและธุุรกิจิ พิิมพ์์ฉลากสิินค้้า อีีกทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่สูู่� งขึ้้น� จากประมาณร้้อยละ 18 ของยอดขาย
ในปีี 2561 เป็็นร้้อยละ 22 ของยอดขายในปีี 2562 เนื่่�องมาจากค่่าใช้้จ่่ายการขายและบริิหารบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�
ที่ไ่� ม่่ผันั แปรตามยอดขายที่ล่� ดลงรวมถึึงในปีี 2562 ยัังมีีค่า่ ใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุงุ ขั้้น� ตอนการทำำ�งานต่่าง ๆ
ให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น�  สำำ�หรับอั
ั ตั ราผลตอบแทนผู้้ถื� อื หุ้้น� (ROE : Return on Equity) มีีอัตั ราผลตอบแทนที่ล่� ดลงจากที่ร้้่� อยละ 2.11
ในปีี 2561 เป็็นที่่�อััตราร้้อยละ (2.77) ในปีี 2562 เนื่่�องจากผลการดำำ�เนิินงานที่�มี่ ีผลขาดทุุนสุุทธิิ
รายได้้
ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั รี ายได้้รวมเท่่ากัับ 1,255 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ นประมาณ 99 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตราลดลงร้้อยละ 7
เนื่่�องจากรายได้้ที่่�ลดลงทั้้�งในส่่วนของธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกของกลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิตและธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษัท ร
ั ายได้้รวมจากธุุรกิจิ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2562 มีีจำ�ำ นวนประมาณ 355 ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 28 ของรายได้้รวม ซึ่่�งมีี
ยอดรายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกลดลงจากปีีก่่อน เนื่่�องจากอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และยานยนต์์ในประเทศ
ยัังคงทรงตััว ในขณะที่่ย� อดขายสำำ�หรับั กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือนและอุุตสาหกรรมเครื่่อ� งใช้้สำำ�นักั งานมีีจำ�ำ นวน
ลดลงเนื่่�องจากการชะลอการลงทุุนของกลุ่่�มลููกค้้าในอุุตสาหกรรมดัังกล่่าว ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ผลิิตสิินค้้าเพื่่�อการส่่งออก
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษัทย่
ั อ่ ย คืือ บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั  รายได้้รวมจากธุุรกิจิ ผลิิตสิินค้้าพลาสติิก
ในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2562 มีีจำำ�นวนประมาณ 507 ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 41 ของรายได้้รวม ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 4
จากปีีก่่อน เนื่่�องจากอุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือนซึ่่�งเป็็นสิินค้้าหลัักของบริิษััทย่่อยยัังคงมีีการเติิบโตที่่�ดีี โดยลููกค้้าในกลุ่่�มนี้้�
คืือ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ ได้้แก่่ บิ๊๊�กซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ โฮมโปร เป็็นต้้น
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

	ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
รายได้้รวมจากธุุรกิจิ ผลิิตฉลากสิินค้้าในปีี 2562 มีีจำ�ำ นวน 374 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 30 ของรายได้้รวม ซึ่่�งลดลงจากปีีก่อ่ นประมาณ
ร้้อยละ 15 เนื่่�องจากธุุรกิิจมีีการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�สููงขึ้้�นจากจำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องพยายามรัับงานที่่�มีี
ความยุ่่�งยากซัับซ้้อนและลดการรัับงานที่่ผลิ
� ติ ได้้ง่่ายและมีีการแข่่งขัันสููง รวมทั้้�งราคาขายต่่อหน่่วยที่ล่� ดลง ทำำ�ให้้รายได้้ในธุุรกิจิ นี้้�ลดลง
	ต้้นทุุนขายและค่่าใช้้จ่่าย
กลุ่่�มบริิษััทมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นจำำ�นวน 199 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจำำ�นวน 76 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ซึ่่�งสาเหตุุที่�กำ่ ำ�ไรขั้้�นต้้นของ
กลุ่่�มบริิษัทล
ั ดลงนั้้�น เนื่่�องมาจากยอดขายที่่ล� ดลงและอััตราส่่วนต้้นทุุนขายต่่อยอดขายก็็เพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ 79 ในปีีก่อ่ น เป็็นร้้อยละ 84
ในปีีนี้้ ซึ่่
� ง� มีีสาเหตุุจากต้้นทุุนบางส่่วนเป็็นต้้นทุุนคงที่่ที่� ไ่� ม่่ลดลงตามยอดขายที่่ล� ดลงและการแข่่งขัันด้้านราคาขายที่่รุ� นุ แรงขึ้้น� โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในอุุตสาหกรรมพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าที่่�เป็็นบริิษััทย่่อย
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารจำำ�นวน 267 ล้้านบาท ในปีี 2562 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นที่อ่� ยู่่�ที่จำ่� �ำ นวน 244 ล้้านบาทและมีีอัตั ราส่่วน
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารต่่อยอดขายที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� จากเดิิมที่อั่� ตั ราร้้อยละ 18 ในปีี 2561 เป็็นอััตราร้้อยละ 22 ในปีี 2562 เนื่่�องมาจาก
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� ที่ใ่� ช้้ในการปรัับปรุงุ ขั้้น� ตอนการทำำ�งานต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� บริษัิ ทั ได้้พยายามควบคุุมอััตราค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าว
ไว้้โดยมีีการประชุุมทุุกอาทิิตย์์เพื่่�อคอยติิดตามและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ให้้อยู่่�ในสััดส่่วนที่�กำ่ ำ�หนดไว้้
	ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ต้้นทุุนขายของธุุรกิจิ ผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก
ในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2562 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 85 ของยอดขาย ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่�อ่ ยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 83 เนื่่�องจากยอดขาย
ของกลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกที่่�ลดลงจากในปีี 2561 ประมาณร้้อยละ 14 เพราะภาวะเศรษฐกิิจที่�ช่ ะลอตััว ทำำ�ให้้สััดส่่วน
อััตราต้้นทุุนขายสููงขึ้้น� เนื่่�องจากต้้นทุุนบางส่่วนเป็็นต้้นทุุนคงที่่ที่� ไ่� ม่่ผันั แปรตามยอดขาย รวมทั้้�งบางครั้้ง� ก็็มีกี ารรัับจ้้างผลิิตสิินค้้า
พลาสติิกสำำ�หรับั ของใช้้ในครััวเรืือนให้้แก่่บริษัิ ทย่
ั อ่ ยในช่่วงที่่มี� กำี �ลั
ำ งั การผลิิตไม่่เพีียงพอ ในขณะที่่บริ
� ษัิ ทั ฯ ยัังมีีกำ�ลั
ำ งั การผลิิตเหลืืออยู่่� 
ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่มี่� ีสัดั ส่่วนต้้นทุุนขายค่่อนข้้างสููง เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่ผลิ
่� ติ ได้้ง่่ายและมีีการแข่่งขัันที่สูู่� ง อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ฯ ได้้
พยายามเพิ่่�มยอดขายโดยการขยายธุุรกิจิ ไปยัังโซนภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor หรืือ EEC) ที่ไ่� ด้้รัับการส่่งเสริิม
จากภาครััฐและมีีการลงทุุนใหม่่ ๆ จำำ�นวนมาก
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2562 อยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ 21 ของยอดขาย ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นที่อ่� ยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ 19
เนื่่�องมาจากค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ที่่�ไม่่ผัันแปรตามยอดขายที่่�ลดลง
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรด ต้้นทุุนขายของธุุรกิจิ ผลิิตสิินค้้าพลาสติิกในปีี 2562 อยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ 81 ของยอดขาย ซึ่่�งต่ำำ�� กว่่าธุุรกิจิ
ผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกสำำ�หรับั กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต แต่่ก็จ็ ะมีีอัตั ราค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่สูู่� งสำำ�หรับั การขาย
สิินค้้าผ่่านศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2562 อยู่่�ที่�ปร
่ ะมาณร้้อยละ 19 ของยอดขาย ซึ่่�งยัังค่่อนข้้างสููงเนื่่�องจากเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขายสิินค้้าผ่่านศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ แต่่มีีอััตราลดลงจากปีีก่่อนเนื่่�องจากบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวมีีการ
ขายสิินค้้าไปยัังต่่างประเทศมากขึ้้�น ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่่�ต่ำำ��กว่่า ทำำ�ให้้อััตราเปอร์์เซ็็นต์์ค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวนี้้�ลดลง
	ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ต้้นทุุนขายของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า ในปีี 2562 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 92 ของยอดขาย ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่�อ่ ยู่่�ที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 78 เนื่่�องจากยอดขายที่�ล่ ดลงในขณะที่�ต้้่ นทุุนขายลดลงน้้อยกว่่าเพราะต้้นทุุนขายบางส่่วนเป็็นต้้นทุุนคงที่�ที่่ ่�ไม่่ผัันแปรตาม
ยอดขายที่ล่� ดลง ทำำ�ให้้อััตราส่่วนต้้นทุุนขายสููงขึ้้น�  อีีกทั้้�งมีีการแข่่งขัันด้้านราคาที่่สูู� งขึ้้น� มาก ทำำ�ให้้ราคาขายต่่อหน่่วยลดลง ทั้้�งนี้้� บริษัิ ทั
ได้้มีีการประชุุมอยู่่�เป็็นประจำำ� เพื่่�อพยายามแก้้ไขปััญหาและดููแลต้้นทุุนดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิิด
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2562 อยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ 26 ของยอดขาย ซึ่่�งสููงขึ้้น� จากปีีก่อ่ นที่่อ� ยู่่�ที่ปร
่� ะมาณร้้อยละ 17
เนื่่�องจากค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่ที่�่ ไ่� ม่่ผันั แปรตามยอดขายที่ล�่ ดลง รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรที่เ�่ พิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อปรัับปรุงุ
ขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
	ต้้นทุุนทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ดี อกเบี้้�ยจ่่ายในปีี 2562 เท่่ากัับจำ�ำ นวน 9.21 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 0.43 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 ซึ่่�งมีีจำ�ำ นวน
8.78 ล้้านบาท เนื่่�องจากในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษัทั ได้้มีีการกู้้ยื� มื เงิินระยะสั้้�นเพิ่่�มขึ้้น�  ทั้้�งนี้้� อัตั ราดอกเบี้้�ยสำำ�หรับั การกู้้ยื� มื ระยะสั้้�นและระยะยาว
ของกลุ่่�มบริิษััทจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 3-5% ต่่อปีี
รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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	ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายสำำ�หรัับปีี 2562 อยู่่�ที่่�
จำำ�นวน 8.61 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน 8.44 ล้้านบาท ในปีี 2561 จำำ�นวน 0.17 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากบริิษััทได้้มีี
การกู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อใช้้ในการหมุุนเวีียน
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรด มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายสำำ�หรับั ปีี 2562 อยู่่�ที่จำ่� �ำ นวน 0.60 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยจากจำำ�นวน 0.31 ล้้านบาท
ในปีี 2561 เนื่่�องจากบริิษัทย่
ั ่อยมีีการใช้้เงิินกู้้�สำำ�หรัับเงิินทุุนหมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น
	ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ในปีี 2562 มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายอยู่่�ที่จำ่� �ำ นวนเพีียง 366 บาท ซึ่่�งลดลงจากจำำ�นวน 0.03 ล้้านบาท ในปีี 2561 เนื่่�องจากตั้้ง� แต่่ปีี 2558
บริิษัทย่
ั อ่ ยได้้รัับเงิินสดสุุทธิจิ ากการเสนอขายหุ้้น� เพิ่่�มทุุนต่่อประชาชนทั่่�วไปเพื่่�อเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้นำำ�ไปชำำ�ระหนี้้�
เกืือบทั้้�งหมด เหลืือเพีียงหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าทางการเงิินอีีกเล็็กน้้อย ทำำ�ให้้หลัังจากชำำ�ระหนี้้�ดังั กล่่าวแล้้ว บริิษัทย่
ั อ่ ยไม่่มีภี าระหนี้้�
เงิินกู้้�ยืืมจากธนาคารอีีก
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ภี าษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลจำำ�นวน (14.28) ล้้านบาท ซึ่่�งสาเหตุุที่มี่� ภี าษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลติิดลบ เนื่่�องจากมีีขาดทุุน
ทางภาษีีที่ส่� ามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ลดภาระภาษีีได้้ในอนาคตจากผลขาดทุุนของบริิษัทย่
ั อ่ ย ซึ่่�งลดลงจากที่่ใ� นปีี 2561 มีีภาระภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลจำำ�นวน 4.24 ล้้านบาท เนื่่�องจากปีีที่�แ่ ล้้วกลุ่่�มบริิษััทมีกำี ำ�ไรสุุทธิิจากผลการดำำ�เนิินงาน
	ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ในปีี 2562 มีีภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลอยู่่�ที่จำ่� �ำ นวน
(1.55) ล้้านบาท ซึ่่�งสาเหตุุที่มี่� ภี าษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลติิดลบ เนื่่�องจากมีีขาดทุุนทางภาษีีที่ส่� ามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ลดภาระภาษีีได้้
		
