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

เนื่่�องจากเมื่่�อต้้นปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ได้้เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ ติิ ดต าม
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดมาโดยตลอด  ซึ่่�งปััจจุุบัันปีี 2564 สถานการณ์์ดัังกล่่าว
ก็็ยังั คงมีีการแพร่่ระบาดมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ปีี 2563 ถืือว่่าเป็็นปีีที่ภ่� าวะเศรษฐกิิจโดยรวม
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศประสบภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว จึึงทำำ�ให้้ผลประกอบการ
ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ประสบกัั บ ภาวะขาดทุุ น ซึ่่� ง เกิิ ด จากยอดขายที่่� ล ดลงเนื่่� อ งจาก
ผลกระทบสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 แม้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะสามารถ
บริิหารต้้นทุุนการผลิิตได้้ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีผลขาดทุุนลดลงจากปีีก่่อนก็็ตาม
สำำ�หรัั บ ในปีี 2563 ที่่� ผ่่ า นมา บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ยมีีรายได้้ ร วมทั้้� ง สิ้้� น
1,202 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562ในอััตราร้้อยละ 4 และมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ (0.62) ล้้านบาท
ในปีี 2563 ในขณะที่่มีีผ
� ลขาดทุุนสุุทธิิ (30.07) ล้้านบาท ในปีี 2562 ซึ่่�งสาเหตุุหลััก
ที่่ป� ระสบผลขาดทุุนดัังกล่่าวเนื่่อ� งมาจากยอดขายที่่ล� ดลงข้้างต้้นเนื่่อ� งมาจากผลกระทบ
จากสถานการณ์์ Covid-19 โดยเฉพาะสิินค้้าในกลุ่่�มที่่เ� ป็็น Indirect Export เพราะการ
ลดลงของการบริิโภคในต่่างประเทศ และการลดลงของกำำ�ลังั ซื้้อ� ในประเทศด้้วย แม้้ว่า่
กลุ่่�มบริิษััทจะสามารถบริิหารจััดการต้้นทุุนการผลิิตได้้ดีีขึ้้�นทำำ�ให้้กำำ�ไรขั้้�นต้้นของกลุ่่�ม
บริิษััทเพิ่่�มขึ้้�น โดยอััตราส่่วนต้้นทุุนขายต่่อยอดขายที่่�ลดลงจากร้้อยละ 84 ในปีีก่่อน
เป็็นร้้อยละ 80 ในปีีนี้้� ซึ่่�งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีผลขาดทุุนที่่�ลดลงแม้้ว่่ายอดขายจะได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19 ก็็ตาม
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 นี้้� ภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งในต่่างประเทศและภายในประเทศ
น่่าจะยัังคงชะลอตััวต่่อเนื่่�องจากสถานการณ์์ COVID-19 โดยกลุ่่�มบริิษััทสถานการณ์์
ต่่าง ๆ น่่าจะปรัับตััวดีีขึ้้�นในครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 หลัังจากมีีการฉีีดวััคซีีนกัันได้้อย่่าง
ทั่่�วถึึงทั้้�งโลก อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทยัังคงพยายามหาช่่องทางธุุรกิิจใหม่่ๆ เพิ่่�มขึ้้�น
เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยเน้้นการขยายการตลาดไปยัังกลุ่่�ม
ลููกค้้าในภููมิภิ าคตะวัันออก (EEC) และกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีน ที่่ข� ยายการลงทุุนมา
ในประเทศไทยจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ยัังคงมีีการลงทุุนใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�น โดยบริิษััทฯ เชื่่�อว่่า
รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทในปีีนี้้�จะสามารถเติิบโตได้้จากช่่องทางการขยายธุุรกิิจใหม่่
ดัังกล่่าว รวมถึึงในปีีนี้้�กลุ่่�มบริิษััทจะเน้้นการเพิ่่�มอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นให้้สููงขึ้้�นจากทั้้�ง
การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� และการควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ
คณะกรรมการเชื่่�อมั่่�นว่่า แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทที่่�มีีคุุณธรรมและยึึดมั่่�น
ในจริิยธรรมทางธุุรกิิจตลอดมานั้้�น จะช่่วยให้้บริิษััทยัังสามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน และมั่่�นคง ซึ่่�งคณะกรรมการได้้พยายามวางเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยเน้้น
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาสัังคม และอยู่่�ร่่วมกัับ
ชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี  โดยมีีโครงการช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ให้้แก่่ชุุมชนใกล้้เคีียง อาทิิ
การบริิจาคสิ่่�งของแก่่โรงเรีียนต่่าง ๆ ร่่วมกิิจกรรมแข่่งเรืือประเพณีี การร่่วมกิิจกรรม
เลี้้�ยงอาหารแก่่ผู้้�บริิจาคโลหิิตในวัันพ่่อแห่่งชาติิ การบริิจาคสิ่่�งของและเข้้าเยี่่�ยมให้้
กำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�พิิการ เป็็นต้้น
คณะกรรมการบริิษัทั ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านที่่ไ� ว้้วางใจและให้้การสนัับสนุุน
บริิษััทมาโดยตลอด  และขอขอบคุุณผู้้�บริิหารและพนัักงานบริิษััททุุกคนที่่�ได้้ร่่วมมืือ
ร่่วมใจกัันปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถ เพื่่�อความเจริิญก้้าวหน้้าของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทมั่่�นใจว่่า ในปีี 2564 แม้้ยัังคงมีีสถานการณ์์การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�ยากลำำ�บากจากสถานการณ์์การระบาดของโรค COVID-19 กลุ่่�มบริิษััทจะ
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตต่่อไปได้้ จากความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของทุุกฝ่่ายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการทุุกคนให้้คำำ�มั่่�นและยืืนยัันว่่า จะทุ่่�มเทแรงกายแรงใจอย่่าง
เต็็มที่่ใ� นการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� เพื่่อ� ให้้องค์์กรนี้้�เติิบโตอย่่างมั่่�นคงยั่่ง� ยืืน และสร้้างผลตอบแทน
ที่่�ดีีให้้แก่่ทุุกฝ่่าย

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ก�ำหนดขนึ้ รวมทัง้ ก�ำกับการดูแลการจัดท�ำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา งบการเงินดังกล่าวได้
จัดท�ำขนึ้ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถอื ปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่าง
เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วย กรรมการอิิสระและเป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหาร เพื่่�อช่่วยกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิินและระบบการควบคุุมภายใน โดยการติิดตาม
ประเมิินผล ร่่วมให้้ความเห็็นเพิ่่�มเติิม และรายงานต่่อคณะกรรมการเกี่่�ยวกัับผลการตรวจสอบงบการเงิินของ
บริิษััท  ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด  ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีอิิสระและฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ
เพื่่อ� ให้้บริิษัทั ฯ มีีระบบการบริิหารความเสี่่ย� งที่่ดีี  มีี
� การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิผิ ล มีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอ และมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� ความเห็็นของกรรมการ
ตรวจสอบเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งนี้้� ได้้ปรากฎอยู่่�ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่ง� แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีฉี บัับนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีความเห็็นร่่วมกัันว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่น่� า่ พอใจ
และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลได้้ว่่า งบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััท  สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีความเชื่่�อถืือได้้   โดยถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รั� ับรองทั่่�วไปในประเทศไทย
และปฏิิบัติั ิถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พลอากาศเอกบุุรีรัี ัตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ

นายสาทิิส ตััตวธร
ประธานกรรมการบริิหาร
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน
3 ท่่าน โดยมีีฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้า้ ที่่เ� ลขานุุการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้
กำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบตามที่่� ไ ด้้ รัั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดความมั่่�นใจแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่า งบการเงิินของบริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งยัังดููแลให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในและ
กระบวนการกำำ�กับั ดููแลให้้มีีประสิิทธิภิ าพและมีีความโปร่่งใส รวมถึึงดููแลการปฏิิบัติั ิ
งานของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีี พ.ศ. 2563 ที่่ผ่� า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้จัดั ให้้มีีการประชุุม
รวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้ง� โดยได้้ประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่อ� พิิจารณาเรื่่อ� งต่่าง ๆ
ดัังนี้้�
• สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษัทั ฯ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อให้้อนุุมััติิก่่อนนำำ�ส่่งให้้แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเผยแพร่่ต่่อนัักลงทุุน
รวมถึึงประชาชนทั่่�วไปการสอบทานดัังกล่่าวกระทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้ข้้อมููลทางการเงิิน
มีีความสมบููรณ์์ ถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และมีีความโปร่่งใส โดยปฎิิบััติิให้้สอดคล้้อง
ตามเงื่่�อนไขของมาตรฐานทางบััญชีี รวมทั้้�งกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• สอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ โดยเฉพาะรายการที่่�เกี่่�ยวโยง
กัันหรืือรายการอื่่�นที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้
ดำำ�เนิินการตามกฎเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด โดยจากการสอบทาน
ไม่่พบรายการผิิดปกติิที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงทางการค้้าเป็็นรายการ
ที่่�เป็็นไปตามปกติิทางธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
• สอบทานการปฏิิบััติิงานและรัับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบ
การควบคุุมภายใน และติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะ รวมทั้้�งส่่งเสริิม
ให้้สำำ�นัักงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยได้้
เน้้นย้ำำ�� ให้้ฝ่่ายจััดการปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายในส่่วนที่่�ยัังมีีจุุดอ่่อนอยู่่�
• สอบทานและสนับสนุนให้บริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 
• รายงานผลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษท 
ั
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีขี องบริิษัท 
ั รวมถึึง
การพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาและ
ให้้คำำ�เสนอแนะในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจาก
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีีจากภายนอกของบริิษัท 
ั โดยมีีความเห็็นว่่า
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทโดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี มีีการบริิหารงานอย่่าง
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้และไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�หรืือข้้อสัังเกตอื่่�นใดที่่�ผิิดสัังเกต
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�
ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ภายใต้้
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน ในการพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึึง
พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับกรรมการบริิษััทฯ และกรรมการ
ชุุดย่่อยคณะต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณา
ให้้ความเห็็นชอบก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอให้้ที่�่ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี รวมถึึงพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�สำำ�หรัับปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน ได้้ดำำ�เนิินการตามกรอบการปฏิิบััติิงานที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้อย่่างครบถ้้วน สรุุป
สาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1. พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษััทฯ แทนกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ เพื่่�อเสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิษััทฯ ก่่อนเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 พิิจารณา
แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ
2. กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการจ่่ายค่่าตอบแทนสำำ�หรับั กรรมกา
บริิษััทฯ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
3. พิิจารณาเสนอค่่าตอบแทนที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและ
มิิใช่่ตััวเงิิน รวมถึึงเบี้้�ยประชุุม ค่่าบำำ�เหน็็จและผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ให้้แก่่
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยของบริิษัทั ฯ โดยพิิจารณาถึึงภาระ
หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ผลงาน และเปรีียบเทีียบในธุุรกิิจที่่ใ� กล้้เคีียงกััน เพื่่อ� นำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่อ� พิิจารณาตามความเหมาะสมและอนุุมัติั ก่ิ อ่ นนำำ�เสนอ
ให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
4. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใดตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ มอบหมายตามที่่เ� ห็็นสมควร
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบััติงิ านตามหน้้าที่่ที่� ไ่� ด้้รับั มอบ
หมายด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ โปร่่งใส และให้้ความเห็็นอย่่างตรงไปตรงมา
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำำ�คััญ

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ข้้อมููลคณะกรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

นายพัฒนา อัศวนิเวศน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายสาทิส ตัตวธร

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

8

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

ข้้อมููลคณะกรรมการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
กรรมการ

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการ
เลขานุุการบริิษััท

รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช (อายุุ 72 ปีี)

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา (อายุุ 67 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิิสระ     
- กรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรกเมื่่�อ 9 กัันยายน 2552
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 24 เมษายน 2562)
วทบ. (ทอ)

ประวััติิอบรม

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 (%)
-

ป ริิญญาตรีี สาขาพาณิิชย์์ศาสตร์์และการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 35 วัันที่่� 7 มีีนาคม 2548

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

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

ปีี 2558 - ปััจจุุบััน
			
			
			
			

กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานการมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษัท บู
ั รู พาเทคนิิคอล เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�  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
บริิษัท ท่
ั ่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น
ปีี 2552

รองผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุด
กองบััญชาการกองทััพไทย
ปีี 2546 - ปีี 2551 กรรมการ บริิษัท ทีี
ั โอเอ โดฟเคม อิินดััสตรีีส์์ จำ�กั
ำ ดั
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตเคมีีภััณฑ์์
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- กรรมการอิิสระ                
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 15 กุุมภาพัันธ์์ 2548
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 29 กรกฎาคม 2563)

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

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

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

ปีี 2560 – ปััจจุุบััน
			
ปีี 2559 - ปััจจุุบััน
			
ปีี 2559 – ปััจจุุบััน
			
ปีี 2558 – ปีี 2562
			

กรรมการ บริิษัท 
ั ไพรม์์มััส ออโต้้เฮาส์์ จำ�กั
ำ ัด
ประเภทธุุรกิิจ ขายยานยนต์์ชนิดิ ใหม่่
กรรมการบริิษัท ทีี
ั โอเอ - พีีพีีไอเอช จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ให้้เช่่าสิ่่�งปลููกสร้้าง
กรรมการ บริิษััท ทีีโอเอ เวนเจอร์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ซื้้�อขายอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการบริิษัท ท
ั าคาตะ - ทีีโอเอ จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตเข็็มขััดนิิรภััย
อุุปกรณ์์ล็็อคฉุุกเฉิิน และถุุงลมนิิรภััย
ั ิวเจอร์์ เพอร์์เฟค ชิินดิิเคท จำำ�กััด
ปีี 2544 - ปีี 2558 กรรมการบริิษัท ฟิ
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการรัับค้ำำ��ประกััน
และให้้เช่่าพื้้�นที่่�
กรรมการ บริิษัท 
ั เบทเทอร์์เดย์์ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการให้้เช่่าพื้้�นที่่�
ปีี 2547 - ปีี 2549 กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษัท ดั
ั ัลมาติิเนอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
ปีี 2533 - ปีี 2545 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษัท 
ั ออคิิดแบกส์์ คอปอเรชั่่�น จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตกระเป๋๋าส่่งออก

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์ (อายุุ 68 ปีี)

นายสาทิิส ตััตวธร (อายุุ 64 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

- กรรมการอิิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรกเมื่่�อ 27 เมษายน 2553
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 24 เมษายน 2562)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

พาณิิชยการ วิิทยาลััยเซนต์์หลุุยส์์

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 77 วัันที่่� 21 มกราคม 2552

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

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

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

ปีี 2536 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษัท สิ
ั ินสยามอิินเตอร์์คููลลิ่่�ง จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิจิ  นำำ�เข้้า/จำำ�หน่า่ ยอะไหล่่เครื่่อ� งเย็็น
			
ปีี 2534 - ปีี 2562 กรรมการ
บริิษัท สิ
ั นิ สยามอิินเตอร์์นชั่่น� แนลกรุ๊๊ป� (1991)
จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิจิ  จำำ�หน่า่ ย สแตนเลส, ทองเหลืือง,
			
ทองแดง, เหล็็ก
ปีี 2552 - ปีี 2561 กรรมการ
บริิษัท สิ
ั นิ สยามเม็็ททอลเซ็็นเตอร์์ (1984) จำำ�กัดั
			
			
ประเภทธุุรกิจิ  จำำ�หน่า่ ย สแตนเลส, ทองเหลืือง,
ทองแดง, เหล็็ก
ปีี 2517 - ปีี 2536 ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สิินสยาม เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง

- 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
			

กรรมการ บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง

ปีี 2562 - ปััจจุุบััน
ปีี 2559 – ปีี2562

กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก
ประเภทเครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน
กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องสัังฆทาน
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กัดั
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

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

			
ปีี 2562 - ปััจจุุบััน
ปีี 2559 - 2562
			
ปีี 2548 - ปีี 2563
			
ปีี 2556 - ปีี 2558
			
ปีี 2542 - ปีี 2556
			
ปีี 2542 - ปีี 2547
			

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ (อายุุ 69 ปีี)

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ (อายุุ 69 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

- กรรมการ / กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม           
- กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 29 กรกฎาคม 2563)

ประกาศนีียบััตรมััธยมศึึกษาโรงเรีียนรุุจิิเสรีีวิิทยา

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0.05%

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
สามีีนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ (กรรมการ)

ประสบการณ์์ทำำ�งาน/การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ปีี 2563 – ปััจจุุบััน
ปีี 2551 - ปััจจุุบััน

ปีี 2546 - ปีี 2550
			
ปีี 2558 - ปััจจุุบััน
ปีี 2542 - ปีี 2558
			

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น
ปีี 2543 - ปััจจุุบััน

			
ปีี 2543 - ปััจจุุบััน
			
ปีี 2549 - ปััจจุุบััน
			
ปีี 2533 - ปััจจุุบััน
			
ปีี 2522 - ปััจจุุบััน
			
ปีี 2548 - ปีี 2563
			
ปีี 2540 - ปีี 2562
			
ปีี 2556 - ปีี 2558
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กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตเม็็ดพลาสติิกผสมสีี
กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
ประธานกรรมการบริิษััท
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด 
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
ประธานกรรมการ บริิษััท บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
สำำ�หรัับสััตว์์
กรรมการบริิษัท ฟู
ั รูู ทู ากะ วีีไอวีี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์อิิเล็็คทรอนิิคส์์และยานยนต์์
กรรมการ บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ให้้เช่่าสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
กรรมการ
บริิษััท เฟเวอร์์เทรด จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่ายการ์์ดอวยพรต่่างๆ
กรรมการบริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตแม่่พิิมพ์์
กรรมการ บริิษััท ซัันโย กาเซ (ไทยแลนด์์) จำำ�กัดั
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
เคมีีใน-ต่่างประเทศ
กรรมการ บริิษัท 
ั สาลี่่ ซีี
� เอฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายแม่่พิิมพ์์

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

กรรมการ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 25 เมษายน 2561)

ประกาศนีียบััตร Business Management Winona Technical
Institute MN USA.

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ภรรยานายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ (กรรมการ)

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

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

ปีี 2543 - ปััจจุุบััน
			
ปีี 2543 - ปััจจุุบััน
			

กรรมการ บริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
กรรมการ บริิษัท 
ั ไวต้้า จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
สำำ�หรัับสััตว์์

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ (อายุุ 71 ปีี)

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ (อายุุ 53 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง (วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี)

ตำำ�แหน่่ง/วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง

กรรมการและกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 24 เมษายน 2562)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ประกาศนีียบััตรอาชีีวะศึึกษา วิิทยาลััยพาณิิชย์์อััสสััมชััญ

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547

- กรรมการและกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
   ได้้รัับการแต่่งตั้้�งแป็็นกรรมการครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2561
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 29 กรกฎาคม 2563)
- เลขานุุการบริิษัทั
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2551

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ป ริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)

ประวััติิอบรม

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)

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

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

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

2.98%

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

-

ปีี 2553 - ปีี 2562 กรรมการบริิหาร
บริิษัท ทรีี
ั บอนด์์ วีีไอวีี เซลล์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
			
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่ายกาวทุุกประเภท
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษัท ทรีี
ั บอนด์์ เทคโนโลยีี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตชิ้้�นส่่วน, อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้กัับ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อิิเล็็คทรอนิิคส์์
กรรมการ
บริิษัท 
ั ไวต้้า นิิวทรีีชั่่�น จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิจิ  ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยวััตถุดิุ บิ เคมีีภััณฑ์์/
			
เวชภััณฑ์์สำำ�หรัับสััตว์์
ปีี 2542 - ปีี 2552 กรรมการ
บริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
บริิษัท 
ั ไวต้้า จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
สำำ�หรัับสััตว์์

DAP รุ่่�นที่่� 156 วัันที่่� 21 มกราคม 2562

-

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

-

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

ปีี 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
ปีี 2559 - ปีี 2562 กรรมการ
บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
				
ประเภทธุุรกิจิ  ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าพลาสติิก
ประเภทเครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน
ปีี 2562 – ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
ปีี 2559 – ปีี 2562 กรรมการ
บริิษัท 
ั บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
				
ประเภทธุุรกิจิ  ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยเครื่่อ� งสัังฆทาน
ปีี 2542 -  ปีี 2547 ผู้้�จััดการส่่วนฝ่่ายการตลาด
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ข้้อมููลคณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นายสาทิิส ตััตวธร

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

นายทากาชิิ โอตานิิ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและขาย

นายมนััส บุุญสนอง
นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
และสารสนเทศ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายผลิิต

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

14

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

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นายสาทิิส ตััตวธร (อายุุ 64 ปีี)

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ (อายุุ 53 ปีี)

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
รองกรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร (รัักษาการ)

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
3.98%

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0%

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึึกษา

ปริิญญาตรีี สาขาเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547

ประวััติิการทำำ�งาน

ปีี 2562 - ปััจจุุบััน
ปีี 2559 - ปีี 2562

กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
    
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
    
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�  จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
ปีี 2542 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษัท 
ปีี 2559 - ปััจจุุบััน   รองประธานกรรมการ
                            ประธานกรรมการบริิหาร
                          กรรมการผู้้�จััดการ(รัักษาการ)
ปีี 2536 - ปีี 2558    กรรมการผู้้�จััดการ
                            บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม (จำำ�กััด) มหาชน
ปีี 2548 - ปีี 2563 กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กัดั
ปีี 2556 - ปีี 2558 กรรมการ
บริิษััท สาลี่่� ซีีเอฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
ปีี 2542 - ปีี 2556 กรรมการ
บริิษััท ยููเนี่่�ยน ซัันไรส์์ จำำ�กัดั
ปีี 2542 - ปีี 2547 รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัดั

ประวัติอบรม

DAP รุ่นที่ 156 วันที่ 21 มกราคม 2562

ประวัติการท�ำงาน

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

Mr.Takashi Otani (อายุุ 70 ปีี)
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและขาย
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0%

การศึึกษา

Chuo University High School, Japan

ประวััติิอบรม
-

ประวััติิการทำำ�งาน
   

ปีี 2561 - ปััจจุุบััน
ปีี 2540 - 2559

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและขาย
ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดและขาย
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นายมนััส บุุญสนอง (อายุุ 57 ปีี)

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม (อายุุ 44 ปีี)

ผู้้�อำำ�นวยการผลิิต

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)

การศึึกษา

การศึึกษา

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์
0.01%

- ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ
      มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- ปริิญญาตรีี สาขาไฟฟ้้าอุุตสาหกรรม
  มหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนครศรีีอยุุธยา

ประวััติิอบรม
-

ประวััติิการทำำ�งาน
   

ปีี 2561 - ปััจจุุบััน

ปีี 2535 - ปีี 2561
ปีี 2533 - ปีี 2535
ปีี 2532 - ปีี 2533

  

ปีี 2530 - ปีี 2532

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายผลิิต
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
รองผู้้�จััดการโรงงาน
บริิษััท แคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำำ�กััด
วิิศวกรรม
บริิษััทโตชิิบาอุุตสาหกรรม จำำ�กััด
วิิศวกรรม
บริิษััท อดััมส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ช่่างเทคนิิค
บริิษััท อิิมพิิเรีียลไทยทอย จำำ�กััด

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

0%

- ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ
  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 128 วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2559
การอบรมปีี 2563
- การจััดทำำ�บััญชีีธุุรกิิจและประเด็็นสำำ�คััญตามหลัักบััญชีี NPAEs
- การบััญชีีสิินค้้าคงเหลืือ
      บจ.ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ
- TLCA CFO CPD
  สำำ�นัักงาน กลต.