ในอนาคต ซึ่่�งลดลงจากที่่�มีีภาระภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจำำ�นวน 5.02 ล้้านบาท ในปีี 2561 เนื่่�องจากในปีีที่�แ่ ล้้วมีีกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด มีีภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับปีี 2562 อยู่่�ที่่�จำำ�นวน 1.23 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงาน
	ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
มีีภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลสำำ�หรับั ปีี 2562 อยู่่�ที่จำ่� �ำ นวน (14.22) ล้้านบาท ซึ่่�งสาเหตุุที่มี่� ภี าษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลติิดลบ เนื่่�องจากมีีขาดทุุน
ทางภาษีีที่ส่� ามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ลดภาระภาษีีได้้ในอนาคต ซึ่่�งลดลงจากภาระภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลจำำ�นวน 3.33 ล้้านบาท ในปีี 2561
เนื่่�องจากในปีีที่�แ่ ล้้วมีีกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
	กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ขี าดทุุนสุุทธิส่ิ ว่ นของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน (30.07) ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ (2.40) ของรายได้้รวม ในขณะที่่ใ� นปีี 2561
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ีกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนของบริิษััทฯ จำำ�นวน 24.76 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตราลดลงของจำำ�นวนกำำ�ไรสุุทธิปร
ิ ะมาณร้้อยละ 221
ในขณะที่่มี� รี ายได้้รวมในปีี 2562 จำำ�นวน 1,255 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจากปีีก่อ่ นประมาณร้้อยละ 7 โดยสาเหตุุที่กำ่� �ำ ไรสุุทธิลิ ดลงดัังกล่่าว
เนื่่�องมาจากรายได้้ที่่ล� ดลงดัังกล่่าวและอััตราส่่วนต้้นทุุนขายที่สูู่� งขึ้้น� อัันมีีผลจากการแข่่งขัันด้้านราคาขายที่รุ่� นุ แรงขึ้้น� ทั้้�งในธุุรกิจิ ผลิิต
ชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกและธุุรกิจิ พิิมพ์์ฉลากสิินค้้า อีีกทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่สูู่� งขึ้้น� เนื่่�องมาจากค่่าใช้้จ่่ายการขายและบริิหาร
บางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่่ที่� ไ่� ม่่ผันั แปรตามยอดขายที่่ล� ดลง รวมถึึงในปีี 2562 ยัังมีีค่า่ ใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุงุ
ขั้้�นตอนการทำำ�งานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
	ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) มีีกำ�ำ ไรสุุทธิใิ นปีี 2562 อยู่่�ที่จำ่� �ำ นวน 3.08 ล้้านบาท
ซึ่่�งลดลงจากจำำ�นวน 30.63 ล้้านบาท ในปีี 2561 เนื่่�องจากในปีี 2561 มีีรายได้้จากเงิินปัันผลรัับจำ�ำ นวน 25.07 ล้้านบาท ในขณะที่่�
ในปีี 2562 มีีรายได้้จากเงิินปัันผลรัับเพีียงจำำ�นวน 9.71 ล้้านบาท ซึ่่�งหากไม่่นัับรวมรายได้้จากเงิินปัันผลรัับดัังกล่่าวแล้้ว บริิษััท 
จะมีีผลกำำ�ไร(ขาดทุุน) สุุทธิิ จำำ�นวนประมาณ (6.64) ล้้านบาท และ 5.56 ล้้านบาท สำำ�หรัับปีี 2562 และปีี 2561 ตามลำำ�ดับ 
ั
ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราลดลงประมาณร้้อยละ 219 ในขณะที่ย่� อดขายลดลงประมาณร้้อยละ 14 เนื่่�องจากต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วน
เป็็นต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายคงที่�ที่่ ่�ไม่่ผัันแปรตามยอดขายที่่�ลดลง รวมทั้้�งการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�รุุนแรง
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ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิในปีี 2562 อยู่่�ที่�จำ่ ำ�นวน 1.28 ล้้านบาท เนื่่�องมาจากรายได้้จากการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งรายได้้ทางด้้านการส่่งออกสิินค้้าขายไปยัังต่่างประเทศ ในขณะที่�ต้้่ นทุุนขายลดลงจากราคาวััตถุุดิิบโดยเฉลี่่�ยที่่�ลดลง
	ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
มีีขาดทุุนสุุทธิใิ นปีี 2562 อยู่่�ที่จำ่� �ำ นวน (42.99) ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจากในปีี 2561 ที่มี่� กำี �ำ ไรสุุทธิจำิ �ำ นวน 30.38 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
อััตราลดลงประมาณร้้อยละ 242 เนื่่�องจากรายได้้จากการขายที่่ล� ดลงและอััตราส่่วนต้้นทุุนขายที่่สูู� งขึ้้น� เนื่่�องจากการแข่่งขัันด้้านราคา
ที่่สูู� งขึ้้น� จากการที่มี่� คู่่�ี แข่่งขัันมากขึ้้น� ในตลาดโดยเฉพาะคู่่�แข่่งจากต่่างประเทศ รวมถึึงต้้นทุุนบางส่่วนเป็็นต้้นทุุนคงที่ซึ่่่� ง� ไม่่ผันั แปรตาม
ยอดขายที่่�ลดลง

3. ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์รวมของกลุ่่�มบริิษััทได้้ลดลงจากจำำ�นวน 2,054 ล้้านบาท ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2561 เป็็นจำำ�นวน 1,920 ล้้านบาท 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คิิดเป็็นอััตราลดลงร้้อยละ 7 เนื่่�องจากสิินค้้าคงเหลืือที่�ล่ ดลงตามยอดขายที่่�ลดลง และที่�ดิ่ ินอาคารและ
อุุปกรณ์์ที่่�ลดลงจากการลงทุุนใหม่่ที่่�น้้อยกว่่ามููลค่่าของค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ที่่�ลดลงในแต่่ละปีี
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั อัี ตั ราหมุุนของสิินทรััพย์์รวมเฉลี่่ย� ในปีี 2562 อยู่่�ที่่�ประมาณ 0.63 เท่่า ซึ่่�งต่ำำ��ลงเมื่่�อเทีียบกัับอัตั ราหมุุนของสิินทรััพย์์
รวมเฉลี่่�ยในปีี 2561 ที่่�ประมาณ 0.70 เท่่า เนื่่�องจากยอดรายได้้รวมที่่�ลดลงในอััตราที่�สูู่ งกว่่าขนาดของสิินทรััพย์์รวมเฉลี่่�ยที่�ล่ ดลง
	ลููกหนี้้�การค้้าและตั๋๋�วเงิินรัับ
กลุ่่�มบริิษััทมีียอดลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิิ ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2562 เท่่ากัับ 280 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 269 ล้้านบาท 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่น� ต่่อสิินทรััพย์์รวมเท่่ากัับ ร้้อยละ 14.57 และร้้อยละ 13.09
ตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2562 อยู่่�ที่่�ประมาณ 80 วััน ซึ่่�งช้้าลงเมื่่�อเทีียบกัับระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2561
ที่่ปร
� ะมาณ 71 วััน เนื่่�องจากสััดส่่วนยอดขายและลููกหนี้้�การค้้าของกลุ่่�มมาจากกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรด ที่่�มีรี ะยะเวลาการชำำ�ระเงิินค่่อนข้้างยาวกว่่าลููกค้้าในกลุ่่�มอื่่�น ๆ ทำำ�ให้้ระยะเวลา
การเก็็บหนี้้เ� ฉลี่่ย� ของกลุ่่�มบริิษัทสูู
ั งขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มลููกค้้าดัังกล่่าวเป็็นบริิษัทั ขนาดใหญ่่มีคี วามมั่่�งคงและมีีระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�
ที่่�แน่่นอน กลุ่่�มบริิษััทจึึงไม่่มีีปััญหาในด้้านการรัับชำำ�ระหนี้้�แต่่อย่่างใด
สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าของกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือนมีีจำ�ำ นวน 0.60 ล้้านบาท โดย
กลุ่่�มบริิษัทั ได้้ตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเกืือบเต็็มทั้้�งจำำ�นวนแล้้วอยู่่�ที่่� 0.57 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทคาดหวัังว่่าจะ
ยัังสามารถเรีียกเก็็บหนี้้�ดัังกล่่าวได้้เป็็นส่่วนใหญ่่เนื่่�องจากลููกหนี้้�ดัังกล่่าวยัังมีีการติิดต่่ออยู่่� ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายตั้้�งสำำ�รองหนี้้�
สงสััยจะสููญทั้้�งหมดร้้อยละ 100 เมื่่�อมีียอดหนี้้�ค้้างเกิินกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่เป็็นลููกหนี้้�ที่่�กลุ่่�มบริิษััทมั่่�นใจว่่าจะสามารถเรีียกเก็็บได้้
เนื่่�องจากได้้มีีการทยอยจ่่ายมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
	สิินค้้าคงเหลืือ
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ยี อดสิินค้้าคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เท่่ากัับ 147 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 167 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนสิินค้้าคงเหลืือต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับร้้อยละ 7.68 และร้้อยละ 8.11 ตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ีระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2562 อยู่่�ที่�ปร
่ ะมาณ 55 วััน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2561
ที่่�ประมาณ 53 วััน เนื่่�องจากบางครั้้�งบริิษััทต้้องมีีการสต็็อคสิินค้้าไว้้เพื่่�อรอการเรีียกจากลููกค้้าที่่�ต้้องการงานด่่วน รวมทั้้�งการผลิิต
เป็็นจำำ�นวนมากๆ เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ได้้พยายามควบคุุมการผลิิตสิินค้้าเฉพาะที่มั่่่� น� ใจได้้ว่่าจะสามารถขายได้้
เท่่านั้้�น เพื่่�อไม่่ให้้มีีสินิ ค้้าคงเหลืือมากเกิินไป โดยกลุ่่�มบริิษัทั จะมีีการประชุุมกัันระหว่่างฝ่่ายวางแผนการผลิิตและฝ่่ายขายเป็็นประจำำ�
ทุุกสััปดาห์์เป็็นอย่่างน้้อยในการควมคุุมสิินค้้าคงเหลืือดัังกล่่าว เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความเสีียหายจากสิินค้้าที่่�ค้้างสต็็อคเป็็น
เวลานาน หรืือสิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ได้้มีีนโยบายชััดเจนในตั้้ง� สำำ�รองสิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพที่่ไ� ม่่ได้้เคลื่่อ� นไหวเกิินกว่่า 1 ปีี
รวมทั้้�งได้้มีีการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีอย่่างใกล้้ชิิดในกรณีีดัังกล่่าวด้้วย
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	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ี ที่ดิ่� นิ อาคาร และอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตน (รวมถึึงเงิินมััดจำำ�ค่า่ เครื่่อ� งจัักร) เท่่ากัับ
817 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 919 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนสิินทรััพย์์ถาวรต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ
ร้้อยละ 42.54 และร้้อยละ 44.74 ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจากในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีการลงทุุนในที่�ดิ่ ิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ที่�น้้่ อยกว่่า
ค่่าเสื่่�อมราคาในแต่่ละปีี
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั สิี นิ ทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตน จำำ�นวน 6.09 ล้้านบาท คิิดเป็็นเพีียงร้้อยละ 0.32 ของสิินทรััพย์์รวมของกลุ่่�มบริิษัทั
หนี้้�สิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีหนี้้�สิินรวมเท่่ากัับ 345 ล้้านบาท โดยแบ่่งเป็็นหนี้้�สิินหมุุนเวีียน เท่่ากัับ 294 ล้้านบาท 
และหนี้้�สินิ ไม่่หมุนุ เวีียน เท่่ากัับ 51 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงประมาณร้้อยละ 15 เมื่่�อเทีียบกัับหนี้้สิ� นิ รวม ณ 31 ธัันวาคม 2561 ซึ่่�งมีีจำ�ำ นวน
404 ล้้านบาท เนื่่�องจากเจ้้าหนี้้�การค้้าที่่�ลดลงตามยอดขายที่่�ลดลง และเงิินกู้้�ระยะยาวที่่�ลดลงจากการทยอยคืืนเงิินกู้้� ทั้้�งนี้้� อััตรา
ดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับการกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาวของกลุ่่�มบริิษััทจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 3-5% ต่่อปีี
หากพิิจารณาอััตราส่่วนหนี้้�สินิ ต่่อทุุน (D/E Ratio) ของกลุ่่�มบริิษัท 
ั พบว่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีอัตั ราส่่วนหนี้้�สินิ ต่่อทุุนที่่�
0.22 เท่่า ซึ่่�งลดลงจาก 0.24 เท่่า ณ 31 ธัันวาคม 2561 เนื่่�องจากหนี้้�สิินรวมที่่�ลดลงดัังกล่่าว
	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั ีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2562 เท่่ากัับ 1,575 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�มีีจำ�ำ นวน 1,650 ล้้านบาท 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 เนื่่�องจากกำำ�ไรสะสมที่่�ลดลงจากผลขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานในปีีนี้้�
ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีโครงสร้้างเงิินทุุนประกอบด้้วยหนี้้�สิินรวม 345 ล้้านบาท และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
1,575 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนที่�่ 0.22 เท่่า

4. สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุนของบริิษััท
4.1		แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษัทมี
ั อัี ตั ราส่่วนสภาพคล่่องสำำ�หรับสิ
ั นิ ทรััพย์์หมุนุ เวีียนต่่อหนี้้�สินิ หมุุนเวีียนลดลงไปอยู่่�ที่อั่� ตั รา
3.07 เท่่า ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าที่่�อััตรา 3.49 เท่่า ณ สิ้้�นปีีก่่อน เนื่่�องจากสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนที่่�ลดลงจากการลดลงของสิินค้้าคงเหลืือตาม
ยอดขายที่่�ลดลง และหนี้้�สิินหมุุนเวีียนที่่�สููงขึ้้�นจากเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากธนาคารที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษัทมี
ั สี ภาพคล่่องของกระแสเงิินสด ณ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 จำำ�นวน 47 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจาก ณ 31 ธัันวาคม
2561 ประมาณ 38 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากเงิินสดสุุทธิิจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 91 ล้้านบาท 
เนื่่�องจากกำำ�ไรก่่อนภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา และเจ้้าหนี้้�การค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่�ก่ ลุ่่�มบริิษัทมี
ั ีการใช้้เงิินสดสุุทธิิไปในกิิจกรรม
ลงทุุนจำำ�นวน 65 ล้้านบาท ซึ่่�งจำำ�นวน 69 ล้้านบาท ใช้้ไปเพื่่�อการลงทุุนซื้้�อเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์ เพื่่�อขยายและปรัับปรุงุ กำำ�ลังั
การผลิิตบางส่่วน และกลุ่่�มบริิษัทยั
ั งั มีีการใช้้ไปในเงิินสดสุุทธิสำิ �หรั
ำ บกิ
ั จิ กรรมจััดหาเงิินจำำ�นวนประมาณ 64 ล้้านบาท โดยเป็็นการ
จ่่ายคืืนหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าทางการเงิินจำำ�นวน 10 ล้้านบาท การจ่่ายคืืนเงิินกู้้ร� ะยะยาวจำำ�นวน 115 ล้้านบาท และการจ่่ายเงิินปัันผล
จำำ�นวน 15 ล้้านบาท
จากกระแสเงิินสดของกลุ่่�มบริิษััท  แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีกระแสเงิินคงเหลืือเพีียงพอในการชำำ�ระหนี้้�และปฏิิบััติิ
ตามเงื่่�อนไขในการกู้้ยื� ืมได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทไม่่เคยมีีปััญหาในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับสภาพคล่่องในการชำำ�ระหนี้้�เลย
4.2		รายจ่่ายลงทุุน
ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีการขยายการลงทุุนโดยการซื้้�อเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิตและทดแทน
เครื่่�องจัักรเก่่า จำำ�นวนรวมประมาณ 69 ล้้านบาท ซึ่่�งสามารถใช้้เงิินทุุนของบริิษััทเองบางส่่วนและใช้้เงิินกู้้�จากธนาคารในการ
ลงทุุนดัังกล่่าว
4.3		ความเพีียงพอของสภาพคล่่อง
ในปีี 2562 ที่ผ่่� า่ นมา จากงบกระแสเงิินสด จะเห็็นว่่าส่่วนใหญ่่จะมาจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานและค่่าใช้้จ่่ายที่่ไ� ม่่ต้้องจ่่าย
เป็็นเงิินสด เช่่น ค่่าเสื่่�อมราคา เป็็นต้้น รวมทั้้�งเงิินกู้้ร� ะยะยาวจากธนาคาร ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษัทมี
ั เี งิินทุุนเพีียงพอที่จ่� ะรองรัับความต้้องการ
เงิินทุุนหมุุนเวีียนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของธุุรกิิจ รวมทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องที่�ดี่ ีพอสมควร จากการที่่�สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิิน
หมุุนเวีียนอยู่่�ที่่�อััตรา 3.07 เท่่า
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นอกจากนี้้� อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนของกลุ่่�มบริิษััทที่่� 0.22 เท่่า ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งก็็อยู่่�ในระดัับที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��
ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษัทมี
ั โี อกาสที่่จ� ะใช้้ช่่องทางการกู้้ยื� มื เงิินในการขยายธุุรกิจิ ได้้อีีกจากวงเงิินกู้้ยื� มื กัับสถาบัันการเงิินหลายแห่่ง ซึ่่�ง ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีวงเงิินที่�ยั่ ังไม่่ได้้ใช้้อีีกประมาณ 645.06 ล้้านบาท
4.4		ความสามารถในการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มเติิม
กลุ่่�มบริิษัทยั
ั งั มีีวงเงิินกู้้ยื� มื คงเหลืือกัับสถาบัันการเงิินที่่ยั� งั ไม่่ได้้ใช้้อยู่่�พอสมควร ซึ่่�งจะสามารถสนัับสนุุนการขยายธุุรกิจิ และ/
หรืือการลงทุุนเพิ่่�มเติิมของกลุ่่�มบริิษััทได้้โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภทของเงินกู้ยืม

ระยะเวลาครบก�ำหนด

วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท)

OD (Overdraft)

ไม่่มีี

62.90

P/N (Promissory Note)
L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt )

ไม่่มีี

222.50

ไม่่มีี

204.70

LG (Letter of Guarantee)

ไม่่มีี

17.61

Total

507.71

4.5		ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อ Credit Rating
กลุ่่�มบริิษัทั ไม่่มีีการออกตราสารใด ๆ ที่่�ต้้องจััดให้้มีีการทำำ� Credit Rating
4.6		ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�และการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืม (Covenant) และภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯมีียอดเงิินกู้้�ยืืมจากธนาคารคงค้้างจำำ�นวน 61.2 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิษััทฯ ไม่่สามารถปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนดทางการเงิินบางประการตามที่่�ระบุุในสััญญาเงิินกู้้� ซึ่่�งเป็็นกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�นเพีียงชั่่�วคราวเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการ
รายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินในการจััดทำำ�งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่�่ 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้จััด
ประเภทเงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวเป็็นหนี้้�สิินหมุุนเวีียน ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่�่ 14 มกราคม 2563 บริิษัทั ฯ ได้้รัับหนัังสืือผ่่อนปรนการทดสอบ
ข้้อกำำ�หนดทางการเงิินดัังกล่่าวจากธนาคารแล้้ว
โดยกลุ่่�มบริิษัทั ไม่่มีกี ารปฏิิบัติั ใิ ด ๆ ที่่จ� ะทำำ�ให้้หรืือคาดว่่าจะทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขการกู้้ยื� มื เงิินได้้ และ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 หนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E ratio) ของกลุ่่�มบริิษัทยั
ั ังอยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ��ที่่� 0.22 เท่่า เท่่านั้้�น

5. ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินและการบริิหารจััดการนอกงบแสดงฐานะการเงิิน

ณ 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิิน ตามรายละเอีียดที่่�เปิิดเผยในงบการเงิินประจำำ�ปีี 2562 ในส่่วนของ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 18 เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากธนาคาร ข้้อ 20 เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน ข้้อ 21 หนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่าการเงิิน ข้้อ 22 สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน และข้้อ 30  ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่�อ่ าจเกิิดขึ้้�น

6. ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต

ปััจจุุบันั ไม่่มีปัี จั จััยที่่ผล
� กระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ในอนาคตอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั อาจจะมีีผลกระทบบ้้างจากภาวะ
เศรษฐกิิจในประเทศที่ช่� ะลอตััวลง ทำำ�ให้้มีีกำ�ลั
ำ งั ซื้้�อที่่ล� ดลง รวมถึึงการแข่่งขัันด้้านราคาที่่สูู� งขึ้้น� ในธุุรกิจิ พิิมพ์์ฉลากสิินค้้า แต่่ก็ยั็ งั อยู่่�ใน
ระดัับที่ส่� ามารถจััดการได้้ อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษัทั จะเป็็นบริิษัทข้้
ั ามชาติิขนาดใหญ่่ที่มี่� ฐี านการผลิิต
ในประเทศไทย ดัังนั้้�น หากภาวะเศรษฐกิิจโลกมีีภาวะที่ต่� กต่ำำ�ล
� งอย่่างรุุนแรงก็็อาจมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ 
ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทได้้พยายามลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวโดยการกระจายกลุ่่�มลููกค้้าไปในหลาย ๆ อุุตสาหกรรม ไม่่ให้้พึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดหรืือ
อุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมากเกิินไป
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”)
ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ท�ีสาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ของบริ ษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ท�ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที�
เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ ตามที�ระบุใน
ข้อกําหนดนั�นด้วย ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื� องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื� องเหล่านี�

108

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ งานตามความรับผิดชอบที�ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ� งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี� ยวกับเรื� องเหล่านี� ดว้ ย การปฏิ บตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ� งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื� อง
เหล่านี�ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื� องมีดงั ต่อไปนี�
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายถือเป็ นรายการบัญชีที�สาํ คัญยิ�งของกลุ่มบริ ษทั ฯ เนื� องจากจํานวนที�บนั ทึกในบัญชี ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลกําไรขาดทุนประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิ จอาจส่ งผลกระทบโดยตรง
ต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยรวมได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ที�เกี�ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯที�เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที�กลุ่มบริ ษทั ฯออกแบบ
ไว้ และให้ความสําคัญในการทดสอบเป็ นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายใน
ที�ตอบสนองต่อเรื� องดังกล่าวข้างต้น
• สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื�อตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงื�อนไขที�ระบุและสอดคล้องกับ
นโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
• สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ�นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี� ที�กลุ่มบริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้แบบแยกย่อยเพื�อตรวจสอบความผิดปกติ ที�อาจเกิดขึ�นของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชี ที�ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว� ไป
สิ นค้ าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือตามที�เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 11 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือสําหรับสิ นค้าที�เสื� อมสภาพและเคลื�อนไหวช้าซึ�งขึ�นอยูก่ บั การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี�ยวกับ
วงจรอายุของสิ นค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม ซึ� งอาจทําให้เกิดความเสี� ยง
เกี�ยวกับมูลค่าของค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
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ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯที�เกี�ยวข้องกับการประเมินค่าเผื�อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยประเมินวิธีการและข้อสมมติที�ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผื�อ
การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือดังนี�
• ทําความเข้าใจเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานเหตุผล
และความสมํ�าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื�อนไหวของสิ นค้าคงเหลือเพื�อระบุถึงสิ นค้า
ที�มีขอ้ บ่งชี� วา่ มีการหมุนเวียนของสิ นค้าที�ชา้ กว่าปกติ
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบในรายละเอียดสําหรับรายการขายภายหลังวันที�ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้า
คงเหลือแต่ละรายสิ นค้า
• พิจารณาข้อมูลในอดี ตย้อนหลัง 3 ปี สําหรับผลขาดทุนที�เกิดขึ�นจริ งจากการขายและการตัดจําหน่ ายสิ นค้า
คงเหลือออกจากบัญชี ที�เกิดขึ�นในระหว่างปี เปรี ยบเทียบกับค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ที�บนั ทึกไว้ ณ สิ� นปี ก่อน
ข้อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ซึ� งรวมถึงข้อมูลที�รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที�แสดงอยูใ่ นรายงานนั�น) ซึ�งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที�
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื�อมัน� ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื�นนั�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นนั�น
มีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื�นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุม่ บริ ษทั ฯตามที�กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื� อสารเรื� องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลทราบเพื�อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี� ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื�อง การเปิ ดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื�องในกรณี ที�มีเรื� องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับกิ จการที�ดาํ เนินงานต่อเนื� องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนินงาน
หรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื�องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ�ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคื อ
ความเชื�อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที�
ขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย� ง
ผูป้ ระกอบวิชาชี พตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี� ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี� ยงที�อาจมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง
ต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื� องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเข้าใจเกี� ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที�ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับกิจการที�ดาํ เนิ นงานต่อเนื�องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชี ที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี� ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื�องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชี ที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื� องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื� อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั ฯเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี� ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมดตลอดจนเรื� องอื�น
ซึ� งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

5

112

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561

จากเรื� องทั�งหลายที�สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื� องเหล่านี�ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื� องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที�ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื� อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี�

สุ มาลี รี วราบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2563

6
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งบแสดงฐานะการเงิิน

บริษทั สาลีอ� ุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

8
9
10
11

46,822,160
419,409,713
279,682,611
147,492,190
6,295,752
899,702,426

85,297,664
428,795,569
268,978,690
166,713,921
5,591,668
955,377,512

6,388,734
64,940,908
35,110,753
974,449
107,414,844

13,787,122
74,274,355
29,492,355
2,435,436
119,989,268

12
13
14
15
16
17
25

935,824
130,488,798
810,642,485
6,088,675
25,905,245
46,250,426
1,020,311,453
1,920,013,879

934,898
131,906,066
911,832,309
7,233,518
11,676,698
35,499,279
1,099,082,768
2,054,460,280

689,985,600
50,519,211
37,491,045
432,397,637
530,809
17,663,310
1,228,587,612
1,336,002,456

689,985,600
61,957,523
37,932,100
483,635,391
715,898
20,285,013
1,294,511,525
1,414,500,793

งบแสดงฐานะการเงิิน

บริษทั สาลีอ� ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

หมายเหตุ
หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากธนาคาร
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ� งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ินหมุนเวียน
หนีส� ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส� ิ น

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

18
19

120,940,225
96,480,235

42,500,000
127,113,094

119,919,274
45,379,861

42,500,000
71,249,896

20

66,986,550

88,271,540

65,098,374

86,460,000

21

3,139,709
468,687
5,393,842
293,409,248

9,993,926
783,359
5,085,198
273,747,117

2,595,488
3,637,574
236,630,571

9,375,232
2,595,533
212,180,661

20
21
22
25

9,686,459
2,659,162
35,743,204
3,310,934
51,399,759
344,809,007

91,503,782
5,798,871
25,404,355
7,725,915
130,432,923
404,180,040

5,140,852
1,942,377
24,392,565
5,121,696
36,597,490
273,228,061

85,070,000
4,537,865
18,814,957
9,642,863
118,065,685
330,246,346

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิิน

บริษทั สาลีอ� ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่2562
อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,520,484,296 หุ น้ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,520,484,068 หุ น้ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

58,202,375
214,801,322
385,541,489
1,186,331,050
388,873,822
1,575,204,872
1,920,013,879
-

58,030,235
261,511,971
394,692,139
1,242,020,209
408,260,031
1,650,280,240
2,054,460,280
-

38,012,107
38,012,107
498,357,778
510,687,180
(1,381,354)
7,769,296
1,062,774,395 1,084,254,447
1,062,774,395 1,084,254,447
1,336,002,456 1,414,500,793
-

บริษทั สาลีอ� ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าเช่า
รายได้เงินปันผล
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี

13, 14

25

งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,231,678,456
4,682,211
1,906,385
16,372,900
1,254,639,952

1,334,510,949
3,922,761
1,668,087
14,323,376
1,354,425,173

390,880,416
20,538,046
5,407,969
9,706,384
4,832,011
431,364,826

455,913,374
19,537,264
5,337,714
25,068,082
5,513,287
511,369,721

1,037,510,816
94,179,915
172,747,577
1,304,438,308

1,063,012,169
87,595,226
156,033,108
1,306,640,503

337,426,022
20,884,885
62,910,889
421,221,796

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

(49,798,356)
(9,208,195)
(59,006,551)
14,279,602
(44,726,949)

47,784,670
(8,784,572)
39,000,098
(4,243,000)
34,757,098

10,143,030
(8,611,146)
1,531,884
1,545,555
3,077,439

44,096,124
(8,442,144)
35,653,980
(5,021,723)
30,632,257

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน� :
รายการที�จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ� ขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสํ าหรับปี

(9,150,650)

1,906,385

(9,150,650)

1,906,385

(1,793,904)
(10,944,554)