ประวััติิการทำำ�งาน

ปีี 2558 – ปััจจุุบััน ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ปีี 2548 – ปีี 2558 ผู้้�จััดการแผนกบััญชีีและการเงิิน
ปีี 2542 – ปีี 2548 หััวหน้้าแผนกบััญชีีและการเงิิน
   
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)

นางสาวจารุุมาส รุุจิิธรรม (อายุุ 43 ปีี)
หััวหน้้าแผนกบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ควบคุุมการจััดทำำ�บััญชีี
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0%

การศึึกษา

- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี
      มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประวััติิอบรม

การอบรมปีี 2563         
- หลัักสููตร “การจััดทำำ�บััญชีีธุุรกิิจและประเด็็นสำำ�คััญตามหลัักบััญชีี 
   NPAEs” สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

ประวััติิการทำำ�งาน

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน
ปีี 2547 – ปััจจุุบััน

ผู้้�ควบคุุมการจััดทำำ�บััญชีี
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

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิิน
(งบรวม)

2563

2562

2561

พัันบาท

ร้้อยละ

พัันบาท

ร้้อยละ

พัันบาท

ร้้อยละ

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

245,245

12.66

46,822

2.44

85,298

4.15

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น-สุุทธิิ

276,652

14.28

283,382

14.76

268,979

13.09

สิินค้้าคงเหลืือ-สุุทธิิ

157,189

8.11

147,492

7.68

166,714

8.12

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

782,450

40.39

907,678

47.27

955,377

46.50

เงิินลงทุุนระยะยาว-เงิินฝากประจำำ�ธนาคาร

100,000

5.16

-

-

-

-

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์-สุุทธิิ

839,852

43.36

807,305

42.05

911,832

44.38

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

1,154,686

59.61

1,012,336

52.73

1,099,083

53.50

รวมสิินทรััพย์์

1,937,136

100

1,920,014

100

2,054,460

100

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

131,091

6.77

99,114

5.16

127,113

6.19

เงิินกู้้�ระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

46,600

2.40

120,940

6.30

42,500

2.07

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน-ส่่วนที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี

59,335

3.06

66,986

3.49

88,272

4.29

8,131

0.42

3,140

0.16

9,994

0.48

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

248,457

12.82

293,409

15.28

273,747

13.32

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

68,031

3.51

9,687

0.51

91,504

4.45

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

7,602

0.39

2,659

0.14

5,799

0.28

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

44,340

2.29

35,743

1.86

25,404

1.24

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

120,227

6.21

51,400

2.68

130,403

6.35

รวมหนี้้�สิิน

368,684

19.03

344,809

17.96

404,180

19.67

ทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

380,121

19.62

380,121

19.80

380,121

18.50

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ

147,665

7.62

147,665

7.69

147,665

7.19

- สำำ�รองตามกฎหมาย

58,202

3.01

58,202

3.03

58,030

2.82

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

211,695

10.92

214,801

11.19

261,512

12.73

รวมส่่วนของเจ้้าของของบริิษัทั ใหญ่่

1,186,656

61.25

1,186,331

61.79

1,242,020

60.46

รวมส่่วนของเจ้้าของ

1,568,452

80.97

1,575,205

82.04

1,650,280

80.33

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ

1,937,136

100

1,920,014

100

2,054,460

100

กำำ�ไรสะสม

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบกำำ�ไรขาดทุุน
(งบรวม)

18

2563

2562

2561

พัันบาท

ร้้อยละ

พัันบาท

ร้้อยละ

พัันบาท

ร้้อยละ

รายได้้จากการขายและบริิการ

1,186,746

100

1,236,361

100

1,396,966

100

ต้้นทุุนขายและบริิการ

(953,461)

(80.34)

(1,037,511)

(83.92)

(1,063,012)

(76.09)

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

233,285

19.66

198,850

16.08

333,954

23.91

รายได้้อื่่�นๆ

13,239

1.11

16,373

1.33

14,324

1.02

เงิินปัันผลรัับ

1,906

0.16

1,906

0.15

1,668

0.12

ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย

(88,498)

(7.46)

(94,180)

(7.62)

(146,128)

(10.46)

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

(157,614)

(13.28)

(172,747)

(13.97)

(156,033)

(11.17)

กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินและภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล

2,318

0.19

(49,798)

(4.03)

47,785

3.42

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(7,275)

(0.61)

(9,208)

(0.74)

(8,785)

(0.63)

(ค่่าใช้้จ่่าย) ผลประโยชน์์ภาษีีเงิินได้้

(2,514)

(0.21)

14,279

1.15

(4.243)

(0.30)

กำำ�ไรสุุทธิิสำ�หรั
ำ ับปีี

(7,471)

(0.63)

(44,727)

(3.62)

34,757

2.49

กำำ�ไรสุุทธิิเฉพาะส่่วนของบริิษััท

(620)

(0.07)

(30,067)

(2.43)

24,760

1.77

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

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ตารางแสดงอััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
รายการ

หน่่วย

2563

2562

2561

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

เท่่า

3.15

3.09

3.49

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว

เท่่า

2.50

2.58

2.86

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด

เท่่า

0.53

0.32

0.58

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

เท่่า

4.23

4.46

5.05

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

วััน

85.11

80.72

71.30

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

เท่่า

6.26

6.60

6.80

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

วััน

57.51

54.55

52.90

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

เท่่า

8.28

9.17

9.37

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

วััน

43.48

39.26

38.41

Cash Cycle

วััน

99.14

96.01

85.79

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

%

19.66

16.08

23.91

อััตราส่่วนต้้นทุุนขายต่่อยอดขาย

%

80.34

83.92

76.09

อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน

%

0.20

-4.03

3.42

อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร

%

6,165.17

-183.04

302.21

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

%

-0.62

-3.56

2.46

อััตราผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

%

-0.48

-2.77

2.11

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์

%

-0.39

-2.25

1.71

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร

%

15.77

10.16

19.02

อััตราหมุุนของสิินทรััพย์์

เท่่า

0.62

0.63

0.70

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

เท่่า

0.24

0.22

0.24

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย

เท่่า

19.43

9.10

22.29

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

%

0

0

49.64

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำำ�ไร (Proﬁf itability Ratio)

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน (Efﬁﬁf iciency Ratio)

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน (Financial Policy Ratio)

ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับอััตราส่่วนทางการเงิินดัังกล่่าว ใช้้ข้้อมููลในการคำำ�นวณจากงบการเงิินรวมของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั ่อย โดยใช้้สููตรการคำำ�นวณที่่�ใช้้
เป็็นมาตรฐานโดยทั่่�วไป โดยใช้้กำำ�ไรสุุทธิิในการคำำ�นวณ  สำำ�หรัับอััตราการจ่่ายเงิินปัันผลใช้้จำ�ำ นวนปัันผลที่่จ่� ่ายทั้้�งที่่�เป็็นเงิินปัันผลและเป็็นหุ้้�นปัันผล
จากผลการดำำ�เนิินงานปีีนั้้�นเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ จากงบการเงิินเฉพาะกิิจการเท่่านั้้�น
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ค�ำนิยามของอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

(เท่า)

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว

(เท่า)

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด

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

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า

ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)

(เท่า)

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(วัน)

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ

ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

(เท่า)

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

(วัน)

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�

ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)

(เท่า)

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�

360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(วัน)

Cash cycle

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�ำระหนี้

(วัน)

(เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (PROFITABILITY RATIO)

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

ก�ำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ

(%)

อััตราส่่วนต้้นทุุนขายต่่อยอดขาย

ต้นทุนขาย / รายได้จากการขายและบริการ

(%)

อััตราส่่วนกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี / ขายสุทธิ

(%)

อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

(%)

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

ก�ำไรสุทธิ / รายได้รวม

(%)

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น

ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์

ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(%)

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร

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

(%)

อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์

รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
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อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย
(EBITDA/Interest paid)

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย /
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงานและลงทุน

(เท่า)

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล

เงินปันผล / ก�ำไรสุทธิ

(%)

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

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายได้้รวมของแต่่ละธุุรกิิจ (ล้้านบาท)
600
485 497

500

507

487
438

413

398
400

420 410

374

355

357

300
200
100

16

-

18

16

2560

2561

* ส่วนพลาสติก
กลุม
่ ผลิตชิน

15

2562

กลุม
่ ผลิตพลาสติกประเภทของใช ้ในครัวเรือน

2563
กลุม
่ ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค ้า

รายได้้จากการขายและบริิการ
มผลิิตพลาสติิก กลุ่่�มธุุรกิิจพิิมพ์์
กลุ่่�มผลิิตชิ้้�นส่่วน กลุ่่�ประเภทของใช้้
ใน
พลาสติิก
ฉลากสิินค้้า
ครััวเรืือน

ปีี
2560
2561
2562
2563

398
413
355
357

485
487
507
420

รายได ้อืน
F ๆ

รายได้้อื่่�นๆ

รายได้้รวม

16
16
18
15

1,396
1,354
1,254
1,202

497
438
374
410

รายได้้รวมของแต่่ละไตรมาส (ล้้านบาท)
450

409

385

400

379 373 387

345

350

342
301 310

301

300

308

295

310

257

289

Q2

215

250

Q1
Q3

200

Q4

150
100
50
0

2560

2561

2562

2563

ปีี

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

2560
2561
2562
2563

385
379
301
308

345
373
342
295

409
387
301
310

257
215
310
289

1,396
1,354
1,254
1,202
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ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

กำำ�ไรขั้้�นต้้น (ล้้านบาท)
กําไรขนต้
ั( น (ล้านบาท)
400.00

359.56

350.00
300.00
250.00

333.95

2ุุ6.06%

200.00

233.29

198.85

23.91%

ไรขั้ัั��นต้
าน้านบาท)
บาท)
กํกำำา�ไรขั
น
( ต้น้น(ล้้(ล

150.00

19.66%

100.00

16.08%

50.00

กำำกํ�ไรขั้ัั
��นต้น( ้นต(ร้้้้น�อยละ)
าไรขั
(ร ้อย

2560

60.00
40.00
20.00
-20.00

2561

2562

กำำ�ไรสุุทธิิ (ล้้านบาท)กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
52.00

34.76

3.73%

2.46%
2560

-7.47

2561

2562
-44.73

-40.00
-60.00
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2563

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

-3.56%

2563

-0.62%

กํกำำา�ไรสุ
ทธิิ (ล้้(ล
ไรสุุทธิ
าน้านบาท)
บาท)

กำำกํ�าไรสุุ
ทธิทิ (ร้้้ธิ�อ(ร
ยละ)
ไรสุ
้อย

ข้้อมููลทั่่�วไป

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ที่่�อยู่่�

: 18 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่ อำ
� ำ�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
ของใช้้ในครััวเรืือน และพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
เลขทะเบีียนบริิษััท
: บมจ.0107547000630
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ
: วัันที่่� 28 เมษายน 2548
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563) : 380,121,074 บาท (สามร้้อยแปดสิิบล้้านหนึ่่�งแสนสองหมื่่�นหนึ่่�งพัันเจ็็ดสิิบสี่่�บาท)
ทุุนชำำ�ระแล้้ว (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
: 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) ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563) 300,000,000 บาท 
ทุุนชำำ�ระแล้้ว (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563) 300,000,000 บาท       
อััตราส่่วนการถืือหุ้้�น ร้้อยละ 65
ที่่�ตั้้�ง 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่ อำ
� ำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
โทรศััพท์์ (02) 529-6000 โทรสาร (02) 529-6010-11
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
			
ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก ประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563) 300,000,000 บาท 
        
อััตราส่่วนการถืือหุ้้�น ร้้อยละ 75.50
ที่่�ตั้้�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
: บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
อาคาร บางกอกซิิตี้้� ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15
179/74-80 ถ.สาทรใต้้ กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์ (02) 8441000  
1. นายบุุญเรืือง เลิิศวิิเศษวิิทย์ ท
์ ะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6552 และ/หรืือ
2. นายสง่่า โชคนิิติิสวััสดิ์์� ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 11251 และ/หรืือ
3. นางสาวรจนาถ ปััญญาธนานุุศาสตร์์ ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 8435
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

	บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 4 มกราคม 2536 ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท
โดยกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่และกลุ่่�มผู้้�บริิหารของบริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ได้้แก่่ กลุ่่�มจิิวะพรทิิพย์์ กลุ่่�มอััศวกาญจน์์ กลุ่่�มวงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
กลุ่่�มตััตวธร กลุ่่�มนราธิิปกร ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจด้้านการจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับในด้้านคุุณภาพจากลููกค้้ามาเป็็นเวลา
นานกว่่า 40 ปีี โดยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ทางด้้านเคมีีภััณฑ์์ให้้แก่่ลููกค้้า ทำำ�ให้้กลุ่่�ม วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม เล็็งเห็็นช่่องว่่างทางการค้้า
ซึ่่�งในขณะนั้้�นวััตถุุดิิบหลาย ๆ ประเภทที่่�ลููกค้้าใช้้ในการผลิิตยัังคงมีีการซื้้�อจากต่่างประเทศ ดัังนั้้�น กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�บริิหารของบริิษััท
จึึงทำำ�การขยายขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปยัังธุุรกิิจอื่่�น ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดในแต่่ละกลุ่่�มลููกค้้า โดยได้้จััดตั้้�งบริิษััท 
สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด ขึ้้�นเพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก และต่่อมาในปีี 2539 ได้้จัดตั้้
ั �งบริิษััท  สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด  เพื่่�อ
ประกอบธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนโดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และซื้อขาย
วันแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SALEE”
บริิษััท  สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ประเภทอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ OEM
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ผลิิตสััญชาติิญี่่�ปุ่่�น ที่่�มีีฐานการผลิิตในประเทศไทยและต่่างประเทศ ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทแบ่่งออกได้้เป็็น 2 ลัักษณะ
คืือ ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบฉีีด (Plastic Injection) และธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้�นรููป (Vacuum Pressure Forming)
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาปริิมาณการผลิิตและกลุ่่�มลููกค้้าของงานทั้้�งสองประเภท (Plastic Injection และ Vacuum Pressure Forming)
ของบริิษััทมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�  จำำ�กัด จั
ั ดตั้้
ั ง� ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี 2539 เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจด้้านการผลิิตการพิิมพ์์ฉลาก โดยเฉพาะฉลากชนิิดที่่มีี� กาวในตััว
(Self-adhesive Label) ต่่อมาบริิษััทได้้แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด  และเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยซื้้�อขายวัันแรก เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2558 โดยใช้้ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ว่่า “SLP” ซึ่่�งภายหลัังเข้้าจดทะเบีียนบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ในบริิษััท 
สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 65
บริิษััท  สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 3 ตุุลาคม 2548 เพื่่�อทำำ�ธุุรกิิจผลิิตแม่่พิิมพ์์ฉีีดและขึ้้�นรููปพลาสติิก เพื่่�อเป็็นการเสริิม
ความแข็็งแกร่่งให้้แก่่ธุรุ กิิจของบริิษัท 
ั และทำำ�ให้้บริิษัทมีี
ั การบริิการที่่ค� รบวงจรมากขึ้้น� โดยบริิษัทถืื
ั อหุ้้�นอยู่่�ในบริิษัท 
ั สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�  จำำ�กัด 
ั
ในอััตราส่่วนร้้อยละ 100 ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการครั้้ง� ที่่� 5/2559เมื่่อ� วัันที่่� 7 พฤศจิิกายน 2559 ได้้มีีมติิให้้ควบรวมบริิษัท 
ั สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�  จำำ�กัดั
เป็็นอีีกแผนกหนึ่่�งของบริิษัทั ฯ เนื่่�องจากบริิษัท 
ั สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด  ประสบกัับผลขาดทุุนมาโดยตลอดและเพื่่�อเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่าย
ที่่ซ้ำ� ำ��ซ้อ้ น ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2560 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้� ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษัทั เมื่่อ� วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563 และขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนชำำ�ระบััญชีี
บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัด จั
ั ดตั้้
ั ง� ขึ้้น� เมื่่อ� ปีี 2559 เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ใน
ครััวเรืือนผ่่านทางโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ เพื่่อ� เสริิมความแข็็งแกร่่งในธุุรกิิจฉีีดพลาสติิก ซึ่่ง� บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัด 
ั เริ่่ม� ประกอบธุุรกิิจ
และดำำ�เนิินการผลิิต เมื่่อ� วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2559 โดยบริิษัทถืื
ั อหุ้้�นในบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้้อยละ 75.50 ทั้้�งนี้้� บริิษัท 
ั เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จำำ�กััด มีีบริิษััทย่่อยอีีกหนึ่่�งแห่่ง คืือ บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินการผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่�องสัังฆภััณฑ์์
โดยบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัด ถืื
ั อหุ้้�นในบริิษัทดั
ั ังกล่่าวร้้อยละ 100
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นโยบาย วิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหรืือกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายผลิิตสิินค้้าที่่�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
� ณ
ุ ภาพสููงและเชื่่�อถืือได้้
2. ผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกและงานพิิมพ์์ฉลากได้้อย่่างครบวงจรตามความต้้องการของลููกค้้าตั้้ง� แต่่การออกแบบจนกระทั่่�งผลิิตเป็็น
สิินค้้าตามที่่ลู� ูกค้้าต้้องการ
3. สนองตอบต่่อความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลากหลายได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อความต้้องการ

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
	ด้้านธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก บริิษัทมีี
ั เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. เพิ่่�มสายผลิิตภััณฑ์์ที่่�รัับจ้้างผลิิตให้้มีีความหลากหลายขึ้้�น โดยเฉพาะสายผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทเล็็งเห็็นว่่ามีีศัักยภาพในการเติิบโต 
เช่่น สายผลิิตภััณฑ์์ทางด้้านเครื่่�องมืือแพทย์์ หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�ความสะอาด เป็็นต้้น โดยปััจจุุบัันบริิษััทได้้ขยาย
ฐานลููกค้้าในอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวแล้้วบางส่่วน
2. เน้้นการขยายฐานลููกค้้าไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�มีีการส่่งเสริิมการลงทุุนและมีีการลงทุุนขนาดใหญ่่ เช่่น โซนภาคตะวัันออก (EEC)
3. ปรัับปรุุงมาตรฐานการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
4. ขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่จากประเทศจีีน ซึ่่�งมีีการขยายการลงทุุนจำำ�นวนมากมายัังประเทศไทย และส่่วนใหญ่่มีี
ปริิมาณการสั่่�งซื้้�อสููง
5. ขยายฐานลููกค้้าในประเทศสำำ�หรัับสิินค้้าพลาสติิกไปยัังกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อยในต่่างจัังหวััดเพิ่่�มมากขึ้้�น
	ด้้านธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษัทมีี
ั เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน  ดัังนี้้�
1. เจาะกลุ่่�มลููกค้้าบริิษััทข้้ามชาติิที่่�เข้้ามาตั้้�งฐานผลิิตในประเทศไทย
2. พยายามเพิ่่�มประเภทหรืือชนิิดของสิินค้้าจากลููกค้้าเดิิมที่่�มีีอยู่่�  เพื่่�อเพิ่่�มยอดขายจากกลุ่่�มลููกค้้าเดิิม เพราะปััจจุุบัันกลุ่่�มลููกค้้า
ของบริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทข้
ั า้ มชาติิรายใหญ่่ด้า้ นการจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคนั้้�น ยัังมีีสิินค้้าอีีกเป็็นจำำ�นวนมากที่่บ� ริิษัทั สามารถ
จะเข้้าไปสนัับสนุุนด้้านการผลิิตให้้ได้้
3. เนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว บริิษััทจึึงได้้ชะลอการนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการระดมทุุนผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เพื่่�อไปก่่อสร้้าง
โรงงานใหม่่ออกไปก่่อน โดยได้้นำ�ำ เงิินบางส่่วนไปลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่ทั� ันสมััยเพื่่�อทดแทนเครื่่�องจัักรเก่่า รวมถึึงการปรัับปรุุง
สถานที่่�ให้้กระบวนการผลิิตต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างคล่่องตััวมากขึ้้�น
4. ขยายการส่่งออกฉลากสิินค้้าไปยัังประเทศเพื่่อ� นบ้้านในแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เพิ่่�มมากขึ้้น� เช่่น การส่่งออกไปยัังประเทศ
เมีียนมาร์์ เป็็นต้้น