3,086,105
4,992,490

(203,002)
(9,353,652)

2,159,989
4,066,374

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี

(55,671,503)

39,749,588

(6,276,213)

34,698,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริษทั สาลีอ� ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกํสำำ�าไรขาดทุ
หรัับปีีสิ้้�นนสุุเบ็ดดวััเสร็
นที่่� จ31(ต่ธััอน) วาคม 2562
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

หมายเหตุ
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที�เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที�เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ น้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)
(30,066,912)

24,759,709

(14,660,037)
(44,726,949)

9,997,389
34,757,098

(40,485,320)

29,505,888

(15,186,183)
(55,671,503)

10,243,700
39,749,588

(0.0198)
1,520,484,068

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,077,439

30,632,257

(6,276,213)

34,698,631

0.0163

0.0020

0.0201

1,520,484,068

1,520,484,068

1,520,484,068

26

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริ ษัท สาลีอ� ุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรื อนหุ้นที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
380,121,017
23
29
380,121,017

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
147,664,847
147,664,847

380,121,017
380,121,017
-

147,664,847
147,664,847
-

23
29

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
57,512,107
518,128
58,030,235
58,030,235
172,140
58,202,375
-

ยังไม่ได้จดั สรร
257,236,354
24,759,709
2,839,794
27,599,503
(518,128)
(22,805,758)
261,511,971
261,511,971
(30,066,912)
(1,267,758)
(31,334,670)
(172,140)
(15,203,839)
214,801,322
-

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รายการอื�นของ
กําไรขาดทุน
การเปลี�ยนแปลง
เบ็ดเสร็จอื�น
ที�เกิดจากผูถ้ ือหุ้น
ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน
ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า จากการเปลี�ยนแปลง
รวม
เงินลงทุนใน
สัดส่วนการถือหุ้น องค์ประกอบอื�น
หลักทรัพย์เผื�อขาย
ในบริ ษทั ย่อย
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
5,862,911
386,922,843
392,785,754
1,906,385
1,906,385
1,906,385
1,906,385
7,769,296
386,922,843
394,692,139
7,769,296
(9,150,650)
(9,150,650)
(1,381,354)

386,922,843
386,922,843

394,692,139
(9,150,650)
(9,150,650)
385,541,489
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
1,235,320,079
24,759,709
4,746,179
29,505,888
(22,805,758)
1,242,020,209

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสียที�
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
410,616,416
9,997,389
246,311
10,243,700
(12,600,085)
408,260,031

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
1,645,936,495
34,757,098
4,992,490
39,749,588
(22,805,758)
(12,600,085)
1,650,280,240

1,242,020,209
(30,066,912)
(10,418,408)
(40,485,320)
(15,203,839)
1,186,331,050
-

408,260,031
(14,660,037)
(526,146)
(15,186,183)
(4,200,026)
388,873,822
-

1,650,280,240
(44,726,949)
(10,944,554)
(55,671,503)
(15,203,839)
(4,200,026)
1,575,204,872
-
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษทั สำำสาลี
ด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
�หรัั�อบุตปีีสาหกรรม
สิ้้�นสุุดวัันจํที่่ากั� 31 ธัั
นวาคม 2562
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

29

29
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทุนเรื อนหุ ้นที�ออก
และชําระแล้ว
380,121,017
380,121,017

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
147,664,847
147,664,847

380,121,017
380,121,017
-

147,664,847
147,664,847
-

องค์ประกอบอื�น
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรสะสม
ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน
จัดสรรแล้ว
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ในหลักทรัพย์เผื�อขาย
38,012,107
500,700,692
5,862,911
30,632,257
2,159,989
1,906,385
32,792,246
1,906,385
(22,805,758)
38,012,107
510,687,180
7,769,296
38,012,107
38,012,107
-

510,687,180
3,077,439
(203,002)
2,874,437
(15,203,839)
498,357,778
-

7,769,296
(9,150,650)
(9,150,650)
(1,381,354)
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
1,072,361,574
30,632,257
4,066,374
34,698,631
(22,805,758)
1,084,254,447
1,084,254,447
3,077,439
(9,353,652)
(6,276,213)
(15,203,839)
1,062,774,395
-

งบกระแสเงิินสด

บริษทั สาลีอ� ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

งบการเงินรวม
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
โอนกลับค่าเผือ� สิ นค้ารับคืน
ตัดจําหน่ายกําไรรอรับรู ้จากการขายและเช่ากลับคืน
การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ (โอนกลับ)
ค่าเผือ� การด้อยค่าของเครื� องจักรและอุปกรณ์
กําไรจากการขายเครื� องจักรและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าเผือ� การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
เงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อ�ืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(59,006,551)

39,000,098

1,531,884

35,653,980

132,926,580
(1,262,558)
(197,640)
-

137,167,235
39,046
(42,925)
(14,960)

56,688,834
(820,164)
-

58,895,036
49,388
(14,960)

20,015,621
8,180,536
(1,093,322)
131,624
474,968
11,288
8,539,870
32,075
(1,906,385)
(9,605,396)
9,069,319

4,977,014
(2,036,615)
11,553
(2,981)
1
5,657,531
(164,714)
(1,668,087)
(8,866,540)
8,330,513

(27,369)
564,486
(411,923)
671
5,323,856
5,790
(9,706,384)
(39,177)
8,472,269

(584,964)
(1,902,950)
11,553
1
2,584,461
(37,913)
(25,068,082)
(50,493)
7,988,085

106,310,029

182,386,169

61,582,773

77,523,142

(9,082,951)
(793,890)
(704,084)
1,336,967

8,495,352
(25,975,569)
17,773,355
(17,083,305)

10,147,753
(5,591,029)
1,460,987
118,507

(12,275,487)
(2,957,135)
6,846,260
(7,097,755)
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งบกระแสเงิินสด

บริษทั สาลีอ� ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้น้�นสด
สุุด(ต่วัันอที่่) � 31 ธัันวาคม 2562
งบกระแสเงิ
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อ�ืน
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น
เงินสดรับจากการขายเครื� องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื� อเครื� องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่ามัดจําเครื� องจักรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนชัว� คราวลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื�นเพิ�มขึ�น
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

505,490
308,644
(443,400)
97,436,805
(21,484,710)
15,196,611
91,148,706

13,702,038
(9,422,686)
(8,106,690)
161,768,664
(26,281,632)
8,924,664
144,411,696

(12,624,207)
1,042,041
56,136,825
(9,406,255)
10,870,163
57,600,733

16,471,289
(5,748,417)
(1,996,690)
70,765,207
(11,139,582)
7,976,324
67,601,949

(926)
2,111,084
(68,790,458)
(7,367,811)
(1,841,832)
9,385,856
(10,021,044)
1,906,385
9,213,692
(65,405,054)

(922)
6,349,375
11,042
(153,451,901)
(1,396,288)
(1,678,014)
49,951,084
(69,948,543)
1,668,087
12,025,243
(156,470,837)

1,481,304
(19,234,139)
9,706,384
39,177
(8,007,274)

2,167,523
(86,464,150)
(402,088)
(27,400)
25,068,082
50,493
(59,607,540)

บริษทั สาลีอ� ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคาร
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคาร
จ่ายดอกเบี�ย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกําหนด
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินปั นผลจ่าย
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปั นผลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
รายการที�มิใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื� อเครื� องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื� อเครื� องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
เจ้าหนี� อ�ืนจากการซื� ออุปกรณ์ลดลง
ซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
เจ้าหนี� อ�ืนจากการซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง
จ่ายเงินมัดจําค่าอุปกรณ์ดว้ ยเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคาร
โอนบัญชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
โอนเงินมัดจําค่าเครื� องจักรไปบัญชีเครื� องจักร
(กําไร) ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ� ขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

377,222,607
(299,803,333)
(9,138,326)
11,924,527
(91,126,840)
(23,900,000)
(9,993,926)
(15,203,839)

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

363,722,607
(286,303,333)
(8,541,276)
11,924,527
(89,315,301)
(23,900,000)
(9,375,232)
(15,203,839)

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

(4,200,026)
(64,219,156)
(38,475,504)
85,297,664
46,822,160
-

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

(56,991,847)
(7,398,388)
13,787,122
6,388,734
-

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

6,407,244
(37,266,689)
(11,042)
1,020,951

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

13,899,870
(27,076,623)
-

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

646,288

-

1,237,158
402,088

-

11,438,312

(2,382,982)

11,438,312

(2,382,982)

2,242,379

(3,857,631)

253,752

(2,699,986)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นบริ
สุุดษวัััทนที่่สาลี
� 31�อธััุตนสาหกรรม
วาคม 2562จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ� งจัดตั�งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ การผลิตและจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ชิ�นส่วน เครื� องมือเครื� องใช้
พลาสติก ที�อยูต่ ามที�จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯอยู่ที� 18 หมู่ 10 ตําบลคลองสี� อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี

2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี� จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที�
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที�บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี�
งบการเงิ น นี� ไ ด้จัด ทําขึ� น โดยใช้เกณฑ์ร าคาทุ นเดิ ม เว้น แต่ จ ะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื� น ในนโยบาย
การบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิน รวมนี� จัดทําขึ� นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั สาลี� อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
(ซึ� ง ต่ อไปนี� เรี ย กว่ า “บริ ษัท ฯ”) และบริ ษัท ย่อ ย (ซึ� ง ต่ อ ไปนี� รวมเรี ย กว่า “กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ”)
ดังต่อไปนี�
ชื�อบริ ษทั

บริ ษทั สาลี� พริ� นท์ติ�ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สาลี� เอ็นจิ เนี ยริ� ง จํากัด
บริ ษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
และบริ ษทั ย่อย

ลักษณะธุรกิจ

รับพิมพ์สติ�กเกอร์
รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
ผลิตและจําหน่ายสิ นค้า
พลาสติกใช้ใน
ครัวเรื อน

บริ ษทั ย่อยที�ถือหุ้นโดยบริ ษทั เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
ชุดสังฆทาน

จัดตั�งขึ�นในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2562

2561

ไทย
ไทย
ไทย

ร้อยละ
65.0
100.0
75.5

ร้อยละ
65.0
100.0
75.5

ไทย

100.0

100.0

1
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ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิ จการที�เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั�งการ
กิจกรรมที�ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้

ค)

บริ ษทั ฯนํา งบการเงิ น ของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั�งแต่ วนั ที� บ ริ ษ ัท ฯ
มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที�บริ ษทั ฯสิ� นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั�น

ง)

งบการเงิ น ของบริ ษัทย่อยได้จดั ทําขึ� น โดยใช้นโยบายการบัญ ชี ที�สํา คัญเช่ นเดี ยวกันกับ ของ
บริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้า งระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รายการค้า ระหว่า งกัน ที� มี ส าระสํา คัญ ได้ถู ก ตัด ออกจาก
งบการเงินรวมนี� แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที�ไม่มี อาํ นาจควบคุม คื อ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพ ย์สุ ทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที� ไม่ ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิ จการโดยแสดงเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ� มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่า งปี กลุ่ ม บริ ษทั ฯได้น ํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ� งมีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที�มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่า วได้รับการปรับ ปรุ งหรื อจัด ให้มีข� ึ นเพื� อ ให้มี
เนื� อ หาเท่ า เที ย มกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
การอธิ บายให้ชดั เจนเกี� ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี แก่ ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน� ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษัท ฯ อย่างไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ซ�ึ งได้มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี�
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื� อง รายได้ จากสั ญญาที�ทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐาน
การบัญชีท�ีเกี�ยวข้องต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 13 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที� 15 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้
รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 15 กับสัญญาที� ทาํ กับ ลูกค้า ทุ กสัญ ญา
ยกเว้นสั ญ ญาที� อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ อื� น มาตรฐานฉบับ นี� ได้ก ํา หนด
หลักการ 5 ขั�นตอนสําหรับการรับรู้ รายได้ท�ี เกิ ดขึ� นจากสัญญาที� ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรั บรู ้
รายได้ในจํานวนเงิ นที�สะท้อนถึงสิ� งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี� ยน
สิ นค้าหรื อบริ การที� ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุ ลยพินิจและพิ จารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที�เกี�ยวข้องทั�งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั�นตอน
กลุ่มบริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี� มาถือปฏิบตั ิ โดยปรับย้อนหลังงบการเงิน
ปี ก่อนที�แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเสมือนหนึ� งว่ากลุ่มบริ ษทั ฯใช้นโยบายการบัญชี น� ีมาตั�งแต่ แรก
โดยไม่เปิ ดเผยผลกระทบจากการนํามาตรฐานฉบับนี� มาใช้ต่องบการเงิ นสําหรับปี ปัจจุบนั
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�
เริ�มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พ บัญชี ไ ด้ประกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรั บปรุ ง ซึ� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับ งบการเงิ น ที� มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวัน ที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี� ยวกับวิธีปฏิบตั ิ ทางการบัญชี
และการให้แ นวปฏิ บ ัติ ทางบัญ ชี แก่ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี� ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคัญซึ� งสามารถสรุ ปได้ดงั นี�
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมื อทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน
ฉบับที� 9
เครื� องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 32
การแสดงรายการเครื� องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 16
การป้ องกันความเสี� ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที� 19
การชําระหนี�สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้นกําหนดหลักการเกี� ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื� องมื อทางการเงินด้วยมูลค่า ยุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิ จารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิ จการ
(Business Model) หลักการเกี� ยวกับ วิธีก ารคํา นวณการด้อยค่าของเครื� องมื อทางการเงิ น โดยใช้
แนวคิ ดของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น และหลักการเกี�ยวกับการบัญชี ป้องกันความ
เสี� ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื� องมื อทางการเงิ น และเมื� อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี� มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี บางฉบับที�มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปี ที�
เริ� มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17 เรื� อง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี ที�เกี� ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี� ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่า
รับรู ้สินทรัพย์และหนี� สินสําหรั บสัญญาเช่ าทุกรายการที� มีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12 เดื อน
เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า
การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�
17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าเงินทุนโดยใช้
หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 17
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กลุ่มบริ ษทั ฯคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� มาถือปฏิ บตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสมของการนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี� มาถื อ ปฏิ บ ัติ ใ ช้ ค รั� งแรกโดย
การปรับปรุ งกับกํา ไรสะสม ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง งบการเงิ นปี ก่ อ นที�
แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯคาดว่า การนํามาตรฐานการบัญชี ด งั กล่าวมาใช้จะมี ผลกระทบต่ อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563 คื อ สิ นทรัพย์ของกลุ่ม บริ ษทั ฯมี จาํ นวนเพิ� มขึ� น
รวมทั�งสิ�นประมาณ 32 ล้านบาท และหนี�สินของกลุ่มบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเพิ�มขึ�นรวมทั�งสิ�นประมาณ
32 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: ไม่มี)
4.