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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กลยุุทธ์์
	ด้้านธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก บริิษัทมีี
ั กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. บริิษัทั ฯ จะขยายฐานลููกค้้าไปยัังพื้้�นที่่ที่� มีี่� การส่่งเสริิมการลงทุุนจากภาครััฐและมีีการลงทุุนของกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดใหญ่่จำำ�นวนมาก
อาทิิเช่่น โซนภาพตะวัันออก (EEC) และขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีน ซึ่่�งมีีการขยายเข้้ามาลงทุุนใน
ประเทศไทยจำำ�นวนมากขึ้้�น และมีีปริิมาณการสั่่�งซื้้�อสููง
2. ผลิิตสิินค้้าให้้ทัันตามนััดหมาย เนื่่�องจากสิินค้้าของบริิษััทจะผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า ซึ่่�งจะมีีลัักษณะเฉพาะสำำ�หรัับลููกค้้า
แต่่ละราย ดัังนั้้�น จึึงต้้องมีีการวางแผนการผลิิตที่่�ดีี  เพื่่�อให้้สามารถผลิิตสิินค้้าได้้ทัันตามความต้้องการของลููกค้้า รวมทั้้�งให้้
บริิการส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับลููกค้้าตลอด 24 ชั่่�วโมง
3. คำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพสิินค้้าเป็็นสำำ�คััญ โดยจััดให้้มีีการตรวจสอบ และควบคุุมคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า โดยมีีการควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าทั้้�งในระหว่่างกระบวนการผลิิต และก่่อนจััดส่่งสิินค้้าให้้ลููกค้้า
4. มุ่่�งสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั ลููกค้้าในระยะยาวโดยบริิษัทั ได้้จัดั ให้้เจ้้าหน้้าที่่ก� ารตลาดและขายของบริิษัทดู
ั แู ลและรัับทราบข้้อมููล
ของลููกค้้าแต่่ละรายที่่เ� กี่่ย� วกัับความต้้องการใช้้ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก เพื่่อ� ที่่บ� ริิษัทั จะได้้ให้้บริิการที่่ดีี� และเป็็นที่่พ� อใจแก่่ลูกู ค้้า
แต่่ละรายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5. มุ่่�งพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการพััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิต เทคนิิคการผลิิต และความชำำ�นาญของบุุคลากร
เพื่่อ� ให้้สินิ ค้้าที่่ผลิ
� ติ ได้้มีีคุณ
ุ ภาพดีีขึ้้�น อาทิิ การปรัับสภาพเครื่่อ� งจัักรในการผลิิตให้้เหมาะสมกัับแม่่พิมิ พ์์ที่ถู่� กู กำำ�หนดไว้้ เช่่น อุุณหภูมิู ิ
ระยะการดึึงออก เพื่่�อลดการสููญเสีียในการผลิิต เป็็นต้้น
6. เพิ่่�มเครื่่�องจัักรที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นและสนองตอบต่่อความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้ในวงกว้้างมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มสิินค้้าของใช้้ในครััวเรืือนสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ
7. พยายามลดต้้นทุุนในการผลิิตจากการที่่ค� วบคุุม % ของเสีียจากการผลิิตให้้ลดลง และลดการใช้้จ่า่ ยด้้านพลัังงานโดยการควบคุุม
หรืือลดการใช้้พลัังงานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
	ด้้านธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษัทมีี
ั กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. กลยุุทธ์์ด้้านคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นนโยบายผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพโดยใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตที่่ทั� ันสมััย และกระบวนการผลิิตที่่�มีีความคล่่องตััวสููง
ปััจจุุบันั เครื่่อ� งจัักรของบริิษัทั ที่่ใ� ช้้ในการผลิิตมีีเทคโนโลยีีที่่ล้ำ� ำ��สมััย ทำำ�ให้้ชิ้้น� งานที่่ผลิ
� ตมีีคุ
ิ ณ
ุ ภาพสููง มีีความละเอีียดและความสวยงาม
และมีีการตรวจเช็็คคุุณภาพของฉลากพิิมพ์์หลังั การผลิิตเพื่่อ� ให้้ลูกู ค้้ามั่่�นใจว่่าสิินค้้าที่่จั� ดส่
ั ง่ มีีความครบถ้้วน และมีีคุุณภาพตรงตามที่่�
ลููกค้้ากำำ�หนด รวมทั้้�งมีีการนำำ�เทคนิิคทางสถิิติิและการวิิเคราะห์์เข้้ามาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบคุุณภาพ
2. กลยุุทธ์์ด้้านการให้้บริิการ
บริิษัทั ฯ มีีการให้้บริิการแบบครบวงจร ตั้้�งแต่่กระบวนการออกแบบฉลากสิินค้้า การจััดทำำ�แม่่พิมิ พ์์ จนถึึงการผลิิตสินิ ค้้าและจััดส่ง่
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีนโยบาย In-House Conﬁdential ในการรัักษาความลัับของลููกค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจว่่า ฉลากพิิมพ์์ที่่�ผลิิต
จากบริิษััทจะถููกเก็็บรัักษาเป็็นความลัับจนกว่่าผลิิตภััณฑ์์ของลููกค้้าจะวางจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด
3. กลยุุทธ์์การตลาด
3.1 ใช้้การอ้้างอิิงถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเดิิมที่่�เป็็นบริิษััทข้้ามชาติิที่่�มีีชื่่�อเสีียง ให้้เป็็นประโยชน์์ในการเข้้าหากลุ่่�มลููกค้้าข้้ามชาติิใหม่่ ๆ
3.2 มุ่่�งเจาะลููกค้้าข้้ามชาติิที่มีี่� แนวโน้้มการเติิบโต โดยพิิจารณาจากการที่่มีี� การลงทุุนขนาดใหญ่่หรืือมีีแผนลงทุุนขนาดใหญ่่ใน
ประเทศไทย
3.3 สร้้างความสััมพัันธ์์และการให้้บริิการที่่�ดีีกัับกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่เดิิม เพื่่�อขยายการขายและการให้้บริิการให้้แก่่ลููกค้้าให้้มีี
ความครอบคลุุมมากขึ้้�น
3.4 เพิ่่�มประเภทสิินค้้าใหม่่ ๆ เพื่่อ� ให้้สามารถขยายยอดขายเพิ่่�มขึ้้น� ในกลุ่่�มลููกค้้าที่่บ� ริิษัทมีีสั
ั มั พัันธ์์ที่ดีี่� อยู่่�แล้้วและกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่
ที่่�ต้้องการสิินค้้าดัังกล่่าว
3.5 ขยายฐานกลุ่่�มลููกค้้าขนาดกลางและขนาดเล็็กในประเทศที่่มีีศั
� กั ยภาพในการเติิบโตและมีีความต้้องการฉลากสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
3.6 ขยายฐานลููกค้้าในกลุ่่�มประเทศเพื่่อ� นบ้้านแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เพิ่่�มมากขึ้้น� เช่่น การส่่งออกไปยัังประเทศเมีียนมาร์์
เป็็นต้้น
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในช่่วง 3 ปีี ที่่�ผ่่านมาบริิษัทั ฯ มีีการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่สำ� �คั
ำ ัญ ดัังนี้้�
ปีี 2561
วัันที่่� 7 พฤษภาคม 2561
วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2561

ปีี 2562
วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562
		
		
วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562

วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562
		
		

ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 2/2561 มีีมติิแต่่งตั้้ง� ให้้ นายสาทิิส ตััตวธร ประธานกรรมการ
บริิหาร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นรองประธานกรรมการบริิษััท อีีกตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่�
7 พฤษภาคม 2561 เป็็นต้้นไป
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 5/2561 รัับทราบการขอลาออกของนายเศวต  นราธิิปกร
กรรมการและกรรมการบริิหาร และมีีมติิแต่่งตั้้�งนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ ผู้้�จััดการฝ่่ายนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์และสารสนเทศ และเลขานุุการบริิษััท ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการและกรรมการบริิหารอีีก
ตำำ�แหน่่งหนึ่่ง� แทนกรรมการที่่ล� าออกตามวาระที่่เ� หลืืออยู่่�  ทั้้ง� นี้้� ให้้มีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ธัันวาคม 2561
เป็็นต้้นไป
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2562 มีีมติิอนุุมััติิให้้เปลี่่�ยนแปลงกรรมการ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ลงนามผููกพัันบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จากเดิิม
“นายสุุชาติิ จิวิ ะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิพัิ ฒ
ั น์์ กรรมการสองในสามคนนี้้�
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท”
เปลี่่�ยนเป็็น
“นายสุุชาติิ จิวิ ะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิพัิ ฒ
ั น์์ นายสุุพจน์์ สุนุ ทริินคะ
กรรมการสองในสี่่�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท”
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
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2562 มีีมติิอนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงสีีของโลโก้้บริิษััท ดัังนี้้�
โลโก้้เดิิม 		
		
โลโก้้ใหม่่

วัันที่่� 28 สิิงหาคม 2562

เปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
					
เดิิม		
ใหม่่
นายสาทิิส ตััตวธร      กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ                กรรมการ
นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ  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 เป็็นต้้นไป
รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ปีี 2563
วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563
วัันที่่� 10 เมษายน 2563
วัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2563
วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2563 มีีมติิอนุุมััติิกำำ�หนดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563 ในวัันที่่� 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ บริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�
จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 2/2563 มีีมติิอนุุมััติิยกเลิิกวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปี2ี 563 และวัันกำำ�หนดรายชื่่อ� ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ เิ ข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
(Record Date) เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้อ้� ไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 4/2563 มีีมติิอนุุมััติิกำำ�หนดวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2563 ในวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ บริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�
จำำ�กัด 
ั (มหาชน) เลขที่่� 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำ�ำ เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
บริิษัท 
ั สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�  จำำ�กัด 
ั ได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษัทั เรีียบร้้อยแล้้ว ทั้้�งนี้้� อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
จดทะเบีียนชำำ�ระบััญชีี

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
ได้้แก่่

นโยบายการแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในกลุ่่�มบริิษัทมีี
ั นโยบายแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในกลุ่่�มเป็็น 2 ธุุรกิิจหลััก

-  ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก  :  ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
-  ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า  :  ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั นโยบายในการผลิิตสินิ ค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููงและการให้้บริิการที่่ร� วดเร็็ว  เพื่่อ� มุ่่�งเน้้นสำำ�หรับั ลููกค้้าที่่ต้� อ้ งการงานใน
ลัักษณะดัังกล่่าว โดยเฉพาะลููกค้้าที่่เ� ป็็นบริิษัทข้
ั า้ มชาติิต่า่ ง ๆ  ซึ่่ง� ไม่่ได้้เน้้นที่่ร� าคาสิินค้้าเป็็นสำำ�คัญ
ั รวมทั้้�งขยายฐานอุุตสาหกรรม
ที่่�หลากหลายขึ้้�น
แผนภาพโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

บจ.วีี ไอวีี อิินเตอร์์เคม
25.15%

20.92%

บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม

75.50%

65%

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
100%

บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
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8.09%

บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

ข้้อมููลของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

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
www.saleeprinting.com
300 ล้้านบาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท       
300 ล้้านบาท
พล.ต.ต.เทอดศัักดิ์์� รุุจิิรวงศ์์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการอิิสระ
นายสุุชาติิ บุุญบรรเจิิดศรีี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุพจน์ แก้วมณี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายประชา จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร
นายธนะชััย สัันติิชััยกููล
กรรมการ / กรรมการผู้้�จััดการ
นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการ
นายทนง อััศวกาญจน์์
กรรมการ
นายประภุุตว์์ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ

เว็็บไซต์์
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
คณะกรรมการ

:
:
:
:

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

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

(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

บริิษัท วีี 
ั ไอ วีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
นายรััฐวิิทย์์ ปรปัักษ์์ขาม
นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช
นายประกิิต อััศวกาญจน์์
นายสิิทธิิชััย ประวงษ์์รััตน์์
นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายพิิชััย จิิราธิิวััฒน์์
น.ส.มิินา นราธิิปกร
บริิษัท วีี
ั ไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ร้้อยละ 2.96
ร้้อยละ 2.01
ร้้อยละ 1.78
ร้้อยละ 1.38
ร้้อยละ 0.97
ร้้อยละ 0.94
ร้้อยละ 0.79
ร้้อยละ 0.77
ร้้อยละ 0.72
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2. บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 75.50
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
เว็็บไซต์์
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
คณะกรรมการ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

: ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก ประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
: 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพมหานคร     
โทรศััพท์์ (02) 4161030  โทรสาร (02) 4158981
: www.petchsiamthai.com
: 300 ล้้านบาท มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
: 300 ล้้านบาท
: นางปริิญดา ฉัันทวานิิช
ประธานกรรมการ
นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการ
นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการผู้้�จััดการ
นายสิรภัทร ตัตวธร
กรรมการ
: บริิษัท 
ั สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 75.50
นางปริิญดา ฉัันทวานิิช
ร้้อยละ  21.43

3. บริิษัทั บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กัดั บริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้น� อยู่่ร้้� อยละ 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 มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�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 : บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ร้้อยละ 100
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)		
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4. บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 8.09
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งบริิษััท
เว็็บไซต์์
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
คณะกรรมการ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

: ผลิิตและจำำ�หน่่ายเม็็ดสีีพลาสติิก
: 858 หมู่่�ที่่� 2 ซอย 1C/1 นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ต.บางปููใหม่่
อ.เมืืองสมุุทรปราการ จ.สมุุทรปราการ 10280   
โทรศัพท์ (02) 323-2601-8  โทรสาร (02) 3232227-8
: www.saleecolour.com
: 652.34 ล้้านบาท มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
: 588.96 ล้้านบาท
: 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

: บริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
(ณ วัันที่่� 18 พฤศจิิกายน 2563)
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
นายศศิิศ มนต์์เสรีีนุุสรณ์์
น.ส.กัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์
นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช
นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายรััฐวิิทย์์ ปรปัักษ์์ขาม
นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉริิยะสมบััติิ
นางกััลยา ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายชููศัักดิ์์� เตชะสัันติิสุุข

ร้้อยละ 20.92
ร้้อยละ 8.09
ร้้อยละ 6.80
ร้้อยละ 5.24
ร้้อยละ 3.61
ร้้อยละ 3.39
ร้้อยละ 3.36
ร้้อยละ 3.30
ร้้อยละ 3.23
ร้้อยละ 3.06
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5. บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ถืือหุ้้�นในบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม ร้้อยละ 25.15
ประเภทกิิจการ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เว็็บไซต์์
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
คณะกรรมการ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)

: นำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
: 22 ซ.สุุขุุมวิิท 42 ถ.สุุขุุมวิิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์ (02) 712-1044-77  โทรสาร (02) 712-1040
: www.vivgroup.com
: 150 ล้้านบาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
: 150 ล้้านบาท
: 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
: บริิษัท วีี
ั ไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ร้้อยละ 91.23          
อื่่�น ๆ
ร้้อยละ 8.77          
(ทั้้�งนี้้� บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นโดย กลุ่่�มตระกููลจิิวะพรทิิพย์์ ร้้อยละ 50
และกลุ่่�มตระกููลอััศวกาญจน์์ ร้้อยละ 50)
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ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และนโยบายการจ่่ายปัันผล

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนล่่าสุุด วัันที่่� 6 มกราคม 2564
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้น
�

1.

กลุ่่�มบริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัดั *

2.

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้น
� (%)

623,935,496

41.04

นางภััทริิน มงคลรััตน์์

77,500,100

5.10

3.

นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�

63,000,000

4.14

4.

นายสาทิิส ตััตวธร

60,532,652

3.98

5.

นายเศวต นราธิิปกร

54,282,600

3.57

6.

นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

45,258,468

2.98

7.

นางประภััทยา จิิวะพรทิิพย์์

42,123,004

2.77

8.

นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉริิยะสมบััติิ

36,977,200

2.43

9.

นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช

32,560,600

2.14

10.

นายสููตร นราธิิปกร

30,025,800

1.97

1,066,195,920

70.12

รวม
*กลุ่่�มบริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัด 
ั 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)
- นายอาณััติ อั
ิ ัศวกาญจน์์
- นางนาตยา อััศวกาญจน์์ (ภรรยา)
- นายทนง อััศวกาญจน์์
- น.ส.จารุุณีี อััศวกาญจน์์
- นายประกิิต อััศวกาญจน์์
- นางวัันเพ็็ญ อััศวกาญจน์์ (ภรรยา)

382,379,652
113,564,004
42,315,424
28,471,804
19,537,728
15,648,312
6,565,436
1,025,300
127,991,840
30,431,224
3,525,920
27,641,136
  302,736
23,900,104
21,935,040
17,370,400
2,885,280

หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น
หุ้้�น

คิิดเป็็น 25.15 %
คิิดเป็็น 7.47 %

คิิดเป็็น 8.42 %
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ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และนโยบายการจ่่ายปัันผล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

*บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นในบริิษัท 
ั สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 0.46 และถืือหุ้้�นในบริิษััท 
วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ร้้อยละ 91.23 ทั้้�งนี้้� บริิษััท วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ถืือหุ้้�นโดย กลุ่่�มตระกููลจิิวะพรทิิพย์์ ร้้อยละ 50
และกลุ่่�มตระกููลอััศวกาญจน์์ ร้้อยละ 50
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่มีีอิ
่� ทธิ
ิ พิ ลต่่อการกำำ�หนดนโยบาย การจััดการ หรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คืือ กลุ่่�มบริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 623,935,496 หุ้้�น คิิดเป็็น 41.04 %
(ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มของนายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ กรรมการบริิษััท)

นโยบายการจ่่ายปัันผล
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลให้้นำำ�ปััจจััยต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้� มาพิิจารณาประกอบ เช่่น ผล
การดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััท  การขยายธุุรกิิจ และปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานของบริิษััท ตาม
ความเหมาะสม ซึ่่ง� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวข้้างต้้นจะต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษัทั และความเห็็นชอบ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
โครงสร้้างรายได้้ของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั ่อยสำำ�หรัับ ปีี 2561 – 2563 ปรากฏดัังนี้้�
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

% การ
2563
ถือหุ้นของ
ล้านบาท
%
บริษัท

2562
ล้านบาท

2561
%

ล้านบาท

%

รายได้้ (รายได้้จากการขายและบริิการ)
1. กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก

- บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

2. ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยพลาสติิกประเภท     - บ.เพชรสยาม
   ของใช้้ในครััวเรืือนผ่่านโมเดิิร์น์ เทรด (ประเทศไทย)
3. กลุ่่�มธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า

- บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง

357

30

355

28

413

31

75.50

420

35

507

41

487*

36

65

410

34

374

30

438

32

15

1

18

1

16

1

1,202

100

1,254

100

1,354

100

รายได้้อื่่�น

รวมรายได้

*เนือ่ งจากกลุม่ บริษัทฯ ได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปจั จุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับย้อนหลงั งบการเงิน
ของปีก่อน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ�ำกัด คือ
- 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 %

กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
65 %

บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

100 %

บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก ประเภทอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า และยานยนต์์ ให้้กับั ผู้้�ผลิิตสินิ ค้้าต้้นแบบ (Original
Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ผลิิตสััญชาติิญี่่�ปุ่่�น ที่่�มีีฐาน
การผลิิตในประเทศไทยและต่่างประเทศ ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 2 ลัักษณะ คืือ ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบฉีีด (Plastic
Injection) และธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้�นรููป (Vacuum Pressure Forming)
บริิษััท  เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด  (บริิษััทย่่อย) ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก ประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
ผ่่านทางโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ รวมถึึงผลิิตและจำำ�หน่่ายชุุดสัังฆทานโดยบริิษััทย่่อยของบริิษััท
ในเดืือนมกราคมปีี 2560 บริิษััทฯ ได้้โอนย้้ายธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายแม่่พิิมพ์์ของบริิษััท  สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด  เข้้ามาเป็็นอีีก
แผนกหนึ่่�งของบริิษัทั ฯ คืือ แผนกแม่่พิิมพ์์ เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในการให้้บริิการลููกค้้าเกี่่�ยวกัับการออกแบบและผลิิตแม่่พิิมพ์์
รวมทั้้�งงานซ่่อมแซมแม่่พิิมพ์์ โดยได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษััท  เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563 และปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
จดทะเบีียนชำำ�ระบััญชีี

กลุ่่�มธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั สาลี่่� พริ้้�นท์ติ้้์ �ง จำำ�กััด (มหาชน)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจรัับพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง (Selfadhesive Label) ด้้วยเทคโนโลยีีและเครื่่�องจัักรอัันทัันสมััย
บริิษััทรัับพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าให้้กัับธุุรกิิจหลากหลายประเภท  ซึ่่�ง
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษัทั จะเป็็นกลุ่่�มผู้้�ผลิิตสินิ ค้้าระดัับพรีีเมี่่ย� ม
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์รวมถึึงฉลากสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ
มีีลัักษณะคงทน สีีสัันสวยงามและโดดเด่่น ปััจจุุบัันฐานลููกค้้า
ของบริิษััทได้้ขยายออกไปหลากหลายประเภท อาทิิ กลุ่่�มลููกค้้า
ที่่เ� ป็็นผู้้�ผลิิตเครื่่อ� งสำำ�อางค์์ เครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภค เครื่่อ� งดื่่ม� รวม
ถึึงผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับสััตว์์เลี้้�ยง และด้้วยคุุณภาพสิินค้้าที่่�
โดดเด่่น จึึงทำำ�ให้้บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กัด 
ั เป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่าง
กว้้างขวางในวงการผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพ เพราะนอกจาก
จะมีีเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััยแล้้ว บริิษััทยัังมีีระบบการ
บริิหารการจััดการและทีีมงานมืืออาชีีพที่่�มีีประสบการณ์์ทาง
ด้้านการพิิมพ์์ฉลากสิินค้้ามานาน ปััจจุุบันั บริิษัทถืื
ั อหุ้้�นในบริิษัท 
ั
สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) 65% ของทุุนเรีียกชำำ�ระแล้้ว   
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก

ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษัทั ฯ
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 :
ชิ้้น� ส่่วนประกอบของ สแกนเนอร์์ พริ้้น� ท์์เตอร์์ ไมโครเวฟ แฟกซ์์ ปลั๊๊ก� ไฟ สวิิทช์ตั์ ดั ไฟ และเครื่่อ� งมืือวััดค่า่ ไฟฟ้้า
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�ได้้จากกระบวนการขึ้้นรู
� ูปพลาสติิกด้้วยระบบสููญญากาศ (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� บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการปฏิิบััติิงานในกระบวนการผลิิตตามมาตฐานหลายประการ อาทิิ ISO 9001 : 2015, ISO
14001 : 2015, IATF16949 และ GMP เป็็นต้้น
รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ได้้รับั สิิทธิแิ ละประโยชน์์ตามมาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2) แห่่งพระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมการลงทุุน พ.ศ.2520
เมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2547 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. มาตรา 36 (1) ให้้ได้้รับั ยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรับั วััตถุดิุ บิ และวััสดุุจำำ�เป็็นที่่ต้� อ้ งนำำ�เข้้ามาจากต่่างประเทศ เพื่่อ� ใช้้ในการผลิิตเพื่่อ�
การส่่งออก ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 กัันยายน 2546  จนถึึงวัันที่่� 4 กัันยายน 2548 และสามารถขยายได้้ปีีต่่อปีี ซึ่่�งได้้ขอขยายระยะเวลา
การส่่งเสริิมอยู่่�ในปััจจุุบััน
2. มาตรา 36 (2) ให้้ได้้รับั การยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรับั ของที่่ผู้้�� ได้้รับั การส่่งเสริิมนำำ�เข้้ามาเพื่่อ� ส่่งกลัับออกไป ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 5 กัันยายน
2546 จนถึึงวัันที่่� 4 กัันยายน 2548 และสามารถขยายได้้ปีีต่่อปีี ซึ่่�งได้้ขอขยายระยะเวลาการส่่งเสริิมอยู่่�ในปััจจุุบััน
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
	ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์
สายผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษัทั สามารถแยกได้้อีีกเป็็น 2 ประเภท คืือ
1. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับจากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
สิินค้้าพลาสติิกที่่�ได้้จากกระบวนการฉีีดพลาสติิก สำำ�หรัับสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน ได้้แก่่ กล่่องใส่่ของ ตะกร้้า
ชั้้�นใส่่ของ ถัังน้ำำ� ถั
� ังขยะ เป็็นต้้น
2. สายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่ไ่� ด้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้น� มาใหม่่ (ดำำ�เนิินการโดย บริิษัท 
ั บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กัด 
ั ซึ่่ง� เป็็น
บริิษััทย่่อยของบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด)
สิินค้้าที่่�ได้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้�นมาใหม่่ในกลุ่่�มนี้้�จะได้้แก่่ ชุุดสัังฆทาน เครื่่�องสัังฆภััณฑ์์ ห่่อธููป เป็็นต้้น

ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทย่
ั ่อยได้้แก่่ ฉลากผลิิตภััณฑ์์หลากหลายรููปแบบ ทั้้�งฉลากสิินค้้า
ที่่�พิิมพ์์ลงบนสติ๊๊�กเกอร์์พลาสติิกและฉลากสิินค้้าที่่�พิิมพ์์ลงบนสติ๊๊�กเกอร์์กระดาษ
โดยบริิษััทย่่อยถืือได้้ว่่าเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ผลิิตฉลากผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีเทคโนโลยีีการผลิิต
ระดัับสููงในบริิษัทั ไทย  และได้้รับั การรัับรองมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านในกระบวนการ
ผลิิตตามมาตฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 โดยที่่�บริิษััทมีีการ
จััดซื้้อ� วััตถุดิุ บิ จากผู้้�จััดจำำ�หน่า่ ยรายหนึ่่ง� อยู่่�ประมาณร้้อยละ 53  ของวััตถุดิุ บิ ที่่ต้� อ้ งใช้้
ทั้้�งหมด  เนื่่�องจากเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ โดยเป็็นวััตถุุดิิบ
ประเภทสติิกเกอร์์สำำ�หรัับพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า  ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีความสััมพัันธ์์อื่่�นใด
กัับผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายดัังกล่่าวนอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้้�อวััตถุุดิิบ
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ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
เนื่่อ� งจากบริิษัทมีี
ั ความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั ลููกค้้ามายาวนาน ดัังนั้้�น บริิษัทจึึ
ั งมีีนโยบายการตลาดที่่มุ่่�� งเน้้นการสร้้างความพอใจในการ
ให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้าในระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าในระยะยาวและการรัักษา
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
		
ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทั ในปััจจุุบัันเป็็น Subcontractors รายใหญ่่ของผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (OEM) และผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ OEM
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นสััญชาติิญี่่�ปุ่่�น โดย Subcontractors เหล่่านี้้� จะมีีสััญญาการจ้้างผลิิตที่่�แน่่นอนจากผู้้�ผลิิต  OEM และมีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทมายาวนานตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งบริิษััท  ซึ่่�งบริิษััทมีีนโยบายจะขยายไปยัังผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบที่่�อยู่่�ในประเทศไทย ส่่วนกลุ่่�ม
ลููกค้้าเป้้าหมายในอนาคต คืือ Subcontracts และผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบจากประเทศจีีน ซึ่่�งได้้ย้้ายฐานการผลิิตออกนอกประเทศจีีนมายััง
ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้รวมถึึงประเทศไทย และตลอดเวลาที่่�ผ่่านมา สิินค้้าที่่�บริิษััทผลิตมีีคุ
ิ ุณภาพและได้้มาตรฐานจึึงทำำ�ให้้ลููกค้้า
มีีความไว้้วางใจและเพิ่่�มปริิมาณธุุรกิิจให้้กัับบริิษััทมาโดยตลอด และในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้ารายใด
ในสััดส่่วนที่่�เกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของรายได้้รวมของบริิษัทั ในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากบริิษััทมีีนโยบายที่่�จะไม่่พึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งมาก
เกิินไป
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ตามลัักษณะของสายผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�
1. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท เอสวีีไอ จำำ�กัด 
ั (มหาชน) บริิษััท ทีีมพรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท โตชิิบาคอนซููมเมอร์์ โปรดััคส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน
ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท ยููเนี่่�ยนโซจิิรุุชิิ จำำ�กััด บริิษััทคอสโมกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมยานยนต์์
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- มิินีีแบไทย จำำ�กััด 
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าของบริิษััทจะถููกส่่งโดยตรงให้้กัับลููกค้้าของบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ OEM หรืือผ่่าน Subcontractors ของผู้้�ผลิิต
สิินค้้าต้้นแบบซึ่่�งเป็็นลููกค้้าของบริิษัท 
ั โดยสิินค้้าที่่�รัับซื้้�อไปจากบริิษััทจะถููกนำำ�ไปประกอบและส่่งกลัับไปยัังประเทศญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อกระจายขาย
ไปยัังประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าชาวญี่่�ปุ่่�น ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้มีีการตั้้�งทีีมการตลาดทั้้�งที่่�เป็็น
ชาวไทยและชาวญี่่ปุ่่�� นขึ้้น� เพื่่อ� ความสะดวกในการดููแลลููกค้้า โดยทีีมการตลาดญี่่ปุ่่�� นจะเป็็นผู้้�เจรจาและเปิิดตลาดหาลููกค้้าใหม่่ที่เ่� ป็็นชาวญี่่ปุ่่�� น
ส่่วนทีีมไทยจะมีีหน้้าที่่�สนัับสนุุน หลัังจากที่่�มีีการตกลงในเบื้้�องต้้นโดยจะเป็็นผู้้�ประสานงานในเรื่่�องการผลิิต การจััดส่่งสิินค้้า เป็็นต้้น เพื่่�อ
ให้้การผลิิตสิินค้้าราบรื่่�นเป็็นไปตามที่่�ลููกค้้ากำำ�หนดและจััดส่่งได้้ตรงตามเวลา นอกจากนี้้� ทีีมตลาดไทยยัังมีีหน้้าที่่�ในการขยายตลาดไปยััง
กลุ่่�มลููกค้้าชาวจีีนที่่เ� ข้้ามาลงทุุนในประเทศไทยและมีีแนวโน้้มในการเติิบโตดีีด้้วยเช่่นกััน เพื่่อ� กระจายฐานลููกค้้าให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้น�
ซึ่่�งทีีมการตลาดของบริิษััทมีีกลยุุทธ์์ในการหาลููกค้้าใหม่่ ดัังนี้้�
1. ลููกค้้าเก่่าและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบแนะนำำ�  - ทั้้�งลููกค้้าและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบที่่�มีีความสััมพัันธ์์ในทางธุุรกิิจที่่�ดีีกัับบริิษััทมาอย่่าง
ยาวนานได้้แนะนำำ�ลููกค้้ารายใหม่่ให้้กัับบริิษััท
2. เข้้าพบลููกค้้าใหม่่โดยตรง - แนะนำำ�ประวััติิให้้ลููกค้้าได้้รู้้�จััก เพื่่�อเสนอขายสิินค้้าและบริิการให้้กัับลููกค้้า
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
บริิษััทจะมีีการขายในประเทศเกืือบทั้้�ง 100% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศเพีียงประมาณ 1% โดยส่่งไปที่่�ไปที่่�ประเทศจีีนและ
กััมพููชาเป็็นส่่วนใหญ่่ และบริิษัทั ไม่่มีีการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดเกิินกว่่า 30%
2. สภาพการแข่่งขััน
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
สำำ�หรัับในปีีที่่�ผ่่านมา ภาวะการแข่่งขัันที่่�บริิษััทประสบอยู่่�เป็็นการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกภายในประเทศ
จึึงไม่่มีีคู่่�แข่่งต่่างประเทศ เนื่่�องจากบริิษััทผลิิตสิินค้้าให้้แก่่ Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (OEM) และ Subcontractors
ดัังกล่่าวจะประกอบและส่่งกลัับญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อกระจายไปยัังประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก แต่่จากภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศที่่�
ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 ในทั่่�วโลก ทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อลดลงเป็็นอย่่างมากและมีีการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น ถึึงแม้้ว่่าในบาง
อุุตสาหกรรมจะเริ่่�มฟื้้�นตััวก็็ตาม เช่่น อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมยานยนต์์ เป็็นต้้น แต่่ก็็ยัังคงมีีการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�
รุุนแรง จากอุุปทานส่่วนเกิินที่่�มีีอยู่่�เพราะความต้้องการสิินค้้าที่่�ลดลงจากสถานการณ์์ Covid-19
สำำ�หรัับการแข่่งขัันจากผู้้�ประกอบการในประเทศ เนื่่�องจากธุุรกิิจชิ้้�นส่่วนพลาสติิกของบริิษััทแบ่่งเป็็น 2 ประเภท คืือ 1) ธุุรกิิจการ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด  และ 2) ธุุรกิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการขึ้้�นรููป ทำำ�ให้้ธุุรกิิจทั้้�งสองประเภทมีี
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�ไม่่เหมืือนกััน รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผลิิตได้้มีีความแตกต่่างกััน
โดยกลุ่่�มลููกค้้าสำำ�หรับั งานด้้านฉีีดพลาติิกจะมีีความหลากหลายกว่่าและกระจายไปในหลายอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ อุตุ สาหกรรมยานยนต์์
อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อุตุ สาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือน อุุตสาหกรรมเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าและเครื่่อ� งใช้้สำำ�นักั งาน เป็็นต้้น ทำำ�ให้้มีีการกระจาย
ความเสี่่�ยงในส่่วนของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีความหลากหลาย ส่่วนกลุ่่�มลููกค้้าสำำ�หรัับงานด้้านขึ้้�นรููปพลาสติิก ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เกืือบทั้้�งหมด ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงสููงกว่่า เนื่่�องด้้วยอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์มีีความผัันผวนสููงและยัังขึ้้�นอยู่่�กัับเทคโนโลยีี
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
เนื่่�องจากผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้ความต้้องการสิินค้้าชะลอตััวลง ทั้้�งในกลุ่่�มลููกค้้าด้้านอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
ยานยนต์์ และกลุ่่�มลููกค้้าของใช้้ในครััวเรืือนหรืือเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน ส่่งผลให้้โดยภาพรวมธุุรกิิจของบริิษััทในปีีที่่�ผ่่านมาอยู่่�ในภาวะทรงตััว
โดยบริิษััทได้้พยายามขยายธุุรกิิจไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ยัังมีีการขยายตััวได้้ เช่่น กลุ่่�มลููกค้้าในอุุตสาหกรรมด้้านเครื่่�องมืือแพทย์์ และผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�ความสะอาด  เป็็นต้้น รวมถึึงการเข้้าไปทำำ�ตลาดมากขึ้้�นในพื้้�นที่่�มีีการลงทุุนเพิ่่�มและได้้รัับการส่่งเสริิมจากภาครััฐในการ
ลงทุุน ได้้แก่่ พื้้�นที่่�ด้้านตะวัันออก (Eastern Economic Corridor หรืือ EEC) และ/หรืือกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีน ที่่�มีีการย้้ายฐานการ
ผลิิตมายัังประเทศไทยมากขึ้้น� เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งมาตรการกีีดกัันทางการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน เพื่่อ� ทดแทนลููกค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ที่่�มีีแนวโน้้มไม่่ดีีนััก เช่่น อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมยานยนต์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งก็็สามารถขยายไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายดััง
กล่่าวได้้ค่่อนข้้างดีี ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถลดผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 ได้้ค่่อนข้้างดีี รวมถึึงการพยายามเข้้าไปขายงานชิ้้�นส่่วน
พลาสติิกในส่่วนของภาครััฐเพิ่่�มเติิมด้้วย
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษััท
สำำ�หรัับจำำ�นวนบริิษััทผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด (Plastic Injection) ในประเทศมีีจำำ�นวนมากเป็็นจำำ�นวนพัันราย
แต่่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก ที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านในการผลิิตแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ เช่่น ผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับ
ของใช้้ในครััวเรืือน สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนยานยนต์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า โดยการแบ่่งกลุ่่�มของผู้้�ประกอบการจะแบ่่งตามคุุณภาพของสิินค้้าที่่�
ผลิิต สำำ�หรัับขนาดธุุรกิิจของบริิษัทถืื
ั อว่่าอยู่่�ในระดัับกลางสำำ�หรัับธุุรกิิจนี้้�
สำำ�หรัับการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้�นรููป (Vacuum Pressure Forming) จะมีีจำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันน้้อยรายกว่่า โดยคู่่�แข่่งขัันที่่�อยู่่�
ในระดัับเดีียวกัันมีีประมาณ  4-5 ราย หากนัับเฉพาะคู่่�แข่่งที่่�ผลิตชิ้้
ิ �นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�มีีประมาณ  2-3 ราย เป็็นบริิษััทรัับจ้้างขึ้้�นรููปอย่่างเดีียว ส่่วนผู้้�ผลิิตที่่�เหลืือจะให้้บริิการออกแบบแม่่พิิมพ์์ด้้วยเช่่นเดีียวกัับ
บริิษััท สำำ�หรัับขนาดธุุรกิิจของบริิษัทถืื
ั อว่่าอยู่่�ในระดัับกลางสำำ�หรัับธุุรกิิจนี้้�
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
ในส่่วนของสิินค้้าที่่บ� ริิษัทผลิ
ั ติ เป็็นสิินค้้าในกลุ่่�มที่่ต้� อ้ งใช้้ความชำำ�นาญในการผลิิต รวมทั้้�งการควบคุุมคุุณภาพและบริิการ ซึ่่ง� ผู้้�ผลิิตที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่�ม
เดีียวกัันส่่วนมากเป็็นบริิษััทต่่างชาติิจากประเทศญี่่�ปุ่่�น และไต้้หวััน ที่่�มาตั้้�งฐานการผลิิตในเมืืองไทย ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตให้้กัับ Subcontractors
หรืือ ผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (OEM) ทั่่�วไปเหมืือนกัับบริิษััท ดัังนั้้�น การแข่่งขัันในธุุรกิิจจึึงมีีลัักษณะค่่อนข้้างรุุนแรง
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อย่่างไรก็็ตาม ที่่�ผ่่านมาสิินค้้าของบริิษััทได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้ามาโดยตลอด  สาเหตุุหนึ่่�งเนื่่�องมาจากการที่่�บริิษััทมีีการลงทุุน
ค่่อนข้้างสููงในเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต  เพื่่�อให้้เครื่่�องจัักรทั้้�งหมดของบริิษััทเป็็นเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััย และมีีช่่างเทคนิิคที่่�มีี
ประสบการณ์์ในการปรัับสภาพเครื่่�องจัักรสามารถรองรัับการผลิิตที่่มีี� การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ รวมถึึงจำำ�นวนการผลิิตใน
ปริิมาณมากได้้ นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในด้้านคุุณภาพสิินค้้าโดยมีีการพััฒนาและปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพในการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
รวมทั้้�งพััฒนาบุุคลากรในส่่วนการผลิิตอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ให้้พนัักงานมีีความชำำ�นาญ และมีีทัักษะแรงงานเพิ่่�มขึ้้น� เช่่น ส่่งพนัักงานไปอบรม
เทคนิิคการใช้้เครื่่�องจัักรในการผลิิตจากผู้้�จำำ�หน่่ายเครื่่�องจัักรในต่่างประเทศ และที่่�ผ่่านมาบริิษัทั ไม่่เคยได้้รัับคำำ�ร้้องเรีียนจากลููกค้้าในเรื่่�อง
ของคุุณภาพและมาตรฐานของสิินค้้าที่่�บริิษััทผลิต 
ิ ประกอบกัับฐานลููกค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าชาวญี่่�ปุ่่�นที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทาง
ธุุรกิิจมายาวนาน และมีีความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน ดัังนั้้�น แม้้การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมนี้้�จะค่่อนข้้างรุุนแรงในปีีที่่�ผ่่านมาจากภาวะ
เศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศจากสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้บริิษััทประสบปััญหาบ้้างในส่่วนของการเติิบโตของ
ยอดขาย เนื่่�องจากตลาดโดยรวมที่่�หดตััวจากกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ลดลงจากสถานการณ์์ Covid-19 โดยเฉพาะตลาดส่่งออกสิินค้้าจากประเทศไทย
ที่่หดตั
� วั ลง แต่่บริิษัทก็
ั ยั็ งั พยายามรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าและการบริิการของบริิษัทั ให้้เป็็นที่่ย� อมรัับในกลุ่่�มผู้้�ผลิิตสินิ ค้้าต้้นแบบ OEM และ
Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสิินค้้า OEM ในประเทศไทย เพื่่�อให้้ยัังสามารถเติิบโตและแข่่งขัันได้้ในระยะยาว
สำำ�หรัับข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของบริิษััทในส่่วนของการผลิิตแบบขึ้้�นรููป คืือ บริิษััทให้้บริิการออกแบบและผลิิตแม่่พิิมพ์์ที่่�ใช้้
ในการขึ้้�นรููปพลาสติิก เพีียงลููกค้้านำำ�ผลิิตภััณฑ์์มาให้้ บริิษััทจะจััดทีีมงานออกแบบที่่�สามารถช่่วยลููกค้้าในการออกแบบ ซึ่่�งการให้้บริิการใน
ลัักษณะนี้้�ช่่วยให้้ลููกค้้าได้้รัับความสะดวกและเป็็นที่่�พอใจ โดยแบบงานและแม่่พิิมพ์์ที่่�ผลิติ โดยบริิษััทจะถููกรัักษาเป็็นความลัับทางด้้านการ
ผลิิต ดัังนั้้�น นอกจากความสำำ�คััญของคุุณภาพและการจััดส่่งที่่�ตรงต่่อเวลาแล้้ว บริิษัทยั
ั ังให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้าและพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือ
ลููกค้้าแก้้ปััญหาเสมอ
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรด
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
บริิษัทมีี
ั นโยบายการตลาดที่่มุ่่�� งเน้้นการสร้้างความพอใจในการให้้บริิการแก่่ลูกู ค้้าในระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction)
โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าในระยะยาวและการส่่งของที่่เ� ป็็นไปตามกำำ�หนดและทัันต่่อเวลา เพื่่อ� สร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั ลููกค้้า
		
ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทย่
ั อ่ ย ส่่วนใหญ่่จะเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ ได้้แก่่ บิ๊๊ก� ซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ เป็็นต้้น โดยบริิษัทย่
ั อ่ ย
สามารถผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพในราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้กัับคู่่�แข่่ง เนื่่�องจากมีีการควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตที่่�ดีี ทำำ�ให้้ลููกค้้าส่่วนใหญ่่
ให้้ความไว้้วางใจและมีีการซื้้�อขายสิินค้้ากัันมานาน ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทย่่อยมีีการจำำ�หน่่ายให้้แก่่ลููกค้้ารายหนึ่่�งในสััดส่่วนที่่�เกิินกว่่า
ร้้อยละ 30 ของรายได้้ของบริิษัทย่
ั ่อย อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทย่่อยก็็มีีนโยบายที่่�จะขยายตลาดไปยัังตลาดใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิง
ลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งมากเกิินไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ตลาดด้้านการส่่งออก ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมามีีการเติิบโตได้้ค่่อนข้้างดีี
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทย่่อยแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ตามลัักษณะของสายผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�
1. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับจากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทย่
ั ่อย ได้้แก่่ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ เช่่น บิ๊๊�กซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ เป็็นต้้น
2. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้�นมาใหม่่ (ดำำ�เนิินการโดย บริิษัท 
ั บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
ซึ่่�งเป็็นบริิษัทย่
ั ่อยของบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด)
กลุ่่�มลููกค้้าได้้แก่่ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ เช่่น บิ๊๊�กซีี โลตััส เป็็นต้้น
		
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนของบริิษัทย่
ั อ่ ยส่่วนใหญ่่จะถููกจััดจำำ�หน่า่ ยให้้แก่่ศูนู ย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ เพื่่อ� นำำ�
ไปจำำ�หน่่ายต่่อให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป ซึ่่�งสิินค้้าพลาสติิกดัังกล่่าวเป็็นสิินค้้าที่่�ประชาชนส่่วนใหญ่่นิิยมใช้้และมีีใช้้ในบ้้านเกืือบทุุกครััวเรืือน
ซึ่่�งบริิษััทได้้พยายามจะนำำ�ไปจำำ�หน่่ายในศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดให้้มากรายขึ้้�น เพื่่�อให้้มีีช่่องทางในการจััดจำำ�หน่่ายที่่�กว้้างขวางมากยิ่่�งขึ้้�น
สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
บริิษัทย่
ั อ่ ยจะมีีการขายในประเทศแป็็นส่่วนใหญ่่มากกว่่า 80% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศจำำ�นวนประมาณ 16% ของยอด
ขาย โดยส่่งไปที่่ไ� ปที่่ป� ระเทศออสเตรเลีียและอัังกฤษเป็็นส่่วนใหญ่่ และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีนโยบายที่่จ� ะขยายการส่่งออกไปต่่างประเทศให้้มากขึ้้น�
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เป็็นประมาณ 20-25% ของยอดขาย ใน 2-3 ปีีข้้างหน้้า ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบััน บริิษััทย่่อยยัังมีีการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่รายหนึ่่�งประมาณ 58%
ของยอดขาย อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทย่่อยได้้มีีนโยบายที่่�จะขยายตลาดไปยัังลููกค้้ารายอื่่�น ๆ หรืือลููกค้้ารายใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�นรวมถึึงการส่่งออก
ไปยัังลููกค้้าต่่างประเทศมากขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่ดัังกล่่าว
2. สภาพการแข่่งขััน
		
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
สำำ�หรัับในปีีที่่�ผ่่านมา ภาวะการแข่่งขัันที่่�บริิษััทย่่อยประสบอยู่่�เป็็นการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการภายในประเทศที่่�ผลิิตชิ้้�นส่่วน
พลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนเช่่นเดีียวกััน จึึงไม่่มีีคู่่�แข่่งต่่างประเทศ โดยสิินค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษํํทย่่อยจะแข่่งขัันกัันด้้านราคา
เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่�ไม่่มีีความซัับซ้้อนในการผลิิตมากนััก ดัังนั้้�น การควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่าน
มา บริิษััทย่่อยสามารถควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตได้้เป็็นดีีขึ้้�นรวมทั้้�งราคาวััตถุุดิิบที่่�ลดลง ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นสููงขึ้้�นและสามารถแข่่งขัันกัับ
คู่่�แข่่งขัันในตลาดได้้ โดยบริิษััทย่่อยถืือเป็็นผู้้�ผลิิตรายใหญ่่รายหนึ่่�งสำำ�หรัับสิินค้้าประเภทดัังกล่่าว
		
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
จากสถานการณ์์ Covid-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น ได้้ส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลัังซื้้�อในประเทศเป็็นอย่่างมาก รวมทั้้�งในบางช่่วงเวลาก็็มีีการปิิด
ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดในหลายจัังหวััด ทำำ�ให้้การจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าผ่่านช่่องทางดัังกล่่าวชะลอตััวลง อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทย่
ั อ่ ยเชื่่อ� ว่่า หลัังจาก
ที่่�สถานการณ์์ Covid-19 ดีีขึ้้�น การแข่่งขัันจะไม่่รุุนแรงมากนััก เนื่่�องจากมีีผู้้�ผลิิตที่่�สามารถรองรัับความต้้องการของลููกค้้าศููนย์์การค้้า
โมเดิิร์์นเทรดได้้ไม่่มากรายนััก เพราะต้้องเป็็นผู้้�ผลิิตที่่�มีีความหลากหลายของสิินค้้าที่่�ทำำ�การผลิิต  ซึ่่�งในส่่วนนี้้�ถืือเป็็นข้้อได้้เปรีียบของ
บริิษััทย่่อยที่่�มีีแม่่พิิมพ์์จำำ�นวนมากทำำ�ให้้สามารถทำำ�การผลิิตสิินค้้าพลาสติิกได้้อย่่างหลากหลายรููปแบบสิินค้้า ทำำ�ให้้สามารถตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของลููกค้้าได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้พยายามที่่�จะขยายตลาดไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าที่่�กว้้างขวางมากขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้า
รายใดรายหนึ่่�งมากเกิินไป
นอกจากนี้้� ยัังได้้พยายามขยายตลาดในต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีีย และอัังกฤษ ซึ่่�งสิินค้้าของ
บริิษััทย่่อยได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี  โดยจะเห็็นได้้จากยอดขายไปยัังต่่างประเทศที่่�สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพราะสิินค้้ามีีราคาที่่�สามารถ
แข่่งขัันได้้กัับผู้้�ผลิิตจากประเทศอื่่�น
		
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษัทั
สำำ�หรับั จำำ�นวนบริิษัทผู้้�ผลิ
ั
ตชิ้้
ิ น� ส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด (Plastic Injection) ในประเทศมีีจำำ�นวนมากเป็็นจำำ�นวนพัันราย
แต่่ส่ว่ นใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก ที่่ไ� ม่่มีีแม่่พิมิ พ์์มากเพีียงพอที่่จ� ะผลิิตสินิ ค้้าให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในกลุ่่�มศููนย์์การค้้า
โมเดิิร์น์ เทรดได้้ ซึ่่ง� ถืือเป็็นจุุดแข็็งของบริิษัทย่
ั อ่ ยในธุุรกิิจนี้้� โดยถืือได้้ว่า่ บริิษัทย่
ั อ่ ยนั้้�นเป็็นผู้้�ผลิิตรายใหญ่่รายหนึ่่ง� สำำ�หรับั สิินค้้าพลาสติิกประเภท
ของใช้้ในครััวเรืือนในกลุ่่�มนี้้�
		
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
ในปััจจุุบันั ถืือได้้ว่า่ บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีความสามารถในการแข่่งขัันในธุุรกิิจผลิิตสินิ ค้้าประเภทของใช้้ในครััวเรืือนนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี จากจุุดแข็็ง
ในเรื่่อ� งจำำ�นวนแม่่พิมิ พ์์ที่มีีจำ
่� ำ�นวนมากและมีีความหลากหลายในรููปแบบสิินค้้า อีีกทั้้�งยัังสามารถควบคุุมต้้นทุุนในการผลิิตได้้ดีี ทำำ�ให้้สามารถ
แข่่งขัันได้้ในตลาด  ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา สิินค้้าพลาสติิกของบริิษััทย่่อยก็็ได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี  รวมถึึงการที่่�บริิษััทสามารถจััดส่่ง
สิินค้้าได้้ตรงตามกำำ�หนดเวลาและทัันตามความต้้องการของลููกค้้า

ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
เนื่่อ� งจากกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทส่
ั ว่ นใหญ่่เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าบริิษัทข้
ั า้ มชาติิในอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิโภคที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคุุณภาพ
และความสวยงามของสิินค้้า เพราะฉลากสิินค้้ามีีผลต่่อภาพลัักษณ์์ของสิินค้้าเป็็นอย่่างมาก และต้้องสนองตอบต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภค
ซึ่่�งมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็วด้้วย ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีนโยบายให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากกัับคุุณภาพของฉลากสิินค้้าที่่�ผลิิตทั้้�งใน
ด้้านของเทคโนโลยีีการผลิิตและความสวยงาม รวมทั้้�งต้้องมีีความรวดเร็็วในการให้้บริิการต่่อลููกค้้าเพื่่�อให้้ทัันต่่อความต้้องการของลููกค้้า
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ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
ลููกค้้าของบริิษััทสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
1. กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ขายสิินค้้าระดัับสููง
ฉลากสิินค้้าจะมีีลัักษณะสวยงาม สีีสัันสดใส โดดเด่่นและมีีความคงทนสููง ต้้นทุุนการผลิิตฉลากสิินค้้าประเภทนี้้�จะสููง
เนื่่อ� งจากวััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ในการผลิิตมีีราคาค่่อนข้้างแพงและจำำ�นวนสีีที่่ใ� ช้้ในการพิิมพ์์จะมีีจำำ�นวนสีีมาก ดัังนั้้�น กระบวนการผลิิต
จะมีีความซัับซ้้อน โดยทั่่�วไปราคาสิินค้้าของลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�จะมีีราคาค่่อนข้้างสููง ซึ่่ง� ปััจจุุบันั บริิษัทผลิ
ั ติ ฉลากสิินค้้าให้้แก่่ผู้้�ผลิติ
สิินค้้าชั้้�นนำำ�หลายบริิษัท 
ั เช่่น กลุ่่�ม BEIERSDORF กลุ่่�ม JOHNSON & JOHNSON กลุ่่�ม P&G เป็็นต้้น
2. กลุ่่�มผู้้�ขายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
ฉลากสิินค้้าของลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� โดยทั่่�วไปจะเป็็นดวงเล็็กๆ ไม่่เน้้นสีีสัันมากนััก ดัังนั้้�นการผลิิตจึึงไม่่ค่่อยมีีความซัับซ้้อนและ
ต้้นทุุนการผลิิตจะต่ำำ��กว่่าฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผู้้�ขายสิินค้้าพรีีเมี่่�ยม ตััวอย่่างลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ กลุ่่�มเจริิญโภคภััณฑ์์ ผู้้�ผลิติ
อาหารสด เบทาโก ผู้้�ผลิิตสิินค้้าระดัับกลางและเล็็ก (SME)
โดยบริิษัทั พยายามกระจายกลุ่่�มลููกค้้าไปในทั้้�ง 2 กลุ่่�ม เพื่่�อกระจายความเสี่่�ยงไม่่ให้้พึ่่�งพิิงกลุ่่�มลููกค้้าใดมากเกิินไป
		
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
ฉลากสิินค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่จะถููกส่่งโดยตรงให้้กัับลููกค้้าของบริิษััทที่่�เป็็นเจ้้าของตราสิินค้้าโดยตรง แต่่บางส่่วนก็็จะส่่งผ่่าน
Subcontractors ของเจ้้าของตราสิินค้้าซึ่่�งเป็็นลููกค้้าของบริิษััท หรืือส่่งไปยัังผู้้�รัับบรรจุุสิินค้้าอีีกทีีหนึ่่�ง โดยฉลากสิินค้้าของบริิษััทจะถููก
นำำ�ไปประกอบกัับขวดบรรจุุ เพื่่�อใช้้บรรจุุสิินค้้าของลููกค้้าต่่อไป และกระจายขายไปยัังประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของ
บริิษัทั เป็็นบริิษัทข้
ั า้ มชาติิขนาดใหญ่่ ดังั นั้้�นการดููแลและติิดตามให้้บริิการลููกค้้าให้้ทันั ต่่อความต้้องการจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มาก บริิษัทจึึ
ั งมีีการ
แต่่งตั้้�งพนัักงานขายให้้ดููแลลููกค้้ารายใหญ่่โดยเฉพาะในลัักษณะเป็็นราย ๆ เป็็น Key Account
สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
บริิษััทจะมีีการขายในประเทศมากกว่่า 90% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศเพีียงประมาณ  4% โดยส่่งไปที่่�ประเทศพม่่า
ออสเตรเลีีย เกาหลีีใต้้ สิิงคโปร์์ เป็็นต้้น และบริิษััทไม่่มีีการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดเกิินกว่่า 30%
2. สภาพการแข่่งขััน
		
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
เนื่่อ� งจากลัักษณะการให้้บริิการของบริิษัทั จะเป็็นรููปแบบการให้้บริิการผลิิตฉลากสิินค้้าแบบครบวงจร และจะเน้้นการผลิิตฉลาก
สิินค้้าเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น ส่่วนคู่่�แข่่งของบริิษััทสามารถแบ่่งออกเป็็น
1) ผู้้�ผลิิตฉลากสิินค้้าเพีียงอย่่างเดีียว และ
2) ผู้้�ผลิิตที่่�ผลิิตสิินค้้าด้้านอื่่�นด้้วยนอกจากฉลากพิิมพ์์
ในส่่วนของผู้้�ผลิิตฉลากสิินค้้าเพีียงอย่่างเดีียวส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็กที่่�มีีลัักษณะเป็็นโรงงานห้้องแถว และ
ใช้้เงิินลงทุุนต่ำำ�� ซึ่่�งมีีเป็็นจำำ�นวนมาก และโดยมากจะมีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านการพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าแบบกระดาษเท่่านั้้�น ดัังนั้้�น คู่่�แข่่งขััน
ของบริิษัทั ที่่ผลิ
� ติ ฉลากสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสิินค้้าระดัับเดีียวกัันจะมีีค่่อนข้้างน้้อยรายเนื่่อ� งจากต้้องใช้้เงิินลงทุุนในการซื้้�อเครื่่อ� งจัักรสููง เพราะ
ต้้องใช้้เครื่่�องจัักรที่่�มีีเทคโนโลยีีที่่ทั� ันสมััยและมีีความเที่่�ยงตรงในการผลิิตและตรวจเช็็คความผิิดพลาด อาทิิ เครื่่�องยิิงฟิิลม์์ เครื่่�อง Vision
Inspection เพื่่�อใช้้ตรวจเช็็คคุุณภาพของฉลากพิิมพ์์หลัังการผลิิต  เพื่่�อให้้ฉลากที่่�ได้้มีีแบบ สีี  และคุุณภาพตามที่่�ต้้องการ ซึ่่�งทำำ�ให้้การ
เข้้ามาของคู่่�แข่่งขัันจากในประเทศมีีน้้อย ส่่วนใหญ่่จะเป็็นคู่่�แข่่งที่่�มาจากต่่างประเทศ เช่่น จากประเทศอิินเดีีย เป็็นต้้น เพราะการจะ
เข้้ามาแข่่งขัันธุุรกิิจนี้้�ต้้องมีีฐานลููกค้้าที่่�แน่่ชััดก่่อน ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่าสภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมจะชะลอตััวลงทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศจาก
สถานการณ์์ Covid-19 บริิษััทย่่อยยัังคงสามารถรัักษายอดขายให้้เติิบโตได้้ เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าบางกลุ่่�มที่่�ได้้ประโยชน์์จากสถานการณ์์
Covid-19 ดัังกล่่าว เช่่น กลุ่่�มสิินค้้าทำำ�ความสะอาด  เป็็นต้้น รวมทั้้�งการขยายฐานลููกค้้าของบริิษััทย่่อยให้้กว้้างขึ้้�นด้้วย อย่่างไรก็็ตาม
การแข่่งขัันด้้านราคายัังคงอยู่่�ในระดัับสููงเนื่่อ� งจากการเข้้ามาของคู่่�แข่่งขัันรายใหม่่ๆ จากต่่างประเทศและความต้้องการโดยรวมของตลาด
ที่่�ลดลงจากสถานการณ์์ Covid-19
สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตที่่�ผลิิตสิินค้้าชนิิดอื่่�นด้้วยนอกเหนืือจากฉลากพิิมพ์์ เช่่น ผู้้�ผลิิตพวกบรรจุุหีีบห่่อ อาทิิ ขวดน้ำำ��ดื่่�ม หรืือถ้้วยไอศครีีม
แม้้จะมีีการใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรสููง แต่่ผู้้�ผลิิตในกลุ่่�มนี้้�จะเน้้นการผลิิตสิินค้้าหลัักของบริิษััท จึึงไม่่ได้้เน้้นการผลิิตฉลากพิิมพ์์เพื่่�อขาย
แต่่เป็็นการผลิิตเพื่่อ� ใช้้กับั สิินค้้าของบริิษัทั และบริิษัทั ในกลุ่่�มเท่่านั้้�น และคาดว่่าผู้้�ผลิิตดังั กล่่าวจะไม่่เข้้ามาเป็็นคู่่�แข่่งบริิษัทั ในการผลิิตฉลาก
พิิมพ์์เป็็นสิินค้้าหลััก และขายให้้กัับบุุคคลภายนอก ดัังนั้้�น การแข่่งขัันโดยตรงกัับบริิษัทยั
ั ังไม่่รุุนแรงนััก
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
จากการวิิเคราะห์์รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าในปีีที่่�ผ่่านมาเกิิดจากการขยายฐานลููกค้้าให้้กว้้างขึ้้�นและมีีสิินค้้า
ใหม่่ๆ ที่่�หลากหลายขึ้้�น ทำำ�ให้้ยอดขายในปีีที่่�ผ่่านมาเพิ่่�มขึ้้�นแม้้ว่่าจะมีีสถานการณ์์ Covid-19 อย่่างไรก็็ตาม การแข่่งขัันด้้านราคายัังคงอยู่่�
ในระดัับสููง ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยยัังคงมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ แม้้ว่่าจะสามารถปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต และควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตให้้ดีีขึ้้�นจน
ทำำ�ให้้มีีผลขาดทุุนสุุทธิิลดลงแล้้วก็็ตาม และในปีีหน้้ายัังเชื่่�อว่่าการแข่่งขัันในธุุรกิิจยัังคงสููงอยู่่� ซึ่่�งบริิษัทย่
ั ่อยได้้พยายามขยายตลาดไปผลิิต
สิินค้้าประเภทใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่อ� สร้้างยอดขายเข้้ามาทดแทนยอดขายของสิินค้้าเดิิมที่่ช� ะลอตััวและมีีการแข่่งขัันสููง รวมถึึงการขยายตลาด
ไปยัังลููกค้้าในประเทศขนาดใหญ่่มากขึ้้�น เพื่่�อผลัักดัันยอดขายให้้สููงขึ้้�น
ในระยะยาวแล้้ว แนวโน้้มตลาดฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงยัังมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� สาเหตุุสำำ�คัญ
ั เนื่่อ� งจากกระแสความนิิยมฉลาก
สิินค้้าคุุณภาพสููงในต่่างประเทศเริ่่�มเข้้ามาในประเทศไทย ประกอบกัับผู้้�บริิโภคให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีความสวยงามมากขึ้้�น
ดัังนั้้�น การทำำ�ฉลากสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพดีี สีีสัันสดใส จะทำำ�ให้้สินิ ค้้ามีีความโดดเด่่นและดึึงดููดผู้้�บริิโภคได้้ง่า่ ย นอกจากนี้้� ยังั ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต
โดยผู้้�ผลิิตสิินค้้าไม่่จำำ�เป็็นต้้องผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่�่มีีลัักษณะเหมืือนกัันแต่่มีีลวดลายหรืือสีีที่่�แตกต่่างกัันเก็็บไว้้เป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นตลาด
สำำ�หรัับสิินค้้าฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงยัังมีีการเติิบโตได้้เป็็นอย่่างดีี  แต่่อาจมีีการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงมากขึ้้�นจากคู่่�แข่่งที่่�เข้้ามาจากต่่างประเทศ
ดัังนั้้�น บริิษัทย่
ั ่อยจึึงได้้มีีการเพิ่่�มเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััยมากขึ้้�น เพื่่�อทดแทนเครื่่�องจัักรเก่่า เพื่่�อให้้สามารถผลิิตสติิกเกอร์์ที่่�มีีคุุณภาพมากขึ้้�น
และในต้้นทุุนที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น�  สำำ�หรับั การแข่่งขัันที่่รุ� นุ แรงขึ้้น� ดัังกล่่าวทำำ�ให้้บริิษัทั ได้้ชะลอแผนการสร้้างโรงงานใหม่่ไว้้ก่อ่ น โดยจะ
นำำ�มาพิิจารณาอีีกครั้้ง� เมื่่อ� เห็็นสมควร และหัันไปลงทุุนในเครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นั สมััยเพื่่อ� ทดแทนเครื่่อ� งจัักรเก่่าแทน รวมถึึงเครื่่อ� งจัักรในธุุรกิิจการ
พิิมพ์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัันเพื่่�อเพิ่่�มตลาดลููกค้้าในกลุ่่�มใหม่่ ๆ
สำำ�หรับั แนวโน้้มการแข่่งขัันในตลาดนี้้�ก็จ็ ะมีีสููงเพิ่่�มมากขึ้้น� ในแต่่ละปีี ทำำ�ให้้บริิษัทั ต้้องพยายามหลีีกหนีีคู่่�แข่่งไปในสิินค้้าที่่มีีมู
� ลู ค่่า
เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งมีีความยากในการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
		
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษัทั
สำำ�หรัับการพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง จะมีีจำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันอยู่่�ปานกลาง โดยมีีคู่่�แข่่งขัันที่่�อยู่่�ในระดัับเดีียวกัันประมาณ 4-5
ราย แต่่มีีคู่่�แข่่งขัันระดัับล่่างที่่ม� าแข่่งขัันด้้านราคาเพิ่่�มมากขึ้้น�  ทำำ�ให้้บริิษัทย่
ั อ่ ยต้้องเน้้นมากขึ้้น� ในด้้านคุุณภาพของสิินค้้าและการบริิการโดย
เฉพาะการส่่งสิินค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วทัันเวลา อีีกทั้้�งบริิษััทย่่อยต้้องมีีการพััฒนาการผลิิตและคุุณภาพของสิินค้้าอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อให้้ทัันกัับ
เทคโนโลยีีและความต้้องการของตลาดที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป รวมถึึงการใช้้เครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นั สมััยเพื่่อ� ควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตให้้สามารถแข่่งขัันได้้
สำำ�หรัับขนาดธุุรกิิจของบริิษัทย่
ั ่อยถืือว่่าอยู่่�ในระดัับผู้้�นำำ�รายหนึ่่�งในธุุรกิิจการพิิมพ์์ฉลากสำำ�หรัับตลาดฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
		
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากคุุณภาพสููงนี้้�ต้้องใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ค่่อนข้้างสููง และการได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าต้้องใช้้เวลาและ
เป็็นไปได้้ไม่่ง่่ายนััก แต่่เนื่่�องจากบริิษััทได้้ก่่อตั้้�งและผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงนี้้�มานานแล้้วเป็็นเวลามากกว่่า 20 ปีี จึึงเป็็นที่่�รู้้�จัักและ
ได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี แม้้ว่่าบริิษััทจะมีีคู่่�แข่่งขัันที่่�เป็็นต่่างชาติิประมาณ 4-5 ราย อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทยั
ั ังมีีโอกาสในการ
แข่่งขัันที่่ดีี 
� เนื่่�องจากอยู่่�ในธุุรกิิจมานานและเข้้าใจสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจในประเทศไทยเป็็นอย่่างดีี 
บริิษัทมีีผู้้�
ั บริิหารและพนัักงานที่่มีี� ประสบการณ์์มายาวนานในธุุรกิิจนี้้� ทำำ�ให้้บริิษัทมีีข้
ั อ้ ได้้เปรีียบจากประสบการณ์์ดังั กล่่าว ทำำ�ให้้
สามารถให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร และสามารถใช้้ประสบการณ์์แก้้ไขปััญหาให้้แก่่ลููกค้้าได้้ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีนโยบายและ
ศัักยภาพเพีียงพอที่่�จะลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่ทั� ันสมััยซึ่่�งมีีราคาสููง เพื่่�อให้้มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร
แผนกตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
หนวยงานความปลอดภัย
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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 2563 บริิษััทฯ มีีกรรมการทั้้�งหมดจำำ�นวน 8 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

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�นาจลงนามผููกพัันบริิษัท 
ั ประกอบด้้วย นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิพัิ ัฒน์์
นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ โดยกรรมการสองในสี่่ท่� ่านนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท 

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท  และกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและแนวทางที่่�จะก่่อให้้
เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่บริิษัทั และเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ภายใต้้นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชั่่�น
ของบริิษััท  โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษััท  มติิคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�น ด้้วยความซื่่�อสััตย์สุ์ ุจริิตมีีจริิยธรรมที่่�ดีี ระมััดระวััง รอบคอบและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอและคณะกรรมการยัังมีี
หน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. รายงานส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียของตนหรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทหรืื
ั อบริิษัทย่
ั อ่ ย
ต่่อบริิษััทซึ่่�งสามารถตรวจสอบได้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
2. กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ วัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ นโยบาย เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ แผนงาน และงบประมาณประจำำ�ปีี ผ่่านการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
การเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและกำำ�กัับดููแลฝ่่ายบริิหารรวมทั้้�งการจััดสรรทรััพยากร
สำำ�คััญให้้ดำำ�เนิินการตามนโยบาย วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั
และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยความโปร่่งใสและเป็็นธรรมภายใต้้กรอบ
ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย จริิยธรรมทางธุุรกิิจ อีีกทั้้�งการประเมิินผลและปรัับปรุุงเพื่่�อความมีีประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินกิิจการ
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3. กำำ�หนด จััดทำำ� และปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้านการ
คอร์์รััปชั่่�นตลอดจนแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท และพิิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติติ ามนโยบายดัังกล่่าว
เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
4. กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและพิิจารณาถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญอัันอาจเกิิดขึ้้�น กำำ�หนดแนวทางในการจััดการ
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าว และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงนั้้�น
5. พิิจารณาเรื่่อ� งความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ มีีแนวทางชััดเจนและเป็็นไปเพื่่อ� ผลประโยชน์์ของบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
6. พิิจารณาและอนุุมัติั ผิ ลงานและผลประกอบการประจำำ�ไตรมาสของบริิษัท 
ั เทีียบกัับแผนและงบประมาณและพิิจารณาแนวโน้้ม
เป็็นระยะ
7. พิิจารณาและอนุุมัติั ิการทำำ�ธุุรกรรมหรืือการกระทำำ�ใดๆ อัันมีีผลกระทบที่่�สำำ�คััญต่่อฐานะทางการเงิิน ภาระหนี้้�สิิน การทำำ�ธุุรกิิจ
และชื่่�อเสีียงของบริิษัทั พร้้อมทั้้�งติิดตามดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
8. จััดให้้มีีระบบบััญชีี การรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีีที่่มีี� ความน่่าเชื่่อ� ถืือ และดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลรวมถึึงรายงานประจำำ�ปีี
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ56-1) ให้้สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�ง
ดููแลให้้มีีกระบวนการในการประเมิินความเหมาะสมของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล และให้้ความเห็็นถึึงความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
9. กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล การจััดการข้้อมููลลัับเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดข้้อมููลรั่่�วไหล การรัักษาความลัับของข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�
อาจมีีผลกระทบต่่อราคาตลาดหลัักทรััพย์์
10. สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม และนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ธุุรกิิจพร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแล
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของบริิษัทั
11. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ก่่คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่าง ๆ อาทิิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อการดำำ�เนิินงานที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
12. พิิจารณาแต่่งตั้้�งประธานกรรมการบริิหาร กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ รวมทั้้�งกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�มอบอำำ�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�อเกิิดกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููงไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
15. ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจและปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อ
พึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท
16. จััดให้้มีีแนวทางดำำ�เนิินการที่่ชั� ดั เจนกัับผู้้�ที่ป่� ระสงค์์จะแจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านทางเว็็บไซต์์หรืือรายงานตรงต่่อบริิษัท 
ั
โดยกำำ�หนดช่่องทางการแจ้้งเบาะแสผ่่านทางคณะกรรมการบริิษัท 
ั และคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั และสั่่�งการให้้มีีการ
ตรวจสอบข้้อมููลตามกระบวนการที่่�บริิษัทกำ
ั �ห
ำ นดไว้้และรายงานต่่อคณะกรรมการ
17. กำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย โดยพิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคลที่่�จะส่่งไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยเพื่่�อควบคุุมการบริิหารให้้
เป็็นไปตามนโยบายของบริิษัท 
ั และการทำำ�รายการต่่าง ๆ ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

1. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั และดููแลการจััดส่ง่ หนัังสืือนััดประชุุม รวมทั้้�งเอกสารต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการได้้รับั ข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอที่่�จะศึึกษา พิิจารณาและตััดสิินใจอย่่างถููกต้้องในเรื่่�องต่่าง ๆ ในการประชุุมคณะกรรมการ
2. มีีบทบาทในการกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมร่่วมกัับประธานกรรมการบริิหาร
3. มีีหน้้าที่่�ควบคุุมการประชุุมให้้มีีประสิิทธิิภาพ จััดสรรเวลาให้้เพีียงพอที่่�ผู้้�บริิหารจะนำำ�เสนอข้้อมููล สนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้
กรรมการซัักถามและแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ ควบคุุมประเด็็นในการอภิิปรายและสรุุปมติิที่่�ประชุุม
4. เป็็นประธานที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และควบคุุมการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั และตามระเบีียบวาระที่่กำ� ำ�หนดไว้้ และ
ตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น
5. ดููแลให้้การติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
6. สนัับสนุุนให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ต� ามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ตามกฎหมาย
และตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�

ผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการบริิหารของบริิษััทประกอบด้้วย