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีเนื� องจากการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 15 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั โดยกิ จการได้เลือกปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่ อนที�
แสดงเปรี ยบเทียบ
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที� มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมสําหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นตามที�
เคยรายงานไว้ แสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
กําไรสําหรับปี

1,393,043
146,127
34,757

ลดลง

(58,532)
(58,532)
-

ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที� 15

1,334,511
87,595
34,757

รายการปรับปรุ งข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี�
ค่าส่งเสริ มทางการตลาดให้แก่ลูกค้า - บริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าสิ� งตอบแทนที�ให้แก่ ลูกค้าจะต้องบันทึ ก
หักจากรายได้จากการขายสิ นค้าเมื�อการจ่ายชําระให้แก่ ลูกค้าดังกล่าวไม่ได้เป็ นการจ่ายเพื�อตอบแทน
การโอนสิ น ค้า ที� ลูก ค้า ได้โ อนให้ ต่า งหากแก่ กิ จการ จากเดิ ม ที� รับ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและ
จัดจําหน่าย
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5.

นโยบายการบัญชี ที�สําคัญ

5.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื�อกลุ่มบริ ษทั ฯได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคื อ
เมื�อมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรั บสิ นค้า
ที�ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสิ น ค้ารับคืน ส่ วนลด และค่าส่ งเสริ มทางการตลาดให้แก่ ลูกค้า
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม
สําหรับการขายที�ให้สิทธิ ในการคื นสิ นค้า กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกจํานวนที�คาดว่าจะต้องคื นให้แก่ ลูกค้า
เป็ นประมาณการหนี� สิ น จากการรั บ คื น สิ น ค้า และบัน ทึ ก สิ น ค้า ที� ค าดว่ า จะได้รั บ คื น จากลู ก ค้า
เป็ นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� งสิ นทรัพย์ดงั กล่าววัดมูลค่าโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชี เดิม
ของสิ นค้าคงเหลือหักด้วยการลดลงที�อาจเกิดขึ�นในมูลค่าของสิ นค้าที�คาดว่าจะได้รับคืน
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่าจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื�อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั�นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบีย� รั บ
ดอกเบี�ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
เงินปันผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื�อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที� มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ� งถึ งกํา หนดจ่ า ยคื น ภายในระยะเวลาไม่เ กิ น 3 เดื อ นนับ จากวัน ที� ไ ด้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
5.3 ลูกหนีก� ารค้ า
ลูกหนี� การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่ าสุ ทธิ ที�จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกค่ าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิ ดขึ� นจากการเก็บเงิน จากลูกหนี� ไม่ได้ซ� ึ งโดยทั�วไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี�
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5.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี�ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที�จะ
ได้รับ แล้วแต่ ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดังกล่ า ววัดมู ลค่ า ตามวิธี ต้น ทุ นมาตรฐานซึ� งใกล้เคี ย งกับ
ต้นทุนจริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่า ตามราคาทุนถัวเฉลี�ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ�ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ� งของต้นทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช้
5.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุ นในหลักทรัพย์เผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลัก ทรัพ ย์ดัง กล่ า วบัน ทึ ก ในกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื� น และจะบัน ทึ ก ในส่ วนของกํา ไรหรื อ
ขาดทุนเมื�อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น� นั ออกไป
ข) เงิน ลงทุ นในตราสารหนี� ที� จะครบกําหนดชําระในหนึ� งปี รวมทั�งที� จะถื อจนครบกําหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย กลุ่มบริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี�
ตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ซึ� งจํานวนที�ตดั จําหน่าย/รับรู ้น� ี จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี�ยรับ
ค) เงิ นลงทุ น ในบริ ษทั ย่อยที� แสดงอยู่ใ นงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงมู ล ค่ า ตามวิ ธีราคาทุ น หั ก
ค่าเผื�อการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื� อหลังสุ ด ณ สิ� นวัน
ทําการสุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี� คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที� ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
หน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื�อมีการจําหน่ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.6 อสังหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึ กมูลค่าเริ� มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนในราคาทุนซึ� งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนั�น บริ ษทั ฯจะบัน ทึ ก อสังหาริ ม ทรั พย์เพื�อการลงทุนด้วยราคาทุน หัก ค่า เสื� อมราคาสะสม
และค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 35 ปี ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุ นรวมอยู่ในการคํานวณ
ผลการดําเนิ นงาน
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บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที� ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที�ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนออกจากบัญชี
5.7 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื� อมราคา
ที� ดินแสดงมู ลค่ า ตามราคาทุ น อาคารและอุปกรณ์ แสดงมู ลค่ าตามราคาทุ นหัก ค่ าเสื� อมราคาสะสม
และค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี�
อาคาร
ระบบสาธารณู ปโภคและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื� องมือ อุปกรณ์และเครื� องจักร
เครื� องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

35
5 และ 10
5, 10 และ 15
3 และ 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื� อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและเครื� องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั�ง
กลุ่มบริ ษทั ฯตัดรายการที� ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื�อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่า จะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์จะรั บรู้ ในส่ วนของกํา ไรหรื อขาดทุ นเมื� อกลุ่มบริ ษทั ฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์น� นั ออกจากบัญชี
5.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนแสดงมูลค่ าตามราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่ า เผื�อการด้อยค่ า สะสม
ของสินทรัพย์น� นั (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ฯตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนที� มีอายุการให้ป ระโยชน์ จาํ กัดอย่างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น� นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื�อ
มีขอ้ บ่งชี�วา่ สิ นทรั พย์น� นั เกิ ดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการ
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ� นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี
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5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที�เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที�มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูก บริ ษทั ฯควบคุ ม ไม่ ว่า จะเป็ นโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม หรื อ อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ มเดี ยวกั นกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี� บุคคลหรื อกิจการที�เกี� ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการที� มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ�งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที�มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
5.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าที� ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ท�ี ค วามเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของส่ วนใหญ่
ได้โอนไปให้แ ก่ ผู เ้ ช่ าถื อ เป็ นสั ญญาเช่ า การเงิ น สั ญญาเช่ า การเงิ น จะบันทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้ว แต่ มู ล ค่ า ใดจะตํ�า กว่ า ภาระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น จะบั น ทึ ก เป็ น
หนี� สิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ า
สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ท�ีเช่า
บริ ษทั ฯบันทึ กสิ นทรัพย์ที�ขายและเช่ ากลับคื นตามสัญญาเช่ าการเงิ นเป็ นสิ นทรัพย์และหนี� สินตามที�
กล่าวข้างต้น และบันทึ กส่ วนเกิ นของรายได้จากการขายที� สูงกว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์เป็ น
รายได้รอตัดบัญชี และตัดบัญชี ไปตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้แก่ ผเู ้ ช่าถื อเป็ นสัญญาเช่า ดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที� จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ น งานรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
5.11 เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ� งเป็ นสกุ ลเงิ น ที� ใ ช้
ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่ าด้ว ย
สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละกิจการนั�น
รายการที�เป็ นเงินตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี� ยน ณ วันที� เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี�ยน ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
กํ า ไรและขาดทุ น ที� เ กิ ด จากการเปลี� ย นแปลงในอั ต ราแลกเปลี� ย นได้ร วมอยู่ ใ นการคํ า นวณ
ผลการดําเนินงาน
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5.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุก วันสิ� น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ฯจะทําการประเมิ นการด้อ ยค่ าของที� ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ น ทรัพย์ที�ไม่มีตวั ตนอื�นของกลุ่มบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี� วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่ า
กลุ่มบริ ษทั ฯรั บรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่ าเมื�อมู ลค่ าที�คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น� ัน ทั�งนี� มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคื นหมายถึ ง มูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั�นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯรับรู ้เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่ าใช้จ่ายเมื� อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัด ตั�งกองทุ นสํารองเลี� ยงชี พ ซึ� งประกอบด้ว ยเงิ นที� พนัก งาน
จ่ายสะสมและเงิ นที� กลุ่ม บริ ษ ัทฯจ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลี� ยงชี พ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เงินที�กลุ่มบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบันทึ ก
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที�เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที�ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ� งกลุ่มบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯคํานวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิ ดลด
แต่ละหน่ วยที� ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี� ยวชาญอิ สระได้ทาํ การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ท� งั จํานวนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที ที�มีการแก้ไขโครงการ
หรื อลดขนาดโครงการ หรื อเมื�อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวข้อง
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5.14 ประมาณการหนี�สิน
กลุ่มบริ ษทั ฯจะบัน ทึ ก ประมาณการหนี� สินไว้ใ นบัญชี เ มื� อภาระผูก พันซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุ ก ารณ์
ในอดี ตได้เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จ
ไปเพื� อ ปลดเปลื� อ งภาระผู ก พัน นั�น และกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯสามารถประมาณมู ล ค่ า ภาระผูก พัน นั� น ได้
อย่างน่าเชื�อถือ
5.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุ บนั ตามจํานวนที� คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที�กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ฯบัน ทึก ภาษีเ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี ข องผลแตกต่ างชั�วคราวระหว่า งราคาตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี� สิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี� สินที�เกี�ยวข้อง
นั�น โดยใช้อตั ราภาษีที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯรับรู ้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัด บัญชี ของผลแตกต่างชัว� คราวที� ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ
แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษี รวมทั�งผลขาดทุน
ทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที� มีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�กลุ่มบริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพีย งพอที� จะใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่ า งชั�วคราวที� ใ ช้หักภาษี และผลขาดทุ น ทางภาษี
ที�ยงั ไม่ได้ใช้น� นั
กลุ่มบริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ� นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ กลุ่มบริ ษทั ฯ
จะไม่ มีกาํ ไรทางภาษีเ พียงพอต่ อการนํา สิ น ทรั พย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญ ชี ท� งั หมดหรื อ บางส่ วน
มาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั ฯจะบันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นหากภาษีที�เกิ ด ขึ� น
เกี�ยวข้องกับรายการที�ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ น้
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5.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มู ลค่ ายุติธ รรม หมายถึง ราคาที� ค าดว่า จะได้รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อ เป็ นราคาที� จ ะต้อ งจ่ า ย
เพื�อโอนหนี� สินให้ผอู ้ ื�นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที�เกิ ดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ �ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที�วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที� มี
ลัก ษณะเดี ย วกัน หรื อ ไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที� มี ส ภาพคล่ อ งได้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ
จะประมาณมูลค่ า ยุติธรรมโดยใช้เ ทคนิ คการประเมิ นมูลค่า ที� เ หมาะสมกับแต่ ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ข ้อมูลที� สามารถสังเกตได้ที� เกี� ยวข้องกับ สิ น ทรัพย์หรื อหนี� สิ นที� จะวัดมูลค่ ายุติธรรมนั�น
ให้มากที�สุด
ลํา ดับ ชั�น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที� ใ ช้ว ดั มู ล ค่ า และเปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี� สิ น
ในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื� อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินอย่างเดียวกันในตลาดที�มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อ มู ล ที� ไ ม่ สามารถสั ง เกตได้ เช่ น ข้อ มู ล เกี� ย วกั บ กระแสเงิ น ในอนาคตที� กิ จ การ
ประมาณขึ�น

ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ฯจะประเมิ นความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่า ง
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สินที� ถืออยู่ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที� มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื� องที�มีค วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่า วนี�
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที� แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที� แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที� เ กิ ด ขึ� น จริ งอาจแตกต่ า งไปจากจํา นวนที� ป ระมาณการไว้ การใช้ดุ ลยพิ นิ จ และ
การประมาณการที�สาํ คัญมีดงั นี�
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ า ว่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อสั ญ ญาเช่ า การเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื� อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื� อ พิ จ ารณาว่ า
กลุ่มบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี� ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที�เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
12
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ค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญของลูกหนี�
ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญของลูกหนี� ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์การเก็บเงินในอดี ต
อายุของหนี�ที�คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที�เป็ นอยู่ในขณะนั�น เป็ นต้น
ค่ าเผื�อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่ าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุ นที�คาดว่าจะเกิดขึ� นจากสิ นค้าที� ลา้ สมัยหรื อเสื� อมสภาพ โดยคํานึ งถึงวงจรอายุ
ของสิ นค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม
ค่ าเผื�อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯจะตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขายและเงินลงทุนทัว� ไปเมื�อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื�อมีข้อบ่งชี�
ของการด้อยค่า การที�จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่น� นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื� อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่ า คงเหลื อเมื� อเลิ กใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้อ งทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ� น
นอกจากนี� ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลา
และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่ าหากคาดว่ามูลค่ าที� คาดว่าจะได้รับคื น ตํ�ากว่ามูลค่ าตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์น� ัน ในการนี� ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจที� เกี� ย วข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� งเกี�ยวเนื� องกับสิ นทรัพย์น� นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีและ
ขาดทุ น ทางภาษี ที� ไ ม่ ได้ใ ช้เ มื� อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯจะมี ก ํา ไรทางภาษี
ในอนาคตเพี ยงพอที� จะใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่ า งชั�วคราวและขาดทุ นนั�น ในการนี� ฝ่ายบริ ห าร
จํา เป็ นต้อ งประมาณการว่ า กลุ่ ม บริ ษัท ฯควรรั บ รู ้ จ ํา นวนสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บั ญ ชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่ วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ� นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ� งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่ น อัตราคิดลด อัตราการขึ�น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที�สําคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที�เกี� ยวข้อ งกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที�เกี�ยวข้องกันเหล่านั�น ซึ�งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ค่านํ�าค่าไฟฟ้า
รายได้เงินปั นผล
รายได้อ�ืน
ซื� อสิ นค้า
ซื� อวัสดุและอุปกรณ์
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า
รายได้เงินปั นผล
ซื� อสิ นค้า
ซื� อวัสดุและอุปกรณ์
ค่าเช่าและบริ การ
ค่านํ�าค่าไฟฟ้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