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

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ

1. เป็็นผู้้�บริิหารจััดการและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารงานทั่่�วไปของบริิษัทั
2. มีีอำำ�นาจจ้้าง แต่่งตั้้�ง ปลดออก ให้้ออก ไล่่ออก กำำ�หนดอััตราค่่าจ้้าง ให้้บำำ�เหน็็จรางวััล ปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนค่่าตอบแทน เงิินโบนััส
ตลอดจนแต่่งตั้้ง� ตััวแทนฝ่่ายนายจ้้างในคณะกรรมการกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพของบริิษัท 
ั เกี่่ย� วกัับการพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษัทั
3. มีีอำำ�นาจอนุุมัติั ิ และมอบอำำ�นาจช่่วงอนุุมัติั กิ ารเบิิกจ่่าย เพื่่อ� การจััดซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ในการผลิิตตามคำำ�สั่่ง� ของลููกค้้า และจััดซื้้อ� ทรััพย์์สินิ
รวมทั้้�งอนุุมััติิการดำำ�เนิินการทางการเงิินเพื่่�อธุุรกรรมต่่าง ๆ ของบริิษััท  ภายในวงเงิินตามระเบีียบอำำ�นาจอนุุมััติิ ซึ่่�งผ่่านการ
พิิจารณาจากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว หากเกิินกว่่าจำำ�นวนดัังกล่่าวให้้นำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
4. มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััทและเพื่่�อ
รัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งานภายในองค์์กร
5. มีีอำำ�นาจกระทำำ�การและแสดงตนเป็็นตััวแทนบริิษััท ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
6. อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
7. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือคณะกรรมการบริิหารเป็็นคราว ๆ ไป
ทั้้�งนี้้� การขออนุุมััติิรายการของกรรมการผู้้�จััดการข้้างต้้น จะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการที่่�ทำำ�ให้้กรรมการผู้้�จััดการหรืือบุุคคลที่่�
อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทและ/หรืือบริิษััทย่่อย รวมทั้้�ง รายการ
ที่่�กำำ�หนดให้้ต้้องขอความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของ
บริิษััทและ/หรืือบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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คณะผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย

ล�ำดับที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นายสาทิส  ตัตวธร

ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
รองกรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)
ผู้้�อำำ�นายการฝ่่ายบริิหาร (รัักษาการ)

2

นายสุพจน์  สุนทรินคะ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ

3

นายทากาชิ โอตานิ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและขาย

4

นายมนััส บุุญสนอง

กรรมการบริหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายผลิิต

5

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

เลขานุุการบริิษััทและผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เลขานุุการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2551
โดยมีีประวััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท  ปรากฏตามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและผู้้�บริิหาร เลขานุุการบริิษััทจะต้้อง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16   ของพรบ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ด้้วยความรัับผิิดชอบ
ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์สุ์ ุจริิต  รวมทั้้�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท  มติิคณะกรรมการ
ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษัทมี
ั ดัี ังนี้้�
1. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการอื่่น� ๆ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษัท 
ั กฎบััตร
ของคณะกรรมการแต่่ละชุุดและข้้อพึึงปฏิิบัติั ิที่่�ดีี (Best Practices)
2. แจ้้งมติิและนโยบายของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ผู้้�บริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้องทราบและติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามมติิและนโยบาย
3. ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะเบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการอื่่น� ๆ ในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วกัับข้้อกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั และข้้อพึึงปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และติิดตามให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามอย่่างถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึง
รายงานการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญแก่่กรรมการบริิษััท
4. บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
5. ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ
และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััท
6. ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นทั่่�วไปให้้ได้้รัับทราบสิิทธิต่ิ ่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�น และข่่าวสารของบริิษััท
รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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7. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และเอกสารสำำ�คััญอื่่�น ๆ เช่่น ทะเบีียนกรรมการบริิษััท 
หนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท  รายงานประจำำ�ปีี รวมถึึงหนัังสืือนััดประชุุมและรายงาน
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
8. ให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ปรึึกษาในการเข้้ารัับตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััทที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
9. ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััทและดำำ�เนิินการเรื่่�องอื่่�น ๆ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด หรืือตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาด
ทุุนประกาศกำำ�หนด

ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
นางสาวจารุุมาส รุุจิธิ รรม ได้้รับั มอบหมายให้้เป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีีของบริิษัท ตั้้
ั ง� แต่่วันั ที่่� 21 พฤษภาคม 2559  โดยมีีรายละเอีียด
และข้้อมููลของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริิษััท ปรากฏตามรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและผู้้�บริิหาร

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร

	ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�จููงใจในระดัับที่่�เหมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ความสอดคล้้องกัับธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน
โดยบริิษััทใช้้ความระมััดระวัังในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษััทให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมโดยเป็็นอััตราที่่�แข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจ
เดีียวกัันเพื่่�อที่่�จะดููแลและรัักษาผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพไว้้ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทน
เพิ่่�มที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เพื่่อ� ให้้มีีค่า่ ตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใสและได้้ผ่า่ นการอนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นโดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยค่่าตอบแทน
ที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามแบบที่่สำ� ำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
โครงสร้้างผลตอบแทนกรรมการ
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเงิินสด
- ค่่าเบี้้�ยประชุุมของคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ประจำำ�ปีี ซึ่่�งได้้รัับการลงมติิในการประชุุมกรรมการและได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
- ค่่าบำำ�เหน็็จประจำำ�ปีี ได้้รับั การลงมติิในการประชุุมกรรมการและได้้รับั การอนุุมััติจิ ากที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ทั้้ง� นี้้�
คณะกรรมการจะพิิจาณาจััดสรรต่่อไป
- ค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จ
2. ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินหรืือสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
    ก. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน  มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จ  โดยที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
ได้้มีีมติิอนุุมัติั ค่ิ า่ เบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จของคณะกรรมการประจำำ�ปีี 2563 ทั้้�งนี้้� ค่า่ บำำ�เหน็็จของกรรมการให้้อยู่่�ในอำำ�นาจของ
คณะกรรมการในการพิิจารณาจััดสรร ซึ่่�งที่่�ประชุุมกรรมการครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้จ่่าย
ค่่าบำำ�เหน็็จแก่่คณะกรรมการสำำ�หรับั การดำำ�เนิินงานปีี 2563 ท่่านละ 100,000 บาท สรุุปค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ
สำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 2,075,000 บาท (รวมภาษีี) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่่วย : บาท (รวมภาษีี)

ค่่าเบี้้�ยประชุุมปีี 2563
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช ประธานกรรมการ /
กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

ค่่า
ค่่าบำำ�เหน็็จ
ประจำำ�ปีี ตอบแทน
อื่่�นๆ
2563

คณะ
กรรมการ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

140,000

80,000

-

100,000

-

320,000

รวม

2. นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

ประธานกรรมการตรวจ
สอบ / กรรมการอิิสระ /
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

120,000

100,000

10,000

100,000

-

330,000

3. นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์

กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

120,000

80,000

15,000

100,000

-

315,000

4 นายสุุชาติิ  จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ /
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

120,000

-

10,000

100,000

-

230,000

5. นายสาทิิส  ตััตวธร

รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร

120,000

-

-

100,000

-

220,000

6. นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

กรรมการ

120,000

-

-

100,000

-

220,000

7. นางพิิมพา  จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ

120,000

-

-

100,000

-

220,000

8. นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการ

120,000

-

-

100,000

-

220,000

980,000

260,000

35,000

800,000

-

2,075,000

รวม

ข. ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
- ไม่่มีี 	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน  มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษัทั เป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ กำำ�หนด ซึ่่ง� เชื่่อ� มโยงกัับผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ จำำ�นวนค่่าตอบแทนของประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ ในรอบปีี 2563
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
หน่่วย : บาท

ปีี พ.ศ. 2563 (5 ท่่าน)

ปีี พ.ศ. 2562 (7 ท่่าน)

    เงินเดือนรวม  

16,012,404

17,025,046

    โบนัสรวม

2,168,585

1,706,888

รวม

18,180,989

18,731,934
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

2. ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ในรอบปีี พ.ศ. 2563 บริิษััทฯ ได้้สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพในอััตราร้้อยละ 3
ของเงิินเดืือน ให้้แก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
หน่่วย : บาท

ปีี พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปีี พ.ศ. 2562

384,973

301,056.50

การถืือครองหุ้้�นของคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
คณะกรรมการบริิษััท
หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
1

ชื่่�อ – สกุุล

31 ธัันวาคม
2562

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2563

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ / กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

-

ได้มา                              -

 คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน
สััดส่่วน (%)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,025,300

0.07

-

-

60,532,652

3.98

-

-

จ�ำหน่ายไป                              ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                              -                    

2

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

ได้มา                              -                    
จ�ำหน่ายไป                              -                    
-

ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                              -                    

3

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

-

คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                              ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                              -                    

4

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์*
กรรมการ /  
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

750,000

ได้้มา                   275,300
จำำ�หน่่ายไป                     -

-

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

5

นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร

57,406,252

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

ได้้มา                3,126,400
จำำ�หน่่ายไป                     ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

52

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

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
6

ชื่่�อ – สกุุล
นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
กรรมการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน
สััดส่่วน (%)

31 ธัันวาคม
2562

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2563

45,258,468

ได้้มา                               -

45,258,468

2.98

-

-

-

-

1,025,300

0.07

3,328

0

-

-

106,819,748

7.03

จำำ�หน่่ายไป                     -

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

7

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์*
กรรมการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิติิ ิภาวะ

-

ได้้มา

-

จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    
750,000

ได้้มา

275,300

จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    
8

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

3,328

ได้้มา

-

จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    
-

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

รวม

103,418,048

3,401,700

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

รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020

53

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ผู้้�บริิหาร
หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ – สกุุล

31 ธัันวาคม
2562

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2563

1

นายสาทิส ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

57,406,252

ได้้มา                3,126,406

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน
สััดส่่วน (%)
60,532,652

3.98

-

-

123,220

0.01

-

-

ได้มา
จ�ำหน่ายไป                      -

-

-

ได้มา                              -

-

-

3,328

0

-

-

-

-

-

-

60,659,206

3.99

จ�ำหน่ายไป                              -

ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                              -                    

2

นายมนััส บุุญสนอง
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการผลิิต

122,720

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

ได้้มา

500

จำำ�หน่า่ ยไป                      ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                              -                    

3

นายทากาชิ โอตานิ
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการตลาดและขาย

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำหน่ายไป                              4

นายสุพจน์ สุนทรินคะ
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
และสารสนเทศ

3,328

จ�ำหน่ายไป                     -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5

ได้้มา                               -      

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม
ผู้้�อำำ�นวยการบััญชีีและการเงิิน

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                     ได้มา
จ�ำหน่ายไป                 ได้มา                              จ�ำหน่ายไป                              -                    

รวม

57,532,300

3,126,906

บุุคลากรของบริิษััท

จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563                         

บริิษััทและบริิษััทย่่อย

เพศชาย

เพศหญิิง

รวม

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กัด 
ั (มหาชน)

209

279

488

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

104

121

225

บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั *

185

152

337

*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 2563

	ค่่าตอบแทนพนัักงานของบริิษััทฯ
ค่่าตอบแทนในรููปเงิินเดืือน ค่่าแรง ค่่าล่่วงเวลา โบนััส และสวััสดิิการอื่่�น ๆ

หน่่วย : บาท
เงิินเดืือนรวม
โบนััสรวม
รวม

ปีี 2563

ปีี 2562

101,388,625.22

111,778,959.48

3,107,500.00

3,728,524.00

104,496,125.22

115,507,483.48

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

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ปีี 2563

ปีี 2562

896,717.75

857,766.50

การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ในปีี พ.ศ.2563 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำ�ำ นวน 248 คน และมีีพนัักงานลาออก 338 คน
- ในปีี พ.ศ.2562 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 384 คน และมีีพนัักงานลาออก 458 คน
- ในปีี พ.ศ.2561 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 736 คน และมีีพนัักงานลาออก 592 คน
หมายเหตุุ : การเข้้า-ออกของพนัักงานส่่วนใหญ่่เป็็นพนัักงานฝ่่ายผลิิตเนื่่�องจากเป็็นการทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้ความอดทนแต่่ไม่่ต้้องใช้้
ทัักษะในการทำำ�งานที่่�สููงมากนััก จึึงมีีการเปลี่่�ยนแปลงงานบ่่อยตามปกติิ นอกจากนี้้�จำำ�นวนความต้้องการพนัักงานเป็็นไปตาม
ความต้้องการกำำ�ลัังคนของฝ่่ายผลิิตตามจำำ�นวนคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า
	ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำ�คั
ำ ัญในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี 	นโยบายพััฒนาบุุคลากร

บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการพััฒนาบุุคลากรของบริิษัทั ฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ให้้พนัักงานมีีศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ าน โดยบริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั
ในเรื่่อ� งบุุคลากรตั้้ง� แต่่ขั้้น� ตอนการคััดสรรพนัักงานให้้ได้้ผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถเข้้ามาสู่่�องค์์กร มีีการจััดฝึกึ อบรมให้้ทั้้ง� ภายในองค์์กรและภายนอก
องค์์กรเพื่่�อเป็็นการพััฒนาความรู้้�  ความสามารถและเพิ่่�มทัักษะในการทำำ�งาน รวมถึึงเป็็นการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้แก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง รวมทั้้�ง
ดำำ�เนิินการประเมิินผลภายหลัักจบหลัักสููตรการฝึึกอบรมเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์และประเมิินประสิิทธิิภาพของกระบวนการฝึึกอบรม การพััฒนาด้้าน
ทรััพยากรบุุคคลและประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของพนัักงานแต่่ละคน จากการดำำ�เนิินนโยบายการพััฒนาบุุคลากรดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษััทฯ พบว่่า
บุุคลากรของบริิษััทมีีส่่วนสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในการลดการสููญเสีียในการผลิิต  และสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
จนส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ มีีต้้นทุุนการผลิิตที่่�ลดลง ลดการสููญเสีียทรััพยากรต่่าง ๆ
สำำ�หรับั การฝึึกอบรมจากหลัักสููตรทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษัทั ฯ ในการพััฒนาบุุคลากรประจำำ�ปีี 2563
มีีจำำ�นวน 17 หลัักสููตร (รวมการฝึึกอบรมทั้้�งภายนอกและภายในบริิษััท) โดยมีีพนัักงานที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมคิิดเป็็นร้้อยละ 50 ของจำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 การฝึึกอบรมมีีจำำ�นวนหลัักสููตรการอบรมที่่�ลดลงจากปีีก่่อนเนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่่�วโลก
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นให้้บริิษัทั ฯ มีีการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนและมั่่�นคง มีีการดำำ�เนิินงานที่่ถู� กู ต้้อง โปร่่งใส มีีประสิิทธิภิ าพ ตั้้�งอยู่่�บนความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต  สามารถเพิ่่�มคุุณค่่าและมููลค่่าในระยะยาว สามารถตรวจสอบได้้โดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง ความรัับผิิดชอบและการปฏิิบััติิอย่่างเป็็น
ธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน
คณะกรรมการบริิษััทฯ จึึงมีีเจตนารมณ์์ที่่�จะส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ เป็็นองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแล
กิิจการและการบริิหารจััดการที่่�ดีี  โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและคำำ�นึึงถึึงผู้้�ที่มีีส่
่� ่วนได้้ส่่วนเสีียโดยรวม มีีคุุณธรรม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ปราศจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยได้้นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย มาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ โดยมีีการปรัับปรุุง แก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวม
ทั้้�งกำำ�หนดแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบระยะยาว การประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวม
ถึึงความสามารถในการปรัับตััวภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง จึึงได้้นำำ�หลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีีสำ
� ำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.) มากำำ�หนดเพิ่่�มเติิมเป็็นนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััท โดยวางหลัักการปฏิิบััติิสำำ�หรัับคณะกรรมการ 8 ข้้อหลััก ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�ที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลัักปฏิิบััติิ 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Deﬁne Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิผิ ล (Strengthen Board Effectiveness)
หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
หลัักปฏิิบััติิ 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
หลัักปฏิิบััติิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสม (Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control)
หลัักปฏิิบััติิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้เป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนที่่�จะต้้องรัับทราบและปฏิิบััติิตาม
นโยบายและข้้อกำำ�หนดที่่�มีีอยู่่�ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ อีีกทั้้�งผู้้�บริิหารทุุกระดัับจะต้้องดููแลรัับผิิดชอบและถืือเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญในการส่่งเสริิมให้้พนัักงานภายใต้้การบัังคัับบััญชามีีความรู้้�  ความเข้้าใจและปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ
อย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ จะไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือขััดกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หากกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงาน
กระทำำ�ผิิดนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการตามที่่�กำำ�หนดไว้้จะได้้รัับโทษทางวิินััยอย่่างเคร่่งครััด
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่านโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของบริิษัท มีี
ั ความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์และสภาพแวดล้้อมทาง
ธุุรกิิจที่่�อาจเปลี่่�ยนแปลงไปได้้เสมอ คณะกรรมการจึึงได้้กำ�ห
ำ นดให้้เลขานุุการบริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�ทบทวนนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีฉบัับนี้้�
เป็็นประจำำ�โดยไม่่ชัักช้้าหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาต่่อไป
บริิษัทั ฯ ได้้รับั การประเมิินผลเกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ประจำำ�ปีี 2563 ในระดัับ “ดีีมาก” **** (GOOD Corporate Governance
Report of Thai Listed Compares) ซึ่่�งมีีคะแนนเท่่ากัับจากปีี 2562 จากการประเมิินโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ซึ่่�งพิิจารณาจากข้้อมููลที่่�บริิษััทเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ตลอดจน
เอกสารเผยแพร่่อื่่�น ๆ และบริิษััทยัังได้้ผ่่านการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ด้้วยคะแนน 97 คะแนนจาก
คะแนนเต็็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทยร่่วมกัับสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนและสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้นำ�ำ เสนอรายงานผลการประเมิินรวมทั้้�งข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงการกำำ�กัับดููแล
กิิจการของบริิษััทฯ ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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บริิษัทั ฯ ได้้ยึึดถืือและกำำ�หนดแนวปฏิิบััติด้ิ า้ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีสำ
� �หรั
ำ บั บริิษัทั จดทะเบีียน ปีี 2560 ซึ่่ง� มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมหลััก
การของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ทั้้�ง 5 หมวดหลััก ดัังนี้้�
1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Rights of Shareholders)
บริิษััทฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในสิิทธิิพื้้�นฐานต่่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งในฐานะของเจ้้าของบริิษััทฯและในฐานะนัักลงทุุนใน
หลัักทรััพย์์ เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อขายหรืือโอนหลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืืออยู่่� สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิในการที่่�จะได้้รัับ
ส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรจากบริิษััทฯ สิิทธิิต่่าง ๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญ
ของบริิษััท  เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี การอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำ�คั
ำ ัญและมีีผลต่่อ
ทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท 
ั เป็็นต้้น
นอกเหนืือจากสิิทธิพื้้ิ น� ฐานต่่าง ๆ ข้้างต้้นแล้้วบริิษัทยั
ั งั ได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิทธิ
ิ ขิ อง
ผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
- บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีทุุกปีีโดยจะจััดภายใน 4 เดืือนนัับจากวัันสิ้้�นสุุดรอบบััญชีีในแต่่ละปีี พร้้อมทั้้�ง
จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมและข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่าง ๆ ให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย
7 วััน และลงประกาศหนัังสืือพิิมพ์์แจ้้งวัันนััดประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นเวลา 3 วัันติิดต่่อกัันก่่อนที่่�จะถึึงวัันประชุุมโดยในแต่่ละวาระ
การประชุุมจะมีีความเห็็นของคณะกรรมการประกอบไปด้้วย
- ในกรณีีที่่ผู้้�ถืื
� อหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง บริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระหรืือ
บุุคคลใด ๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบใดแบบหนึ่่�งที่่�บริิษัทั ได้้จัดส่
ั ่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม
- ก่่อนการประชุุมบริิษัทั ฯ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอวาระการประชุุมและเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� รัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการ รวมทั้้�งสามารถส่่งความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ข้้อซัักถามได้้ล่ว่ ง หน้้าก่่อนวัันประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์บริิษัทั ฯ และ
อีีเมลของเลขานุุการบริิษัทั
- ในการประชุุม บริิษััทฯ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตั้้�งข้้อซัักถามให้้ข้้อเสนอแนะหรืือแสดงความเห็็นต่่อที่่�ประชุุมในประเด็็นต่่าง ๆ
อย่่างอิิสระและเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อตอบคำำ�ถาม
และให้้ข้้อมููลรายละเอีียดในที่่�ประชุุม
- ภายหลัังการประชุุมแล้้วเสร็็จ บริิษัทั จะจััดทำำ�รายงานการประชุุมโดยให้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนภายในเวลาที่่�กำำ�หนด
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีในวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2563 เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไว้้รััสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย จึึงทำำ�ให้้ต้้องเลื่่�อนการประชุุมจากเดืือนเมษายน 2563 มาประชุุมใน
เดืือนกรฏาคม 2563 แทน โดยมีีวาระประจำำ�ของการประชุุม กล่่าวคืือ การพิิจารณาผลการดำำ�เนิินการประจำำ�ปีีและการจ่่ายเงิินปัันผล
การแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีและการกำำ�หนดค่่าตอบแทน การเลืือกตั้้ง� กรรมการแทนกรรมการที่่ห� มดวาระ และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประธานกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมประชุุม และเป็็นประธานในที่่ป� ระชุุม ในบรรดากรรมการท่่านอื่่น� ที่่เ� ข้้าร่่วม
ประชุุมประกอบด้้วย คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้้�งหมด 8 ท่่าน คิิดเป็็น 100% ของกรรมการทั้้�งหมด
2. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริิษััทคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิต่่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันโดยจะไม่่กระทำำ�การใด  ๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือริิดรอน
สิิทธิิที่่�มีีอยู่่�ของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่
- สิิทธิใิ นการได้้รับั และตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ของบริิษัทั ฯ ตามความเป็็นจริิง ครบถ้้วนและเพีียงพออย่่างทัันเวลาและเหมาะสม
ต่่อการตััดสิินใจ และคณะกรรมการต้้องไม่่จำ�กั
ำ ัดการเข้้าถึึงข้้อมููลเหล่่านั้้�น
- สิิทธิใิ นการแสดงความคิิดเห็็น เสนอแนะ หรืือเสนอเรื่่อ� งต่่าง ๆ ให้้คณะกรรมการพิิจารณาเพื่่อ� การบริิหารบริิษัทั ฯ ให้้ได้้ประโยชน์์สูงู สุุด
- สิิทธิิในการรัับทราบหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุมและได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอต่่อการพิิจารณาในแต่่ละวาระก่่อน
การประชุุมตามเวลาอัันควร และมีีโอกาสซัักถามต่่อที่่ป� ระชุุมโดยคณะกรรมการจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
ได้้
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- สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น ให้้ข้้อเสนอแนะ และออกเสีียงลงมติิร่่วมตััดสิินใจในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น กรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายที่่สำ� ำ�คััญต่่าง ๆ ของบริิษัท 
ั เช่่น การกำำ�หนดหรืือการแก้้ไขข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน และการอนุุมัติั ิ
รายการพิิเศษ เป็็นต้้น
- สิิทธิิในการเลืือกตั้้�ง ถอดถอนกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคลและพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการ
- สิิทธิิในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการจััดสรรกำำ�ไร และการจ่่ายเงิินปัันผล
- สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีภายในสี่่�เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของ
บริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องผลการดำำ�เนิินงาน การอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิษััท  การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี  รวมทั้้�ง
เรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�ต้้องขออนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงมีีนโยบายที่่ส� นัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมาเข้้าร่่วมประชุุม โดยการอำำ�นวยความสะดวก
ทั้้�งสถานที่่�จััดประชุุม การได้้รัับข้้อมููลสารสนเทศเกี่่�ยวกัับการประชุุม การออกเสีียงลงคะแนน และจััดส่่งหนัังสืือบอกกล่่าวเชิิญประชุุม
รายละเอีียดวาระการประชุุม ซึ่่�งระบุุข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผลพร้้อมทั้้�งความคิิดเห็็นของคณะกรรมการสำำ�หรัับแต่่ละวาระ รวมทั้้�งเอกสาร
ประกอบการประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิิจารณาล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมอย่่างน้้อย 7 วััน รวมถึึงการเผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้ในเว็็บไซต์์
ของบริิษััทฯ รวมทั้้�งผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET Link) เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนที่่�จะจััดส่่งเอกสารเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
มีีข้้อมููลและเวลาเพีียงพอในการพิิจารณาลงมติิในแต่่ละวาระการประชุุม ทั้้�งนี้้� บริิษััทยัังส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามที่่�ต้้องการ
คำำ�ตอบในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้าได้้ด้้วย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั อาจเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิิสามััญเมื่่อ� ใดก็็ได้้ สุดุ แต่่จะเห็็นสมควร ในทำำ�นองเดีียวกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งหรืือหลายคนสามารถเข้้าชื่่�อซึ่่�งมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด ทำำ�หนัังสืือ
ขอให้้คณะกรรมการบริิษัทั เรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิิสามััญเมื่่อ� ใดก็็ได้้ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ แต่่ต้อ้ งระบุุเรื่่อ� งและ
เหตุุผลในการที่่�ขอให้้เรีียกประชุุมไว้้ให้้ชััดเจนในหนัังสืือดัังกล่่าวด้้วย ในกรณีีเช่่นนี้้� คณะกรรมการบริิษััทต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ภายใน 45 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับหนัังสืือจากผู้้�ถืือหุ้้�น
การดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกครั้้ง� ก่่อนเริ่่ม� การประชุุมจะมีีการแถลงให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทราบถึึงวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนน และในระหว่่างการประชุุม คณะกรรมการ
ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็นและตั้้�งคำำ�ถามใดๆ อย่่างเท่่าเทีียมกัันตามระเบีียบวาระการประชุุมโดยมีีคณะกรรมการบริิษััท 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประธานกรรมการบริิหาร คณะผู้้�บริิหาร และผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของบริิษัทั
ร่่วมชี้้�แจงตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยทุุกครั้้�ง
การจััดทำำ�รายงานการประชุุม และการเปิิดเผยมติิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษัทจั
ั ดั ให้้มีีการเปิิดเผยให้้สาธารณชนทราบถึึงสรุุปผลการลงคะแนนของแต่่ละวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายในวััน
ทำำ�การถััดไปผ่่านทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจััดทำำ�รายงานการประชุุมให้้เสร็็จสมบููรณ์์ พร้้อมทั้้�งจััดส่่งข้้อมููลใน
ระบบตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET Link) รวมทั้้�งเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุม คณะ
กรรมการบริิษัทจั
ั ดั ให้้มีีการเผยแพร่่วีีดีีทัศั น์์บันั ทึึกรายการประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัท 
ั เพื่่อ� นำำ�เสนอข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�ที่ส่� นใจ
ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทถืือเป็็นหน้้าที่่�สำำ�คััญที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการการกระทำำ�ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�ง
นอกจากจะต้้องกระทำำ�ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั และหลัักเกณฑ์์ตามประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว คณะกรรมการบริิษัทั
ยัังได้้กำำ�หนดแนวทางในการปฏิิบัติั ใิ นคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งานของบริิษัทั ฯ สำำ�หรับั กรรมการบริิหารและพนัักงาน
ซึ่่�งไม่่พึึงปฏิิบัติั ิตนในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ครอบครััวและผู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องไม่่ทำำ�ธุุรกรรมใด ๆ ที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมและไม่่ว่่าจะด้้วยการกระทำำ�
ของตนเอง หรืือร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลใกล้้ชิิดเพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งความไม่่เหมาะสมที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการได้้
กำำ�กัับให้้มีีการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือฯ โดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยความสััมพัันธ์์ของสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลอื่่�นใด ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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แต่่หากในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการเช่่นนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องดููแลให้้การทำำ�รายการนั้้�นมีีความถููกต้้อง โปร่่งใส เที่่�ยง
ธรรมเสมอเหมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก ทั้้�งนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานที่่มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียในรายการนั้้�น ต้้องงดเว้้น
การให้้ความเห็็นและงดเว้้นการออกเสีียงลงมติิหรืือออกจากที่่�ประชุุม อีีกทั้้�งคณะกรรมการบริิษััทจะมีีการพิิจารณาแนวทางในการปฏิิบััติิ
นั้้�น เพื่่�อการปรัับปรุุงแก้้ไขให้้เกิิดความเหมาะสมต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อัันอาจนำำ�มาซึ่่�งความเสีีย
หายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดบทลงโทษที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานนำำ�ข้้อมููลภายในไปเปิิดเผย
ต่่อสาธารณะหรืือนำำ�ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เกี่่ย� วกัับรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันและรายการที่่มีี� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ซึ่่ง� ได้้มีีการพิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบและได้้ปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ที่ต่� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ/หรืือสำำ�นักั งานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งจะได้้มีีการเปิิดเผยไว้้ในงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีีและแบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร เพื่่�อป้้องกัันรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
กัับบริิษััทฯ และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์และประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้อง บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ จััดส่่งแบบแจ้้ง
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องให้้เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดย
กรรมการหรืือผู้้�บริิหารในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1. แบบแจ้้งรายงานครั้้�งแรก เมื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารเข้้าใหม่่ของบริิษััทฯ
2. แบบแจ้้งรายงาน เพื่่�อปรัับปรุุงข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ตุุลาคม ของทุุกปีี
3. แบบแจ้้งรายงานเมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่มีีผ
� ลทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วนได้้เสีียหรืือความขััดแย้้ง ทางผลประโยชน์์ระหว่่างปีีบัญ
ั ชีี
3. บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (The Role of Stakeholders)
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสิิทธิขิ องผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่พนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษัท 
ั
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก เช่่น คู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า ลููกค้้า เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าการสนัับสนุุนและข้้อคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุก
กลุ่่�มจะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานและการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษัท ดั
ั ังนั้้�นบริิษััทจะปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
ให้้สิทธิ
ิ ขิ องผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวได้้รับั การดููแลเป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังส่่งเสริิมให้้มีีความร่่วมมืือระหว่่างบริิษัทั และกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย แต่่ละกลุ่่�มเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่บริิษััทฯ ตามแนวทางดัังต่่อไปนี้้�
	ผู้้�ถืือหุ้้�น		 บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพด้้วยความโปร่่งใส รอบคอบ มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่ดีี มีี
� การเจริิญเติิบโต
อย่่างมั่่�นคงโดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษัทั ในระยะยาว รวมทั้้�งการดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส
และเชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
พนัักงาน บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของพนัักงานบริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นทรััพยากรที่่มีีค่
� า่ ยิ่่ง� ของบริิษัท 
ั บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งให้้การสนัับสนุุน
ในการพััฒนาศัักยภาพของทรััพยากรบุุคคลเพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่บริิษัท อีี
ั กทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
ในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ดีี มีีการทำำ�งานเป็็นทีีมและเสริิมสร้้างบรรยากาศ ความรู้้�สึึกปลอดภััยในการทำำ�งาน
มีีโอกาสก้้าวหน้้าในบริิษััทอย่่างเป็็นธรรมและมีีความเท่่าเทีียม จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีีและปลอดภััย
รวมทั้้�งจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพเพื่่อ� เป็็นหลัักประกัันความมั่่�นคงระยะยาวในการดำำ�รงชีีพ ทำำ�ให้้เกิิดขวััญและกำำ�ลังั ใจ
ในการปฏิิบััติิงาน
คู่่�แข่่ง
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายที่่จ� ะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�แข่่งขัันทางการค้้า ตามกรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่เ� ป็็นธรรม โดยรัักษาบรรทััดฐานของ
ข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการแข่่งขััน ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีีไม่่สุจุ ริิตหรืือไม่่เหมาะสม เช่่น
การจ่่ายเงิินสิินจ้้างให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง การไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวหาในทางร้้าย
เป็็นต้้น
	คู่่�ค้้า
บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้าตามกรอบการค้้าที่่สุ� จุ ริิตโดยยึึดถืือการปฏิิบัติั ติ ามสััญญาและคำำ�มั่่น� ที่่ใ� ห้้ไว้้กับั คู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด
และด้้วยความสุุจริิต
	ลููกค้้า
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะตอบสนองและให้้บริิการที่่ดีี� เพื่่อ� สร้้างความพึึงพอใจและความเชื่่อ� มั่่�นให้้กับั ลููกค้้า โดยผลิิตสินิ ค้้า
ที่่มีีคุ
� ุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�มีีต่่อลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด และรัักษาความลัับของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
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เจ้้าหนี้้�

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับเจ้้าหนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจ เป็็นภาระ
ที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั คิ วบคู่่�ไปกัับการปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขการกู้้�ยืืมเงิินอย่่างเคร่่งครััด ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งวััตถุปุ ระสงค์์ของการใช้้เงิิน
การชำำ�ระคืืน การดููแลคุุณภาพหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน บริิษัทั ฯ จะไม่่ปกปิิดสถานะการเงิินที่่แ� ท้้จริิงของบริิษัทั ฯ ในกรณีีที่่�
สงสััยว่่าจะมีีเหตุุการณ์์ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อเจ้้าหนี้้� เช่่น การมีีสถานะทางการเงิินที่่�ไม่่มั่่�นคงหรืืออยู่่�ในภาวะที่่�จะต้้อง
ยุุบเลิิกกิิจการ บริิษััทฯ จะต้้องเร่่งดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาโดยทัันทีี
	ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม  บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสภาพแวดล้้อมของชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
• ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�อาจจะส่่งผลกระทบและเกิิดเสีียหายต่่อสัังคม ทรััพยากรธรรมชาติิและสภาพแวดล้้อม
โดยยึึดแนวทางปฏิิบััติิตามหลััก ISO สำำ�หรัับกระบวนการผลิิตหรืือกระบวนการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต
เพื่่�อลดของเสีีย เป็็นต้้น
• ปลููกฝัังและส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องได้้รับั ความรู้้� ความเข้้าใจ โดยการฝึึกอบรมหรืือชี้้แ� จง
ต่่อพนัักงาน, Supplier, ผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�ที่ม่� าติิดต่อ่ บริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้รับั ทราบและปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและของบริิษััทฯ เอง เกี่่�ยวกัับการดููแลและรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• สนัับสนุุนและเข้้าร่่วมกิิจกรรมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชนใกล้้เคีียง รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยน การเรีียนรู้้�และแบ่่งปััน
ประสบการณ์์จากการดำำ�เนิินงานกัับหน่่วยงานอื่่�นเพื่่�อปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
• มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิ สำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงกลุ่่�มบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับการไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทาง
ปััญญา หรืือลิิขสิิทธิ์์� โดยกำำ�หนดไว้้ในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจ (Code of Conduct)
	รััฐบาล บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้อ้ บัังคัับหรืือระเบีียบต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างเคร่่งครััด ถูกู ต้้องและเหมาะสม
บริิษััทฯ สนัับสนุุนให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีส่่วนร่่วมในการสอดส่่องดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  และจรรยาบรรณธุุรกิิจ สามารถรายงานและร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย หรืือจรรยาบรรณ หรืือ
พฤติิกรรมที่่�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
• เว็็บไซต์์ของบริิษััท www.saleeind.com
• โทรศััพท์์เบอร์์ 02-5295968-99 ต่่อ 1208 (เลขานุุการบริิษัทั )
• กล่่องรัับแจ้้งเบาะแส (ตั้้�งอยู่่�ที่่�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ด้้านหน้้าบริิษััท)
โดยเลขานุุการบริิษัทั และ/หรืือเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบจะทำำ�การรวบรวมและส่่งข้้อร้้องเรีียนต่่อไปยัังคณะผู้้�บริิหารหรืือ
คณะกรรมการตรวจสอบหรืือคณะกรรมการ เพื่่อ� ทำำ�การพิิจารณาตรวจสอบ แล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� ข้อ้ มููลของผู้้�แจ้้งเบาะแสและเรื่่อ� งที่่ร้� อ้ งเรีียน
จะถููกเก็็บเป็็นความลัับเพื่่�อป้้องกัันกรณีีถููกละเมิิดสิิทธิิ โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษัทั ฯ ไม่่ได้้รัับการร้้องเรีียนแต่่อย่่างใด
4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้การเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และการดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส มีีคุุณธรรมสามารถ
ตรวจสอบได้้ เป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�ง
เปิิดเผยผลการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรายงานประจำำ�ปีีและแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) ตามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักและมีีความรัับผิิดชอบต่่อความเชื่่อ� ถืือได้้และถููกต้้องของข้้อมููลทางการเงิิน และได้้จัดั
ให้้มีีการดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่ง่� ระบบควบคุุมภายในที่่มีี� ประสิิทธิผิ ล เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ การบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วนและเพีียง
พอที่่จ� ะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ เพื่่อ� ประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปที่่จ� ะได้้รับั ทราบข้้อมููลที่่แ� สดงถึึงฐานะทางการเงิิน และผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่ค� รบถ้้วนเป็็นจริิงและสมเหตุุสมผล คณะกรรมการบริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดั ให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นการสอบทานให้้
บริิษัทั ฯ มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้จัดทำ
ั ำ� “รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ต่่อรายงานทางการเงิิน” ดัังแสดงไว้้เป็็นหััวข้้อต่่างหากในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน และทัันเวลา โดยบริิษัทั ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลและข่่าวสารต่่าง ๆ เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบ ทั้้�งผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET Link) และทางเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท www.saleeind.com โดยมีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ทำำ�หน้้าที่่�ติดต่
ิ ่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องหาก
เกิิดรายการที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์โดยรวมเป็็นสำำ�คัญ
ั และได้้ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั จดทะเบีียนในรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันอย่่างเคร่่งครััด รวมทั้้�งได้้
เปิิดเผยข้้อมููลต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯ อย่่างครบถ้้วนและโปร่่งใส
บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้ผู้้�จััดการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน
สถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อมีีกิิจกรรมของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�จัดขึ้้
ั �นเพื่่�อให้้บริิษััท
จดทะเบีียนได้้พบปะกัับนัักลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�ที่่�สนใจ บริิษััทฯ ได้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ งาน Opportunity Day สำำ�หรัับ
ปีี 2563 บริิษััทได้้เข้้าร่่วมกิิจการ Opportunity Day จำำ�นวน 2 ครั้้�ง คืือในไตรมาสที่่� 1 และ 2 โดยผู้้�สนใจสามารถดููรายละเอีียดย้้อนหลััง
ได้้ที่่� http://www.saleeind.com/slic/ir_index.php นอกจากนี้้�ยัังได้้เข้้าร่่วมงานออกบููธแสดงสิินค้้า เช่่น งาน mai FORUM ซึ่่�งจััดขึ้้�น
โดยตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) ร่่วมกัับสมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ ที่่�จัดขึ้้
ั �นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ยกเว้้น
ปีี 2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึึงงดจััดกิิจกรรมดัังกล่่าวไป จุุดประสงค์์
เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ mai ได้้ร่่วมออกบููธแสดงสิินค้้าและแสดงข้้อมููลของบริิษัท 
ั เพื่่�อพบปะและถ่่ายทอดข้้อมููล
ธุุรกิิจโดยตรงแก่่ นัักลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�เข้้าร่่วมงานหรืือผู้้�ที่่�สนใจ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนสามารถติิดตามข้้อมููลต่่าง ๆ ของบริิษััททางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ หรืือมีีข้้อสงสััยสามารถติิดต่่อสอบถาม
ได้้ที่่� ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ โทรศััพท์์หมายเลข 0-2529-5968-99 โทรสารหมายเลข 0-2529-5959 หรืือทางอีีเมล investor@saleeind.com
5. ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยบุุคคลที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ ทัักษะและประสบการณ์์จากหลายสาขาอาชีีพเป็็นที่่�ยอมรัับใน
ระดัับประเทศและมีีความเข้้าใจในบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายของบริิษััท  โดย
ร่่วมกัับคณะกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงในการกำำ�หนด วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย นโยบายการเงิิน การบริิหารความเสี่่�ยง
กลยุุทธ์์ แผนการดำำ�เนิินและงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจััดทำำ�กลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี
สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท
คณะกรรรมการบริิษััทมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตาม
วััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่บริิษัทั บนพื้้�นฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ภายใต้้นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชั่่น� โดยปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์และข้้อบัังคัับ
ของบริิษััท
ที่่ป� ระชุุมกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 6/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2563 ได้้มีีการทบทวน กฎบััตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
ต่่าง ๆ รวมทั้้�งทบทวนนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� โดยนำำ�เอาหลัักปฏิิบัติั ิ และแนวปฏิิบัติั ขิ องหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� (Corporate
Governance Code – CG Code) สำำ�หรับั บริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 ที่่อ� อกโดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทธุุรกิิจของบริิษัท 
ั เพื่่อ� ใช้้ในการอ้้างอิิงหลัักการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่กำ� ำ�กับั ดููแลให้้กิจิ การมีีผลประกอบการที่่ดีี� ในระยะยาว
เป็็นที่่น่� า่ เชื่่อ� ถืือสำำ�หรับั ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและสัังคมโดยรวม เพื่่อ� ประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่า่ ให้้กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยกำำ�หนดให้้มีีการ
ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงกฎบััตรของคณะกรรมการและกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โครงสร้้างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�นต้้อง
มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติติ ามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
2. โครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษัท 
ั ต้้องประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด แต่่ต้อ้ งไม่่น้อ้ ยกว่่า
3 คน โดยกรรมการอิิสระจะต้้องมีีความเป็็นอิิสระจากการควบคุุมของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และต้้องไม่่มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องหรืือ
มีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิินและการบริิหารกิิจการ
3. คณะกรรมการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศ
ทจ28/2551 อีีกทั้้�งมีีขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

4. คณะกรรมการจะเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ ในกรณีีที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือกกรรมการ
คนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนปฏิิบััติิการ
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการก็็ได้้ โดยให้้กรรมการดัังกล่่าวลงลายมืือชื่่�อและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
5. บริิษัทั ฯ มีีนโยบายกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการบริิษัทั เป็็นกรรมการอิิสระและจะต้้องไม่่เป็็นบุุคคลคนเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการ
6. การเลืือกตั้้ง� กรรมการให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้�จะต้้องมีีความโปร่่งใสและชััดเจนในการสรรหากรรมการ
โดยต้้องพิิจารณาประวััติกิ ารศึึกษาและประสบการณ์์การประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้�น ๆ รวมถึึงคุุณสมบััติแิ ละการไม่่มีีลักั ษณะ
ต้้องห้้าม โดยมีีรายละเอีียดประกอบการพิิจารณาที่่�เพีียงพอ เพื่่�อประโยชน์์ในการตััดสิินใจของคณะกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น
คุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
กรรมการของบริิษััท ต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. กรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์แก่่บริิษัทั ได้้เป็็นอย่่างดีี 
มีีความทุ่่�มเทและสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเต็็มที่่�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล
มีีความซื่่�อสััตย์ สุ
์ ุจริิต เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม รวมทั้้�งมีีประวััติิการทำำ�งานที่่ดีี�
3. กรรมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่�องต่่าง ๆ โดยกรรมการแต่่ละคนมีีหน้้าที่่�
และอิิสระที่่�จะตั้้�งคำำ�ถาม แสดงความคิิดเห็็น วิิสััยทััศน์์ หรืือคััดค้้านในกรณีีที่่�มีีความขััดแย้้ง เพื่่�อบริิหารงานของบริิษััทให้้เป็็น
ธุุรกิิจที่่ยั่่� �งยืืน และเป็็นผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจอัันจะยัังประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
4. กรรมการไม่่สามารถประกอบกิิจการเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการในนิิติิบุุคคลอื่่�นที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อัันเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัท 
ั เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
5. เพื่่�อให้้กรรมการสามารถอุุทิิศเวลาในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารไม่่ควร
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� เกิิน 3 แห่่ง โดยไม่่มีีข้อ้ ยกเว้้น และกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารไม่่ควรดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เป็็นกรรมการในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�นเกิิน 5 แห่่ง เว้้นแต่่มีีเหตุุอัันสมควรได้้รัับการพิิจารณายกเว้้น
	คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ โดยจะต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่ถืื� อโดยผู้้�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� ความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่เ� ป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่น้� อ้ งและบุุตร
รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นผู้้�บริิหารหรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั ่อย บริิษัทร่
ั ่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท  บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั ่อย บริิษัทร่
ั ่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษัท 
ั เว้้นแต่่ได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีีก่อ่ นได้้รับั การแต่่งตั้้ง�  ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้
รวมถึึงการทำำ�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� แต่่ร้อ้ ยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่มีีตั
่� วั ตนสุุทธิหรืื
ิ อตั้้ง� 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 ปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีีซึ่่ง� มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัท 
ั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย
บริิษัทร่
ั ว่ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทสั
ั งั กััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า
2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษัทย่
ั ่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทและไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีี
ลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัท ผู้้�ถืื
ั อหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันหรืือเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�
มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ป� รึึกษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่า
ร้้อยละหนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ อิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทอื่
ั น่� ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดสิ
ั นิ ใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัท 
ั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษัทั ใหญ่่ บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
นอกจากนี้้� กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คนจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้าน
การบััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้ รวมทั้้�งบริิษััทจะพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ในด้้านอื่่�น ๆ ประกอบด้้วย เช่่น ประสบการณ์์ในธุุรกิิจ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ความมีีจริิยธรรม เป็็นต้้น
ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทกำ
ั ำ�หนดไว้้ว่า่ ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีกี รรมการต้้องออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่ง� ในสาม ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่จ� ะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่สุ่� ดกั
ุ บั ส่่วนหนึ่่ง� ในสามกรรมการที่่จ� ะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�
สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้ใช้้วิิธีีจัับฉลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ุดนั้้�นเป็็น
ผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตามกรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นอาจได้้รัับเลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ก็็ได้้ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนดำำ�เนิินการสรรหาบุุคคลที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ เหมาะสมเพื่่อ� เสนอให้้ที่ป�่ ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาต่่อไป
บริิษััทฯ ได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทกัับผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการบริิษััท
ทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารในระดัับนโยบายในขณะที่่ผู้้�� บริิหารทำำ�หน้า้ ที่่บ� ริิหารงานของบริิษัทั
ในด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� �ห
ำ นด ดัังนั้้�นประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�จััดการจึึงเป็็นบุุคคลคนละคนกััน โดยทั้้�งสอง
ตำำ�แหน่่งต้้องผ่่านการคััดเลืือกจากคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ได้้บุุคคลที่่มีี� ความเหมาะสมที่่สุ� ุด
ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษััทจะทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแล
กิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่อ� ให้้มีีการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องคณะกรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยเพื่่อ�
ช่่วยในการปฏิิบัติั งิ านในการศึึกษาและกลั่่น� กรองในแต่่ละด้้านและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ซึ่่ง� ปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ มีีคณะกรรมการชุุด
ย่่อยจำำ�นวน 4 คณะ ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 2 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของประธานกรรมการบริิหารจำำ�นวน 2 คณะ คืือ คณะกรรมการบริิหาร
และคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�เฉพาะเรื่่�องและเสนอเรื่่�องให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาหรืือรัับทราบตาม
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนด โดยรายละเอีียดของคณะกรรมการแต่่ละคณะมีีดัังต่่อไปนี้้�
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายไพฑููรย์์  เลิิศเพ็็ญเมธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์  รั
์ ัตนวานิิช