นโยบายการกําหนดราคา

ต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิม�
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ตามที�ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ใกล้เคียงราคาทุน

-

-

47,411
21,264
380
7,800
2,081
21,768
151

49,902
20,952
252
23,400
2,271
29,942
51

421
1,906
8,952
87
7,680
126

717
1,668
2,741
98
7,900
145

1,906
6,271
54
-

1,668
25
45
-

ราคาตลาด
ตามที�ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาทุน

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษัท ฯและกิ จ การที� เ กี� ย วข้ อ งกั น ณ วัน ที� 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังนี�
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีก� ารค้ า - กิจการที�เกีย� วข้องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
บริ ษทั ย่อย
รวม
ลูกหนีอ� �นื - กิจการที�เกีย� วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
รวม

152
152

55
55

152
6,793
6,945

1,707
1,707

-

-

332
332

829
829
14
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(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
รายได้ ค้างรับจากกิจการที�เกีย� วข้องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

8,273
8,273

7,767
7,767

เจ้ าหนีก� ารค้ า - กิจการที�เกีย� วข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (มีผถู ้ อื หุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
บริ ษทั ย่อย
รวม

493
493

227
227

2,176
2,176

27
955
982

เจ้ าหนีค� ่ าซื�อสินทรัพย์ - กิจการที�เกีย� วข้ องกัน
(หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

-

13,098
13,098

13,098
13,098

เจ้ าหนีอ� ื�น - กิจการที�เกีย� วข้ องกัน (หมายเหตุ 19)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (มีผถู ้ อื หุ น้ และกรรมการร่ วมกัน)
บริ ษทั ย่อย
รวม

1
1

-

1
242
243

204
204

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี�
(หน่ วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
2562
2561
39,625
40,644
2,033
2,450
42,075
42,677

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2562
2561
17,940
15,083
1,000
1,165
18,940
16,248

15

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

8.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
388
299
84,999
46,434
46,822
85,298

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2562
2561
100
100
6,289
13,687
6,389
13,787

ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯมี เ งิ นฝากธนาคารในบัญชี ออมทรั พ ย์ซ� ึ งมี อตั รา
ดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี )
9.

เงินลงทุนชั�วคราว
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนชัว� คราวของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งเป็ นเงิ นลงทุนในเงิ นฝากประจํา
ธนาคารซึ� งมีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 1.65 ถึง 1.80 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.65 ต่อปี )

10. ลูกหนีก� ารค้ าและลูกหนี�อ�ืน
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
อายุหนี�คงค้างนับจากวันที�ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ� หนี� สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน, สุ ทธิ

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

217,075

202,774

49,053

63,119

57,177
1,048
103
595
275,998
(574)
275,424

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

258
67
49,378
(67)
49,311

679
34
23
875
64,730
(887)
63,843

16
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งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
อายุหนี�คงค้างนับจากวันที�ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนี�อื�น
ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับจากกิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
รวม
รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น - สุ ทธิ

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

152
152
275,576

55
55
266,066

4,000
2,945
6,945
56,256

1,707
1,707
65,550

452
3,655
4,107
279,683

368
2,545
2,913
268,979

332
80
8,273
8,685
64,941

829
128
7,767
8,724
74,274

11. สินค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
รวม

2562
105,666
3,023
69,426
178,115

2561
130,932
1,970
57,905
190,807

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ
2562
2561
(27,340)
(19,508)
(4)
(3,279)
(4,585)
(30,623)
(24,093)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2562
2561
78,326
111,424
3,019
1,970
66,147
53,320
147,492
166,714
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
รวม
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2562
10,931
3,023
22,687
36,641

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

2561
16,758
1,970
12,321
31,049

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับ
2562
2561
(911)
(729)
(4)
(615)
(828)
(1,530)
(1,557)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2562
2561
10,020
16,029
3,019
1,970
22,072
11,493
35,111
29,492
17
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ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึ กการปรับลดราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที� จะ
ได้รับเป็ นจํานวนเงิน 20.1 ล้านบาท (2561: 14.0 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: ไม่มี (2561: ไม่มี))
โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ� งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวนเงิน
13.6 ล้านบาท (2561: 9.0 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: ไม่มี (2561: 0.6 ล้านบาท)) โดยนําไปหักจาก
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที�รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
12. เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
ยอดคงเหลือนี� คือ เงินฝากออมทรัพย์ซ�ึ งบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งได้นาํ ไปคํ�าประกันวงเงิ นการใช้ไ ฟฟ้ า
กับธนาคาร
13. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
13.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที�แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี�
ชื�อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

2562

2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริ ษทั สาลี� พริ� นท์ต�ิง จํากัด
(มหาชน)
300,000
บริ ษทั สาลี� เอ็นจิเนียริ� ง จํากัด 25,000
บริ ษทั เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จํากัด
และบริ ษทั ย่อย
300,000
รวม

2561

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที�บริ ษทั ฯรั บ
ในระหว่างปี

ราคาทุน
2562

2561

2562

2561

300,000
25,000

65.0
100.0

65.0
100.0

446,985
21,110

446,985
21,110

7,800
-

23,400
-

300,000

75.5

75.5

226,500

226,500

694,595
(4,609)
689,986

694,595
(4,609)
689,986

7,800

23,400

หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
สุทธิ

13.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ� งมีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสําคัญ

บริ ษทั

บริ ษทั สาลี� พริ� นท์ติ�ง
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จํากัด
และบริ ษทั ย่อย

สัดส่ วนที�ถือโดย
ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม
2562
2561

กําไรหรื อขาดทุนที�แบ่งให้กบั
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยใน
ระหว่างปี
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลจ่าย
ให้แก่ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในระหว่างปี
2562
2561

35.0

35.0

318,239

337,939

(15,046)

10,633

4,200

12,600

24.5

24.5

70,635

70,321

386

(636)

-

18

รายงานประจำำ�ปีี 2562
ANNUAL REPORT 2019

141

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

13.3 ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที�มีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุ มที� มีสาระสําคัญ ซึ� งเป็ น
ข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน

บริ ษทั สาลี� พริ� นท์ตงิ� จํากัด
(มหาชน)
2562
2561
597,499
652,560
350,162
349,930
33,067
34,376
5,347
2,581

(หน่ วย: พันบาท)
บริ ษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จํากัด และบริ ษทั ย่อย
2562
2561
209,631
190,814
144,607
158,744
54,667
50,832
11,266
11,704

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน�
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่ วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
บริ ษทั สาลี� พริ� นท์ตงิ� จํากัด บริ ษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จํากัด และบริ ษทั ย่อย
(มหาชน)
2562
2561
2562
2561
386,654
451,638
531,255
573,875
(42,988)
30,381
1,574
(2,550)
(1,299)
185
(292)
741
(44,287)
30,566
1,282
(1,809)

สรุ ปรายการกระแสเงินสด
(หน่ วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
บริ ษทั สาลี� พริ� นท์ตงิ� จํากัด บริ ษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จํากัด และบริ ษทั ย่อย
(มหาชน)
2562
2561
2562
2561
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
9,116
66,867
(89)
(2,845)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(18,072)
(58,177)
(7,536)
(3,824)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(12,188)
(37,378)
(2,242)
8,694
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น
(21,144)
(28,688)
(9,867)
2,025
(ลดลง) สุทธิ
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื�น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื�อขาย
ตราสารทุน - บริ ษทั สาลี� คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
กําไร (ขาดทุน) ที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
ตราสารหนี� ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น

52,246

52,246

52,246

52,246

(1,727)
50,519

9,712
61,958

(1,727)
50,519

9,712
61,958

64,970
15,000
79,970
130,489

54,948
15,000
69,948
131,906

50,519

61,958

บริ ษทั ฯได้รับเงิน ปั นผลจากเงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พย์เ ผื� อขายในระหว่า งปี สิ� นสุ ด วันที� 31 ธัน วาคม
2562 เป็ นจํานวนเงิน 1.9 ล้านบาท (2561: 1.7 ล้านบาท)
15. อสั งหาริมทรั พย์เพื�อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี�

ที�ดิน
ให้เช่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ� งปลูกสร้าง
ให้เช่า
รวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื� อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

1,933
1,933

58,737
(23,179)
35,558

60,670
(23,179)
37,491

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื� อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

1,933
1,933

57,500
(21,501)
35,999

59,433
(21,501)
37,932
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การกระทบยอดมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องอสัง หาริ มทรั พ ย์เ พื� อ การลงทุ น สํา หรั บ ปี 2562 และ 2561
แสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2562
2561
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
37,932
39,575
โอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,237
ค่าเสื� อมราคา
(1,678)
(1,643)
มูลค่าตามบัญชี ปลายปี
37,491
37,932
มูลค่ายุติธรรมของที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างให้เช่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 115.0 ล้านบาท
ซึ� งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรับ
ที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างให้เช่า ข้อสมมติ ฐานหลัก ที� ใ ช้ในการประเมิ นมูล ค่ า ยุติธรรมประกอบด้วย
อัตราค่าเช่ายุติธรรมอ้างอิงจากมูลค่าของตลาด พื�นที� เช่า อัตราว่าง และอัตราผลตอบแทนการลงทุน
(capitalisation rate)
16. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที�ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดิน
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ซื�อเพิม�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื�อเพิม�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่ วนที�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่ วนที�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
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อาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค
และส่ วน
เครื� องมือ
ปรับปรุ ง อุปกรณ์และ
อาคาร
เครื� องจักร

เครื� องใช้
สํานักงาน

เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
ระหว่าง
ยานพาหนะ
ติดตั�ง

รวม

29,657
13,610
43,267
43,267

276,376
51,000
327,376
327,376

124,742
1,891
126,633
1,651
(1,781)
386
126,889

1,467,699
82,938
(14,640)
10,188
1,546,185
31,566
(14,260)
6,820
1,570,311

111,907
5,298
(1,180)
116,025
2,656
(4,895)
113,786

47,410
9,024
(12,150)
44,284
820
(3,989)
41,115

9,532
6,139
(10,188)
5,483
1,238
(76)
(6,560)
85

2,067,323
169,900
(27,970)
2,209,253
37,931
(25,001)
646
2,222,829

-

75,904
8,002

99,432
6,489

878,031
109,762

100,444
5,760

32,330
4,913

-

1,186,141
134,926

-

83,906
9,345

105,921
6,016

(10,979)
976,814
105,544

(913)
105,291
4,101

(11,754)
25,489
5,431

-

(23,646)
1,297,421
130,437

-

93,251

(1,760)
110,177

(13,209)
1,069,149

(4,894)
104,498

(3,989)
26,931

-

(23,852)
1,404,006
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที�ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดิน

ระบบ
สาธารณูปโภค
และส่ วน
เครื� องมือ
ปรับปรุ ง อุปกรณ์และ
อาคาร
เครื� องจักร

อาคาร

เครื� องใช้
สํานักงาน

เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
ระหว่าง
ยานพาหนะ
ติดตั�ง

รวม

ค่าเผื�อการด้ อยค่า
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
เพิม� ขึ�นระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

8,181
8,181

-

-

-

8,181
8,181

43,267

243,470

20,712

569,371

10,734

18,795

5,483

911,832

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

43,267

234,125

16,712

492,981

9,288

14,184

85

810,642

ค่ าเสื� อมราคาสํ าหรับปี
2561 (121 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

134,926

2562 (114 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

130,437
(หน่ วย: พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ซื�อเพิม�
จําหน่าย/ตัดจําหน่ าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื�อเพิม�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่ วนที�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่ วนที�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และส่ วน
เครื� องมือ
ปรับปรุ ง อุปกรณ์และ เครื� องใช้
อาคาร
เครื� องจักร สํานักงาน

เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
ระหว่าง
ยานพาหนะ
ติดตั�ง

ที�ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดิน

อาคาร

27,724
13,610
41,334
41,334

218,875
51,000
269,875
(1,237)
268,638

73,256
63
73,319
19
73,338

532,621
17,775
(3,333)
10,188
557,251
4,215
(6,548)
4,382
559,300

81,082
1,174
(557)
81,699
612
(997)
81,314

25,840
3,211
(5,480)
23,571
(1,400)
22,171

9,457
3,558
(10,188)
2,827
1,212
(3,980)
59

968,855
90,391
(9,370)
1,049,876
6,058
(8,945)
(835)
1,046,154

-

56,046
6,359

57,823
3,095

313,671
41,331

76,073
2,905

14,665
3,367

-

518,278
57,057

-

62,405
7,667

60,918
2,611

(3,060)
351,942
40,051

(554)
78,424
1,386

(5,480)
12,552
3,111

-

(9,094)
566,241
54,826

-

70,072

63,529

(6,544)
385,449

(996)
78,814

(335)
15,328

-

(7,875)
613,192

รวม
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(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ

ที�ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดิน

ระบบ
สาธารณูปโภค
และส่ วน
เครื� องมือ
ปรับปรุ ง อุปกรณ์และ
อาคาร
เครื� องจักร

อาคาร

เครื� องใช้
สํานักงาน

เครื� องจักรและ
อุปกรณ์
ระหว่าง
ยานพาหนะ
ติดตั�ง

รวม

ค่าเผื�อการด้ อยค่า
ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
เพิม� ขึ�นระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

-

-

-

564
564

-

-

-

564
564

41,334

207,470

12,401

205,309

3,275

11,019

2,827

483,635

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

41,334

198,566

9,809

173,287

2,500

6,843

59

432,398

ค่ าเสื� อมราคาสํ าหรับปี
2561 (50 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

57,057

2562 (47 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

54,826

ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2562 กลุ่ ม บริ ษัท ฯมี ย อดคงเหลื อ ของเครื� อ งจัก ร ยานพาหนะและเครื� องใช้
สํานักงานซึ�งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมี มูลค่าสุ ท ธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 8.3 ล้านบาท
(2561: 31.6 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: 6.6 ล้านบาท (2561: 29.1 ล้านบาท))
ณ วัน ที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมี ส่วนปรับปรุ งอาคาร เครื� องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์
จํานวนหนึ� งซึ� งตัดค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี จาํ นวนเงิน 709.7 ล้านบาท (2561: 697.1 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิ จการ:
316.4 ล้านบาท (2561: 292.3 ล้านบาท))
กลุ่มบริ ษทั ฯได้นาํ เครื� องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 20.8 ล้านบาท
(2561: บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ� งได้นาํ เครื� องจักรมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี จาํ นวนเงิน 11.1 ล้านบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 11.1 ล้านบาท (2561: ไม่มี)) ไปคํ�าประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 20
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯได้ประเมินและพิจารณาบันทึกค่าเผื�อการด้อยค่าของเครื� องจักร
และอุปกรณ์เป็ นจํานวนเงิน 8.2 ล้านบาท (2561: ไม่มี) (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 0.6 ล้านบาท (2561:
ไม่มี)) โดยส่ วนใหญ่เ ป็ นอุปกรณ์ ที�คาดว่า จะถูก ขายในปี 2563 ซึ� งประเมิ นจากมูลค่ ายุติธรรมของ
อุปกรณ์หกั ด้วยค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการขาย
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17. สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�เป็ นคอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 แสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงินรวม
2562
2561
2562
2561
ราคาทุน
23,890
23,220
9,525
9,525
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(17,326)
(15,986)
(8,994)
(8,809)
หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า
(475)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
6,089
7,234
531
716
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
งบการเงินรวม
2562
2561
2562
2561
มูลค่าตามบัญชี ตน้ ปี
7,234
7,794
716
884
1,831
1,689
27
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(11)
(8)
ค่าตัดจําหน่าย
(2,490)
(2,241)
(185)
(195)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(475)
มูลค่าตามบัญชี ปลายปี
6,089
7,234
531
716
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ� งมียอดของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซ�ึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 0.1 ล้านบาท (2562: ไม่ม)ี
18. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร

ตัว� สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี )
3.15 - 3.42
และ MLR-2
2.85 และ 3.00

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

117,500
3,440
120,940

117,500
2,419
119,919

42,500
42,500

42,500
42,500
24
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เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคารข้างต้นเป็ นเงินกูย้ ืมที�ไม่มีหลักทรัพย์ค� าํ ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมี วงเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคารที� ยงั
มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงิน 285.4 ล้านบาท (2561: 385.4 ล้านบาท)
19. เจ้าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนี�อ�ืน

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�ค่าซื� อสิ นทรัพย์ - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�ค่าซื� อสิ นทรัพย์ - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2562
493
227
43,467
45,589
7,544
37,062
1
19,296
16,430
25,679
27,805
96,480 127,113

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,176
982
13,054
21,542
13,098
13,098
802
13,979
243
204
5,747
7,907
10,260
13,538
45,380
71,250

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงิน

อัตราดอกเบี�ย

เงื�อนไขการชําระคืนเงิ นต้น

1

อัตรา BIBOR (1 เดือน)
บวกร้อยละ 2.55 ต่อปี
และชําระดอกเบี�ยทุกเดือน

ชําระคืนเป็ นรายเดือน เดื อนละ
2.55 ล้านบาท รวมจํานวน
48 งวด งวดสุดท้ายชําระ
จํานวน 5.15 ล้านบาท
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เดื อนละ
2.36 ล้านบาท รวมจํานวน
48 งวด งวดสุดท้ายชําระ
ส่วนที�เหลือทั�งจํานวน
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เดื อนละ
1.67 ล้านบาท รวมจํานวน
36 งวด งวดสุดท้ายชําระ
ส่วนที�เหลือทั�งจํานวน
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เดื อนละ
0.63 ล้านบาท รวมจํานวน
48 งวด งวดสุดท้ายชําระ
ส่วนที�เหลือทั�งจํานวน

2

3

4
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อัตรา MLR ลบร้อยละ 2.50
ต่อปี และชําระดอกเบี�ย
ทุกเดือน
อัตรา MLR ลบร้อยละ 2.50
ต่อปี และชําระดอกเบี�ย
ทุกเดือน
อัตรา MLR ลบร้อยละ 3.275
ต่อปี และชําระดอกเบี�ย
ทุกเดือน

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

35,750

-

35,750

21,210

49,530

21,210

49,530

39,960

60,000

39,960

60,000

-

26,250

-

26,250

25
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วงเงิน

อัตราดอกเบี�ย

เงื�อนไขการชําระคืนเงินต้น

5

อัตราร้อยละ 4.15 ต่อปี และ
ชําระดอกเบี�ยทุกเดือน

ชําระคืนเป็ นรายเดือน เดื อนละ
0.35 ล้านบาท รวมจํานวน
36 งวด งวดสุดท้ายชําระ
ส่วนที�เหลือทั�งจํานวน
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เดื อนละ
0.18 ล้านบาท รวมจํานวน
60 งวด งวดสุดท้ายชําระ
ส่วนที�เหลือทั�งจํานวน

6

อัตราร้อยละ 4.15 ต่อปี และ
ชําระดอกเบี�ยทุกเดือน

รวม
หัก: ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

9,960

-

9,960

-

6,434
76,673
(66,987)
9,686

8,245
179,775
(88,271)
91,504

70,239
(65,098)
5,141

171,530
(86,460)
85,070

การเคลื�อนไหวของบัญชี เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
สรุ ปได้ดงั นี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
บวก: กูเ้ พิ�ม
หัก: ชําระคืนเงินกู้
หัก: ชําระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
179,775
11,925
(91,127)
(23,900)
76,673

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
171,530
11,925
(89,316)
(23,900)
70,239

เงิ น กู ้ยืม ระยะยาวข้า งต้น บางส่ ว นเป็ นเงิ น กู้ ยื ม ที� ไ ม่ มี ห ลัก ประกัน และบางส่ ว นคํ�า ประกัน ด้ว ย
เครื� องจัก รของกลุ่ มบริ ษ ัทฯ ภายใต้สัญญาเงิ น กู้ กลุ่ ม บริ ษทั ฯต้อ งปฏิ บตั ิ ตามเงื� อนไขทางการเงิ น
บางประการตามที�ระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี� สินต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วน
ความสามารถในการชําระหนี� ให้เป็ นไปตามอัตราที�กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมียอดเงินกูย้ ืมจากธนาคารคงค้างจํานวนเงิน 61.2 ล้านบาท ซึ�งบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดทางการเงิ นบางประการตามที� ระบุ ในสัญญาเงิ นกู้ ซึ� งเป็ นกรณี ที�
เกิ ด ขึ� น เพี ย งชั� ว คราว เพื� อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าว
เป็ นหนี� สิ น หมุ น เวีย น อย่างไรก็ ตาม เมื� อวันที� 14 มกราคม 2563 บริ ษัท ฯได้รั บ หนัง สื อ ผ่ อ นปรน
การทดสอบข้อกําหนดทางการเงินดังกล่าวจากธนาคารแล้ว
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21. หนี�สินตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี�ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
ส่ วนที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี

งบการเงินรวม
2562
2561
6,079
16,495
(280)
(702)
5,799
15,793
(3,140)
(9,994)
2,659
5,799

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
4,745
14,475
(208)
(562)
4,537
13,913
(2,595)
(9,375)
1,942
4,538

กลุ่มบริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ� งเพื�อเช่าเครื� องจักร ยานพาหนะ เครื� องใช้สาํ นักงาน
และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดื อน
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที�บอกเลิกไม่ได้
กลุ่มบริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี�

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า
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ไม่เกิน 1 ปี
3,320
(180)
3,140

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ปี
รวม
2,759
6,079
(100)
(280)
2,659
5,799

ไม่เกิน 1 ปี
10,417
(423)
9,994

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี
รวม
6,078
16,495
(279)
(702)
5,799
15,793
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ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
2,729
2,016
4,745
(134)
(74)
(208)
2,595
1,942
4,537

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
9,729
4,746
14,475
(354)
(208)
(562)
9,375
4,538
13,913

22. สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ น สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนัก งานซึ� งเป็ นเงิ น ชดเชยพนักงานเมื� อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี�

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที�รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนที�รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยส่วนที�เกิดจาก
การเปลี�ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
การเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที�จ่ายระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2562
2561
25,404
31,711

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
18,815
20,927

4,599
597
3,344

4,999
659
-

2,050
440
2,834

2,135
450
-

301
1,551
390
(443)
35,743

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

59
903
(708)
24,393

(2,260)
(213)
(227)
(1,997)
18,815
28
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เมื�อวันที� 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศลง
ในราชกิจจานุ เบกษา ซึ� งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ�มเติ มกรณี นายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ� งทํางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ�นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า 400 วัน ในอัตราค่าจ้างสุ ดท้าย กฎหมาย
ดังกล่ าวมี ผลบังคับใช้ต� ังแต่ วนั ที� 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี� ยนแปลงดังกล่ าวถื อ เป็ น
การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั ฯมี
หนี� สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 3.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิ จการ: 2.8
ล้านบาท) กลุ่มบริ ษทั ฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุ นบริ การในอดี ต
เป็ นค่าใช้จ่ายทันที ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของปี ปัจจุบนั
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน
1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวนเงิ น 4.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.8 ล้านบาท) (2561: 0.5 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิ จการ: ไม่มี))
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี�ย ถ่วงนํ�าหนักในการจ่า ยชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่ มบริ ษทั ฯ ประมาณ 6 - 11 ปี (งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ: 8 - 11 ปี ) (2561: 8 - 13 ปี
(งบการเงินเฉพาะกิ จการ: 9 - 13 ปี ))
สมมติฐานที�สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี�

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2562
2561
1.32 - 1.57
2.25 - 2.57
2.50 - 4.50
2.50 - 5.00

(หน่ วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2562
2561
1.39
2.34
2.50 - 4.50
2.50 - 5.00

0.00 - 40.00

0.00 - 40.00

0.00 - 38.00

0.00 - 38.00

ผลกระทบของการเปลี� ยนแปลงสมมติ ฐานที� สําคัญต่อ มูลค่ าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่ วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(1,248)
1,319
(838)
882
1,260
(1,205)
849
(815)
อัตราการขึ�นเงินเดือน
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(73)
82
(37)
40
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(หน่ วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(859)
908
(627)
663
อัตราการขึ�นเงินเดือน
867
(832)
633
(608)
(43)
48
(26)
28
อัตราการเปลี�ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
23. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ� งต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ� งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี หั ก ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่ า ทุ น สํา รองนี� จะมี จ ํา นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล
ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยที�จดั ตั�งขึ� นตาม
กฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ � ของจํานวนผลกําไรซึ� งบริ ษทั
ทํามาหาได้ทุกคราวที� จ่ายเงิ นปั นผลจนกว่าทุนสํารองนั�น จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผล
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที�สาํ คัญดังต่อไปนี�

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ�นื ของพนักงาน
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื� องจักร อุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าเช่าจ่ายและค่าบริ การตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
การเปลีย� นแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

งบการเงินรวม
2562
2561
313,498
312,609
130,437
134,926
2,490
2,241

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
149,140
161,426
56,504
58,700
185
195

8,656
77,952
8,379
618,142
24,213

564
34,029
131,606
4,774

80,624
8,179
660,933
(16,521)

37,827
76
161,720
(314)
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25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว� คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว� คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ที�แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,627

10,392

637

3,793

(15,907)
(14,280)

(6,149)
4,243

(2,183)
(1,546)

1,229
5,022

จํานวนภาษี เ งิ น ได้ที�เกี� ย วข้องกับส่ วนประกอบแต่ล ะส่ วนของกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื�น สํา หรั บ ปี
สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องกับ
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื�อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

154

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(2,288)

477

(2,288)

477

(448)
(2,736)

772
1,249

(51)
(2,339)

540
1,017
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ มีดงั นี�

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน
ผลกระทบจากผลแตกต่างชัว� คราวและขาดทุน
ทางภาษีท�ีไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและที�ภายหลังนํามาใช้
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายเพือ� การลงทุนที�ได้รับยกเว้น
เงินปันผลที�ได้รับยกเว้น
อื�น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที�แสดงอยูใ่ น
กําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2562
2561
(59,007)
39,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,532
35,654

20%

20%

20%

20%

(11,801)
171

7,800
1,093

306
-

7,131
-

(235)

(3,421)

-

-

1,083
(2,964)
(381)
(153)
(2,415)

3,604
(4,387)
(334)
(112)
(1,229)

168
(1,941)
(79)
(1,852)

2,947
(5,014)
(42)
(2,109)

(14,280)

4,243

(1,546)

5,022
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี� สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตั ด บั ญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื�อการด้อยค่าของอุปกรณ์
ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ระหว่างกัน
ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ� ขาย
อื�น ๆ
รวม
หนีส� ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ� ขาย
หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าระยะยาว
อื�น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

115
6,125
1,523
7,149
15,118
1,209
2,733

214
4,819
5,081
6,025
2,839

13
306
922
4,879
1,209
-

177
311
922
3,763
-

345
14
34,331

54
19,032

345
7,674

5,173

11,692
45
11,737
22,594

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

11,143
1,653
12,796
(5,122)

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

ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษทั ย่อ ยมี ผลขาดทุ นทางภาษี ที�ยงั ไม่ ได้ใช้จาํ นวนเงิ น 75.6 ล้านบาท
(2561: 30.1 ล้านบาท) ซึ�งจะทยอยสิ� นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567 (2561: ปี 2566)
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26. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่ อ หุ้น ขั�น พื�น ฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุ น) สํา หรับ ปี ที� เ ป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษ ัท ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ สามัญที�ออกอยูใ่ นระหว่างปี
27. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที� นาํ เสนอนี� สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที�ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ น งานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�า เสมอเพื�อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัด สรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ กลุ่มบริ ษทั ฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 4 ส่วนงาน ดังนี�
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิ�นส่ วนพลาสติก
- รับพิมพ์สติ�กเกอร์
- ธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลาสติกประเภทใช้ในครัวเรื อน
- ธุรกิจผลิตและจําหน่ายชุดสังฆฑาน
-

กลุ่มบริ ษทั ฯไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที�รายงานข้างต้น
ผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกั น เพื� อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ในการตัด สิ น ใจเกี� ย วกั บ การจัด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
กลุ่ ม บริ ษัท ฯประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นงานโดยพิ จ ารณาจากกํา ไรหรื อขาดทุ น จาก
การดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ� งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจาก
การดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิ น
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที�รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึก บัญชี
สําหรับรายการธุรกิ จกับบุคคลภายนอก

รายงานประจำำ�ปีี 2562
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ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
ธุรกิจผลิต
และจําหน่าย
ชินส่ วนพลาสติก
2562
2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
359,775
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
72,545
ดอกเบียรับ
39
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
220
กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
สิ นทรัพย์
411
ดอกเบียจ่าย
8,472
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 56,847
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
(1,471)
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
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ธุรกิจรับพิมพ์
สติกเกอร์
2562
2561

ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ธุรกิจผลิต
พลาสติกประเภท
และจําหน่าย
ใช้ในครัวเรื อน
ชุดสังฆทาน
รวมส่ วนงานทีรายงาน
ตัดรายการระหว่างกัน
งบการเงินรวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
437,262 408,494
71,711
78,632 1,243,041 1,342,579
- 1,243,041 1,342,579
41,601
,
93

115,668 154, (115,668) (154,962)
122

26

9,661
9,
(56)
(274)
9,605
8,866
601

901
952
901
952

,7
,



374,293
1,429
9,474
80

,
1,
,


,
,
59,063
,

1,378
49,730
(14,217)

,

,
,

(312)
452
27,804
-

(2,244)

,
-

201
146
915



,

1,477
9,125
134,527
(14,773)

2,783
8,605
138,653
10,100

(384)
(56)
(1,600)
493

(755)
(274)
(1,486)
(5,857)

1,093
9,069
132,927
(14,280)

2,028
8,331
137,167
4,243

30,135

(42,988)

,

1,953

(,)

3,365

6,552

(34,293)

64,494

(10,434)

(29,737)

(44,727)

34,757
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สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี�
(หน่ วย: พันบาท)
ธุรกิจผลิตและ
ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายพลาสติก
จําหน่ ายชิ�นส่วน ธุรกิจรับพิมพ์ ประเภทใช้ใน
พลาสติก
สติ�กเกอร์
ครัวเรื อน

ธุรกิจผลิต
และจําหน่ าย
ชุดสังฆทาน

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

619,534

947,502

308,215

44,763

1,920,014

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

702,510

1,002,393

293,568

55,989

2,054,460

ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ�นตามสถานที�ต� งั ของลูกค้า ดังนี�
ประเทศ
ไทย
ออสเตรเลีย
พม่า
นิ วซีแลนด์
อื�น ๆ
รวม

2562
1,155,490
48,418
19,117
10,571
9,445
1,243,041

(หน่วย: พันบาท)
2561
1,289,594
19,333
17,067
6,035
10,550
1,342,579

ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัทฯมี รายได้จากลู ก ค้า รายใหญ่ จ ํานวน 2 ราย เป็ นจํา นวนเงิ น ประมาณ 423.9
ล้านบาท ซึ�งมาจากส่วนงานธุรกิ จผลิตและจําหน่ ายพลาสติกประเภทใช้ในครัวเรื อนและธุรกิจรับพิมพ์
สติ�กเกอร์ (2561: 470.3 ล้านบาท)
28. กองทุนสํารองเลีย� งชี พ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุ นสํารองเลี� ยงชี พขึ� นตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สํารองเลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนใน
อัตราร้อยละ 3 ของเงิ นเดื อน กองทุนสํารองเลี� ยงชี พนี� บริ หารโดยกองทุนสํารองเลี� ยงชี พ เค มาสเตอร์
พูล ฟันด์ ซึ�งจดทะเบี ยนแล้ว และบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และจะจ่าย
ให้แก่ พนักงานเมื� อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในระหว่ างปี
2562 กลุ่มบริ ษทั ฯรับรู ้เงิ นสมทบดังกล่าวเป็ นค่ าใช้จ่ายจํานวนเงินรวม 2.4 ล้านบาท (2561: 2.2 ล้านบาท)
(งบการเงินเฉพาะกิ จการ: 1.2 ล้านบาท (2561: 1.2 ล้านบาท))
36
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29. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจากกําไรปี 2560 และ
กําไรสะสม
เงินปันผลจากกําไรปี 2561 และ
กําไรสะสม

ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อ
วันที� 25 เมษายน 2561
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื�อ
วันที� 24 เมษายน 2562

เงินปันผลจ่ายต่อหุ ้น
(บาท)

22,806

0.015

15,204

0.010

30. ภาระผูกพันและหนีส� ิ นที�อาจเกิดขึน�
30.1 ภาระผูกพันเกีย� วกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 14.1 ล้านบาท และ 0.6
ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (2561: 12.1 ล้านบาท) (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 0.1 ล้านบาท (2561: 0.6
ล้านบาท)) สําหรับซื� อเครื� องจักร อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
30.2 ภาระผูกพันเกีย� วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและบริ การ
กลุ่มบริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที�เกี� ยวข้องกับการเช่ าคลังสิ นค้าและอุปกรณ์ และสัญญา
บริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 3 ปี
กลุ่มบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั�งสิ� นภายใต้สัญญาข้างต้น ดังนี�
งบการเงินรวม
2562
2561
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

5,760
2,612

9,500
2,285

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2562
2561
2,891
180

3,848
-

30.3 ภาระผูกพันเกีย� วกับสั ญญาเช่ าระยะยาว
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างและสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกันแห่ งหนึ� ง
สัญ ญาดังกล่ า วมี ระยะเวลา 2 ปี เริ� ม ในเดื อ นธั น วาคม 2561 ซึ� งบริ ษ ัท ย่อ ยในฐานะผูเ้ ช่ า สามารถ
พิจารณาการต่ อสัญญาได้อีกทุ ก ๆ 2 ปี ในระหว่า งปี 2562 บริ ษทั ย่อยจ่ายค่ าเช่ า และค่ า บริ การเป็ น
จํานวนเงิน 7.1 ล้านบาท (2561: 7.0 ล้านบาท)
30.4 การคํา� ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ�าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 10.9 ล้านบาท (2561: 10.7 ล้านบาท) (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ: 3.3 ล้านบาท
(2561: 3.2 ล้านบาท)) เพื�อคํ�าประกันการใช้ไฟฟ้า
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31. ลําดับชั�นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที�วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที�เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี�

50,519

-

-

50,519

-

82,430

-

82,430

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที�วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที�เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี�

61,958

-

-

61,958

-

69,624

-

69,624
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(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที�วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที�เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน

50,519

-

-

50,519

-

-

115,000

115,000

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที�วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที�เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน

61,958

-

-

61,958

-

7,625

60,805

68,430

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
32. เครื� องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริ หารความเสี� ยง
เครื� องมือ ทางการเงิ น ที� สําคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯตามที� นิยามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 107
"การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ลสําหรั บ เครื� องมื อทางการเงิ น" ประกอบด้วย เงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี� และเจ้าหนี� เงินกูย้ ืมระยะสั�นและเงินกูย้ ืมระยะยาว และหนี� สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิ น กลุ่มบริ ษทั ฯมี ค วามเสี� ยงที�เกี� ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงิ นดังกล่ าว และมี
นโยบายในการบริ หารความเสี� ยงดังนี�
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ความเสี�ยงด้ านการให้ สินเชื�อ
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี� ยงด้ า นการให้ สิ นเชื� อที� เกี� ยวเนื� องกั บ ลู ก หนี� การค้ า และลู ก หนี� อื� น
ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม ความเสี� ย งนี� โดยการกํา หนดให้ มี นโยบายและวิ ธี การในการควบคุ ม สิ นเชื� อ
ที�เหมาะสม ดังนั�น กลุ่มบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที� เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื� อ
นอกจากนี� การให้สินเชื� อของกลุ่มบริ ษ ัทฯไม่ มีการกระจุ กตัวเนื� องจากกลุ่มบริ ษทั ฯมี ฐานของลู กค้า
ที�หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสูงสุ ดที�กลุ่มบริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื� อ
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�นที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย
กลุ่ มบริ ษ ทั ฯมี ค วามเสี� ย งจากอัตราดอกเบี� ย ที� สํา คัญ อันเกี� ย วเนื� องกับ เงิ น ฝากธนาคาร เงิ นลงทุ น
เงินกูย้ ืมระยะสั�น เงินกูย้ ืมระยะยาวที�มีดอกเบี�ย และหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน สิ นทรัพย์และหนี� สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี� ยคงที�ซ� ึ งใกล้เคี ยง
กับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สาํ คัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี� ย และสําหรั บสิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงิ นที� มีอตั ราดอกเบี� ยคงที� สามารถแยกตาม
วันที�ครบกําหนดหรื อวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี�ยคงที�

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
หนี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคาร
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�ืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

419,410
419,410

29,900
29,900

50,070
50,070

46,434
936
47,370

119,919
1,888
3,140
124,947

4,546
2,659
7,205

-

1,021
70,239
71,260

รวม

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี )

388
279,683
280,071

46,822
419,410
279,683
936
79,970
826,821

0.10 - 1.10
1.65 - 1.80
0.10
2.65 - 3.50

96,480
96,480

120,940
96,480
76,673
5,799
299,892

หมายเหตุ 18
หมายเหตุ 20
2.68 - 5.36
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี�ยคงที�

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
หนี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากธนาคาร
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�ืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี�ย
ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

428,796
428,796

19,863
19,863

50,085
50,085

84,999
935
85,934

42,500
1,811
9,994
54,305

6,434
5,799
12,233

-

171,530
171,530

รวม

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี )

299
268,979
269,278

85,298
428,796
268,979
935
69,948
853,956

0.10 - 1.10
1.40 - 1.65
0.10
2.85 - 3.50

127,113
127,113

42,500
127,113
179,775
15,793
365,181

3.25
หมายเหตุ 20
2.68 - 5.36

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี�ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
หนีส� ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นธนาคาร
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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รวม

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

6,289
6,289

100
64,691
65,041

6,389
64,691
71,330

0.10 - 0.63
-

119,919
2,595
122,514

1,942
1,942

70,239
70,239

45,380
45,380

119,919
45,380
70,239
4,537
240,075

หมายเหตุ 18
หมายเหตุ 20
2.80 - 5.36
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด ดอกเบี�ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
หนีส� ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นธนาคาร
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวม

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

13,687
13,687

100
74,274
74,374

13,787
74,274
88,061

0.10 - 0.63
-

42,500
9,375
51,875

4,538
4,538

171,530
171,530

71,250
71,250

42,500
71,250
171,530
13,913
299,193

3.25
หมายเหตุ 20
2.80 - 5.36

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
กลุ่ ม บริ ษทั ฯมี ค วามเสี� ย งจากอัตราแลกเปลี� ย นที� สํา คัญ อัน เกี� ย วเนื� อ งจากการซื� อ หรื อ ขายสิ น ค้า
เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ กลุ่ ม บริ ษัทฯได้ต กลงทํา สั ญ ญาซื� อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า
ซึ� งส่ วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ�งปี เพื�อใช้เป็ นเครื� องมือในการบริ หารความเสี� ยง
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงิน
ที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที�สาํ คัญดังนี�
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สินทรัพย์ทางการเงิน
2561
2562
(พัน)
(พัน)
331
3,406
3
1,043

หนี�สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย
2562
2561
2562
2561
(พัน)
(พัน) (บาทต่อหน่ วยเงินตราต่างประเทศ)
222
18,808
30.1540
32.4498
9
1,096
33.7311
37.1252

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมีสญ
ั ญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี�
สกุลเงิน
ยูโร

จํานวนที�ซ�ื อ
(พัน)
226

อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญา
ของจํานวนที�ซ�ื อ
วันครบกําหนดตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.83
กุมภาพันธ์ 2563
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32.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื� องมือทางการเงิน
เนื� องจากเครื� อ งมื อ ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯจัด อยู่ใ นประเภทระยะสั�น หรื อ มี อัต รา
ดอกเบี� ยใกล้เคี ยงกับ อัตราดอกเบี�ย ในตลาด กลุ่มบริ ษทั ฯจึง ประมาณมู ลค่ า ยุติธรรมของเครื� อ งมื อ
ทางการเงินใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี ที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น เงินลงทุนในตราสารหนี�
ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งซึ� งมู ลค่ า ยุติธรรมโดยประมาณเปรี ยบเที ยบกับ มู ลค่ าตามบัญชี ในงบแสดง
ฐานะการเงิน สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาวอื�น - ตราสารหนี�
79,970
82,430
69,948
69,624

33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ น ที� สําคัญของกลุ่ มบริ ษัทฯ คื อ การจัดให้มี ซ� ึ ง โครงสร้ า งทุน
ที� เหมาะสมเพื� อสนับสนุ นการดํา เนิ น ธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษทั ฯและเสริ ม สร้า งมูลค่ าการถื อหุ ้น ให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี� สินต่อทุนเท่ ากับ 0.22:1 (2561:
0.24:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี�สินต่อทุนเท่ากับ 0.26:1 (2561: 0.30:1)
34. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2563
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