กรรมการตรวจสอบ

3

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์

กรรมการตรวจสอบ

*นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทาน ความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิิน
เนื่่�องจากจบการศึึกษาด้้านการบััญชีีจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์และมีีประสบการณ์์ทำำ�งานด้้านการบััญชีีโดยตรงมากกว่่า 20 ปีี
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่� ดัังต่่อไปนี้้�
1) สอบทานรายงานทางการเงิินเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า มีีความถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้ รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ โดยการ
ประสานกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก และผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี
2) สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้้มีีความเหมาะสม
และมีีประสิิทธิผิ ล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง�
โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน และอาจ
เสนอแนะให้้มีีการสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดที่่เ� ห็็นว่่าจำำ�เป็็นและสำำ�คัญ
ั พร้้อมทั้้�งนำำ�ข้อ้ เสนอแนะเกี่่ย� วกัับการปรัับปรุุง
แก้้ไขระบบการควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นเสนอคณะกรรมการบริิษััท  โดยสอบทานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก และ
พนัักงานที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นผู้้�ประสานงานและดููแลส่่วนระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
3) สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ นโยบาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
4) พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีและการเลิิกจ้้าง รวมถึึงพิิจารณาเสนอ
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของบริิษัทต่
ั อ่ คณะกรรมการบริิษัท 
ั รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริิษััท ตามวิิธีีการและมาตรฐานที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
6) พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยง หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจนการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทในเรื่่�องดัังกล่่าวให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
รายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
7) สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
8) รายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
9) จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท  ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั
• ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
•
•
•
•

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยง หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท
10) ร่่วมให้้ความเห็็นในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง ถอดถอน ประเมิินผลงานของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
11) ให้้มีีอำ�ำ นาจว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา หรืือบุุคคลภายนอก ตามระเบีียบของบริิษัทั มาให้้ความเห็็นหรืือให้้คำ�ำ ปรึึกษาในกรณีีจำำ�เป็็น
12) คณะกรรมการตรวจสอบต้้องประเมิินผลการปฏิิบััติิงานโดยการประเมิินตนเอง และรายงานผลการประเมิินพร้้อมทั้้�งปััญหา
อุุปสรรคในการปฏิิบััติิงานที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้การปฏิิบััติิงานไม่่บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบทุุกปีี
13) ในการปฏิิบัติั งิ านตามขอบเขตหน้้าที่่� ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจเชิิญให้้ฝ่า่ ยจััดการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษัทั
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น เข้้าร่่วมประชุุมหรืือส่่งเอกสารที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องหรืือจำำ�เป็็น
14) คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจเรีียกขอข้้อมููลจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ของบริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อยประกอบการพิิจารณาเพิ่่�มเติิม
ในเรื่่�องต่่าง ๆ ได้้ ทั้้�งนี้้� ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ซึ่่�ง
อาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ให้้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่่อคณะ
กรรมการบริิษัท 
ั เพื่่อ� ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควรซึ่่ง� ประเภทรายการหรืือการกระทำำ�
ที่่�ต้้องรายงานมีีหััวข้้อดัังต่่อไปนี้้�
• รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
• การทุุจริิต หรืือมีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำ�คั
ำ ัญในระบบการควบคุุมภายใน
• การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษัทั
• สิ่่�งที่่มีีผ
� ลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
15) ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายภายในขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่าน ของบริิษััทไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือการ
ให้้บริิการทางวิิชาชีีพกัับกลุ่่�มบริิษััทแต่่อย่่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำ�ำ นวน 3 ท่่าน
ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ

66

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

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

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1. ดููแลโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบของคณะกรรมการให้้มีีความเหมาะสมกัับองค์์กร และสภาพแวดล้้อมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
2. พิิจารณาหลัักเกณฑ์์ในการสรรหากรรมการบริิษััทและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อแต่่งตั้้�ง
เป็็นกรรมการบริิษัท 
ั โดยนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาให้้ความเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
3. พิิจารณาและสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่มีีคุ
� ุณสมบััติิเหมาะสมในตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
4. จััดให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ โดยมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
5. พิิจารณารููปแบบ และหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท  กรรมการชุุดย่่อย และกรรมการผู้้�จััดการ ให้้มีี
ความเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตราค่่าตอบแทนของบริิษัทอื่
ั น่� ที่่อ� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือ
ใกล้้เคีียงกัับบริิษััท  รวมทั้้�ง นำำ�เสนอค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อยต่่อกรรมการบริิษััทพิิจารณาเห็็นชอบ
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
6. ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่อ� พิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน พิิจารณาเสนอแนะในภาพรวม
เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงานบริิษััทตามการแนะนำำ�เบื้้�องต้้นของกรรมการผู้้�จััดการ
7. ทบทวน เปลี่่ย� นแปลงและแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ และนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
8. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมาย
คณะกรรมการบริิหาร (Executive Board)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการบริิหาร 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�หน่า่ ยทรััพย์์สินิ การบริิหารทรััพยากรบุุคคล การบริิหารการเงิิน
การบริิหารงานทั่่�วไป และรายการอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ภายใต้้ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่ที่� ไ่� ด้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั
7. กำำ�กัับดููแลและบริิหารเงิินลงทุุนของบริิษัทั ฯ รวมถึึงพิิจารณาให้้แนวทางในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ
8. พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อเรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งผ่่านการอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัท 
ั ยกเว้้นกิิจกรรมที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมาย
ให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการไว้้แล้้ว
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

9. พิิจารณาและสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
10. คณะกรรมการบริิหารอาจมอบอำำ�นาจช่่วงให้้ผู้้�บริิหารหรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่ง� มีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งใดเรื่่อ� งหนึ่่ง� หรืือ
หลายเรื่่�องตามที่่�คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควรได้้ ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิรายการของคณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ
การมอบอำำ�นาจช่่วง ต้้องไม่่เป็็นการอนุุมัติั ริ ายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือรายการ
ที่่�คณะกรรมการบริิหารมีีส่่วนได้้เสีียและประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน การอนุุมััติิรายการใดๆ ต้้องเป็็นไปตาม
นโยบายและขั้้�นตอนตามที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการบริิษััท
11. ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาหรืือบุุคคลที่่มีี� ความเป็็นอิิสระ เพื่่�อให้้ความเห็็นหรืือคำำ�แนะนำำ�ตามความจำำ�เป็็น
12. มีีอำำ�นาจเชิิญฝ่่ายบริิหารหรืือบุุคคลใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ฯ มาให้้ความเห็็น เข้้าร่่วมประชุุม หรืือ ให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
13. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
อำำ�นาจการลงนามอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิหาร

วงเงิินอนุุมััติิ (บาท)

รายการ

กรรมการบริิหาร

กรรมการผู้้�จััดการ

1. การกำำ�หนดราคาขายสิินค้้า/การยกเลิิกขาย/แลกเปลี่่�ยน

40,000,000

10,000,000

2. การอนุุมัติั ิขายสิินทรััพย์์ถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�เป็็นฮาร์์ดแวร์์
และซอฟท์์แวร์์
3. การเพิ่่�มหนี้้�ค่่าสิินค้้า

40,000,000

1,000,000

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

คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Subcommittee on Risk Management)
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงโดยเลืือกจากกรรมการและผู้้�บริิหารจำำ�นวนหนึ่่�งของบริิษััท
และ/หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ทั้้�งนี้้� กำำ�หนดให้้คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งคััดเลืือกสมาชิิก 1 ท่่านให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคล
ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ จำิ ำ�นวน 4 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ
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ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสาทิิส  ตััตวธร

ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (รัักษาการ)

2

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการและเลขานุุการ

3

นายมนััส  บุุญสนอง

กรรมการ

4

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม

กรรมการ

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

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

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�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของกิิจการ เป็็นต้้น
2. วางกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง โดยสามารถประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษัทั ให้้
อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
3. ควบคุุม ติิดตาม ประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยง และดููแลให้้บริิษัทดำ
ั �ำ เนิินการตามนโยบายและแนวทางบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
บริิษััทกำำ�หนด
4. ทบทวนความเพีียงของนโยบายและระบบบริิหารความเสี่่ย� งโดยรวมถึึงมีีประสิิทธิผิ ลของระบบและการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายที่่กำ� ำ�หนด
5. เสนอกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งและการกำำ�กับั ดููแลการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัท ติ
ั ดต
ิ ามและประเมิินความเสี่่ย� ง
ของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพและอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
6. นำำ�เสนอรายงายผลการดำำ�เนิินงานของอนุุคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบและ/หรืือ
พิิจารณาทุุกไตรมาสและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท 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 พิิจารณาคุุณสมบััติิและพิิจารณาบุุคคลที่่�
มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในด้้านต่่าง ๆ มีีความเข้้าใจเพีียงพอด้้านการเงิิน เศรษฐกิิจ กฎหมาย และอื่่�น ๆ โดยคำำ�นึึงถึึง
ความจำำ�เป็็นขององค์์กร และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะรัับฟัังข้้อเสนอแนะจากผู้้�
ถืือหุ้้�นซึ่่�งเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�ควรได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการหรืือกรรมการอิิสระของบริิษััทด้้วย โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคล
เพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการดัังกล่่าวก่่อนมีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�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�นต้้องออกเสีียงด้้วยคะแนนที่่�มีีตาม 1.1 ทั้้�งหมดจะแบ่่ง
คะแนนเสีียงแก่่คนใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
1.3 การออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการให้้ใช้้เสีียงข้้างมากบุุคคลซึ่่ง� ได้้รับั คะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดับั ลงมาเป็็นผู้้�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. คณะกรรมการบริิษัทั ต้้องมีีกรรมการอิิสระไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะและมีีจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 คนซึ่่ง� กรรมการอิิสระ
ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััทและบริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องด้้วยและให้้มีีคุุณสมบััติิตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.28/2551 เรื่่�องการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอ
ขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ฉบัับลงวัันที่่� 15 ธัันวาคม  2551
รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมด ถ้้า
จำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่สุ่� ดกั
ุ บั ส่่วนหนึ่่ง� ในสามกรรมการที่่จ� ะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
ในปีีแรกและปีีที่ส่� องภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทนั้้
ั น� ให้้ใช้้วิธีีจั
ิ บั สลากหรืือตกลงกัันในคณะกรรมการว่่าผู้้�ใดจะออกและปีีต่อ่ ๆ ไปให้้กรรมการ
คนที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระในข้้อนี้้�อาจได้้รับั เลืือกตั้้ง� กลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการ
ใหม่่ได้้
4. ในกรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่น่� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เลืือกบุุคคลซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติแิ ละไม่่มีีลักั ษณะต้้องห้้าม ตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชน เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการ
คราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือนโดยบุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการดัังกล่่าวแทน จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้
เพีียงเท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่ต� นแทน โดยมติิดังั กล่่าวของคณะกรรมการจะต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามใน
สี่่�ของจำำ�นวนกรรมการที่่ยั� ังเหลืืออยู่่�
5. ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้ว้ ยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามใน
สี่่ข� องจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� มาประชุุมและมีีสิิทธิอิ อกเสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่ถืื� อโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� าประชุุม
และมีีสิิทธิิออกเสีียง
หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คนโดยมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี บริิษััทฯ มีีนโยบาย
ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ โดยจะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ อิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่บริิษัทย่
ั อ่ ยบริิษัทร่
ั ว่ มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทโดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงานลููกจ้้างพนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทบริิษััทใหญ่่บริิษัทย่
ั ่อยบริิษััทร่่วมหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่เ� ป็็นบิิดามารดาคู่่�สมรสพี่่น้� อ้ งและ
บุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหารผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษัทั ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษัทร่
ั ่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่ได้้
พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�งทั้้�งนี้้�ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้รวมถึึงการทำำ�รายการทางการ
ค้้าที่่ก� ระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่อ� ประกอบกิิจการการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการที่่เ� กี่่ย� วกัับสิินทรััพย์์และบริิการหรืือการให้้หรืือรัับความ
ช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืมค้ำำ��ประกัันการให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิินรวมถึึงพฤติิกรรมอื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็น
ผลทำำ�ให้้บริิษััทหรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�งตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิหรืื
ิ อตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป
แล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้�การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงตามประกาศคณะ
กรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวม
ภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััท
ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่�เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้
รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทและ
ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
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7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัท ผู้้�ถืื
ั อหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� เป็็นผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยหรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีี
นััยในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ�หรืือถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ
หนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มีีนั
� ัยกัับกิิจการ
ของบริิษััทหรืือบริิษัทย่
ั ่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อยบริิษััท
ร่่วม บริิษัทย่
ั ่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
นอกจากนี้้� กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คนจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์
ด้้านการบััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นการสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินได้้ รวมทั้้�งบริิษัทั จะพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ในด้้านอื่่�นๆ ประกอบด้้วย เช่่นประสบการณ์์ในธุุรกิิจความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจความมีีจริิยธรรม เป็็นต้้น
สำำ�หรับั หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการตรวจสอบเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการบริิษัทั โดยกรรมการตรวจ
สอบซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้กลัับมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ กรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลงเพราะเหตุุ
อื่่�นใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็นกรรมการตรวจสอบเพื่่�อให้้กรรมการ
ตรวจสอบมีีจำำ�นวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด โดยบุุคคลที่่�เป็็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�เหลืือ
อยู่่�ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนทดแทนและบริิษััทต้้องแจ้้งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทัันทีีที่่�กรรมการตรวจสอบลาออกหรืือถููกให้้ออกก่่อนครบ
วาระ
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�บริิหารสููงสุุด
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะพิิจารณาคััดเลืือกและกลั่่�นกรองบุุคคลโดยพิิจารณาถึึงคุุณสมบััติิและบุุคคลที่่�
มีีความรู้้�  ความสามารถ โดยคำำ�นึึงถึึงจริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ และประสบการณ์์ เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้แก่่ ประธาน
กรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ โดยจะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาต่่อไป ผู้้�ที่่�ได้้รัับคััด
เลืือกให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งควรมีีแนวคิิดและวิิสััยทััศน์์ในการบริิหารจััดการในแนวทางเดีียวกัับคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของ
องค์์กรประสบผลสำำ�เร็็จลุุล่่วงตามเป้้าหมาย          
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายที่่จ� ะสรรหาผู้้�บริิหารสููงสุุดโดยคััดเลืือกบุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถและมีีประสบการณ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจโดย
ดำำ�เนิินการคััดเลืือกตามระเบีียบเกี่่�ยวกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการบริิหารและ/หรืือกรรมการผู้้�จััดการได้้รับั มอบหมายให้้เป็็นผู้้�บรรจุุและแต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถ
และประสบการณ์์ในธุุรกิิจของบริิษััทเข้้าเป็็นพนัักงานในระดัับต่่างๆ นอกจากนี้้�การแต่่งตั้้�งหััวหน้้าหรืือผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับงานด้้านการ
ตรวจสอบและควบคุุมภายในจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อน
การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีการกำำ�หนดการประชุุมโดยปกติิเป็็นประจำำ�ทุุก 3 เดืือนและอาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็นโดยมีี
การกำำ�หนดวาระที่่ชั� ดั เจนนำำ�ส่่งเอกสารก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
ก่่อนการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนและมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมและจััดเก็็บรวบรวมเอกสารรายงานที่่�รับั รองแล้้วเพื่่อ�
ใช้้ในการอ้้างอิิงและสามารถตรวจสอบได้้
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ในการประชุุมคณะกรรมการซึ่่ง� เป็็นการประชุุมด้้วยตนเองหรืือโดยผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยประธานกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�กำำ�หนด
วาระการประชุุมและพิิจารณาเรื่่�องวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนสามารถเสนอเรื่่�องต่่าง ๆ
เพื่่อ� เข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้ ในการพิิจารณาเรื่่อ� งต่่าง ๆ ประธานกรรมการบริิษัทั ซึ่่ง� ทำำ�หน้า้ ที่่ป� ระธานในที่่ป� ระชุุมจะเปิิด
โอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ โดยในบางวาระอาจมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยเพื่่อ� ให้้รายละเอีียดข้้อมููลที่่�
เป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจะได้้รัับทราบนโยบายโดยตรงเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้�ในการลงมติิในที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถืือมติิของเสีียงข้้างมากโดยให้้กรรมการคนหนึ่่ง� มีีเสีียงหนึ่่ง� เสีียง  โดย ณ ขณะ
ที่่�คณะกรรมการจะทำำ�การลงมติิในที่่�ประชุุมต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้
เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุมและ /หรืือไม่่ใช้้สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�นและถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่�ประชุุมจะออกเสีียง
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
คณะกรรมการบริิษััทได้้สนัับสนุุนให้้กรรมการผู้้�จััดการและประธานกรรมการบริิหารเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะ
กรรมการ เพื่่�อให้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาโดยตรงและเพื่่�อมีีโอกาสรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบการ
พิิจารณาแผนการสืืบทอดงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีเลขานุุการบริิษััท  ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎหมาย ข้้อบัังคัับและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�กรรมการ
บริิษัทั จะต้้องทราบและดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามมติิของคณะกรรมการ นอกจากนี้้�ยังั ให้้การ
สนัับสนุุนในการจััดประชุุมและเป็็นผู้้�จััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรที่่มีี� ความถููกต้้อง ชััดเจนทั้้�งผลการประชุุมและความเห็็น
ของกรรมการ รายงานการประชุุมจะถููกจััดเก็็บไว้้ที่่�เลขานุุการบริิษััทและพร้้อมสำำ�หรัับการตรวจสอบจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การเข้้าร่่วมประชุุม / จำำ�นวนการประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง) ประจำำ�ปีี 2563

การประชุมกรรมการ
บริษัท

การประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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4/4

-

2. นายไพฑููรย์์  เลิิศเพ็็ญเมธา

6/6

4/4

1/1

3. นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์                                     

6/6

4/4

1/1

4. นายสุุชาติิ  จิิวะพรทิิพย์์                          

6/6

-

1/1

5. นายสาทิิส  ตััตวธร

6/6

-

-

6. นางพิิมพา  จิิวะพรทิิพย์์

6/6

-

-

7. นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

6/6

-

-

8. นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

6/6

-

-

รายชื่อ
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นโยบายด้้านการติิดตามและประเมิินตนเองเพื่่�อวััดผลการปฏิิบััติิงาน

คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้ฝ่า่ ยบริิหารต้้องรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยการเปรีียบเทีียบสิ่่�งที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงกัับเป้้าหมาย
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ให้้ทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอพร้้อมทั้้�งรายงานทั้้�งการเงิิน ความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ ของบริิษัท 
ั เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเป็็นไปตามเป้้าหมาย นโยบายที่่�วางไว้้ และหากไม่่เป็็น ไปตามนั้้�นคณะกรรมการบริิษััทจะได้้จัดั ให้้มีีการแก้้ไข ปรัับปรุุง และดููแลให้้
ฝ่่ายบริิหารดำำ�เนิินการแก้้ไขสถานการณ์์นั้้�นพร้้อมทั้้�งการพััฒนาเรื่่�องนั้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
อีีกทั้้�งคณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประเมิินตนเองเพื่่�อวััดผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงลงไป ตามลำำ�ดัับ โดยใช้้เป้้า
หมายและหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับแผนกลยุุทธ์แ์ ละแผนงานประจำำ�ปีี เพื่่อ� พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและมาตรการจููงใจ
ที่่�เหมาะสม
คณะกรรมการจััดให้้มีีการประเมิินตนเองเพื่่�อวััดผลการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิษััทประจำำ�ปีีทั้้�งคณะและรายบุุคคล รวมทั้้�ง
การประเมิินผลงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความเข้้าใจที่่�ดีีในการทำำ�งานร่่วมกัันของคณะ
กรรมการ ประกอบด้้วยแบบประเมิินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งรายคณะและรายบุุคคล ได้้แก่่ คณะกรรมการ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารรวมทั้้�งผู้้�บริิหารสููงสุุด  (CEO) และคณะ
อนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยจะมีีการสรุุปผลการประเมิินในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ทุกุ ท่่านได้้รับั ทราบผลการประเมิิน
โดยรวม ช่่วยให้้กรรมการได้้มีีการพิิจารณาทบทวนผลงาน ปััญหาและอุุปสรรคต่่างๆ เพื่่�อช่่วยในการปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป
กระบวนการและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
หน่่วยงานเลขานุุการบริิษัท 
ั เป็็นผู้้�จััดส่ง่ แบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านให้้กรรมการบริิษัททุ
ั กุ คนเพื่่อ� ทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ทั้้�งคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ตนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รวมถึึงผู้้�บริิหารสููงสุุด  (CEO) เมื่่�อได้้รัับคืืนใบประเมิินผลดัังกล่่าว
แล้้ว หน่่วยงานเลขานุุการบริิษััทจะเป็็นผู้้�สรุุปผลและนำำ�เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาผลการปฏิิบััติงิ านในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมา และรายงานผลการประเมิินการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยดัังกล่่าว รวมทั้้�งผลการ
ปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณารัับทราบต่่อไป
แบบประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานของคณะกรรมการรายบุุคคคลและรายคณะ แบ่่ง 5 ระดัับ คืือ
0 = ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�งหรืือไม่่มีีการดํําเนิินการในเรื่่�องนั้้�น
1 = ไม่่เห็็นด้้วยหรืือมีีการดํําเนิินการในเรื่่�องนั้้�นเล็็กน้้อย
2 = เห็็นด้้วยหรืือมีีการดํําเนิินการในเรื่่�องนั้้�นพอสมควร
3 = เห็็นด้้วยค่่อนข้้างมากหรืือมีีการดํําเนิินการในเรื่่�องนั้้�นดีี 
4 = เห็็นด้้วยอย่่างมากหรืือมีีการดํําเนิินการในเรื่่�องนั้้�นอย่่างดีีเยี่่�ยม
โดยมีีช่่องว่่างให้้กรรมการได้้แสดงความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิม
แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ ประกอบด้้วย
- โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการที่่�มีีผลทำำ�ให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพ
- การประชุุม และการดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่าง ๆ ทำำ�ให้้คณะกรรมการสามารถปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�ในการประชุุมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
- บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในการให้้ความสำำ�คััญ การใช้้เวลาในการพิิจารณา ทบทวนและปฎิิบััติิ
ในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญของบริิษัทั อย่่างเพีียงพอ เช่่น ทิิศทาง กลยุุทธ์์ และแผนงาน การกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ
รายการที่่มีี� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รายการเกี่่ย� วโยง การควบคุุมภายใน การจััดการความเสี่่ย� ง การติิดตามการทำำ�หน้า้ ที่่�
ของฝ่่ายจััดการ การพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เป็็นต้้น
- เรื่่�องอื่่�น ๆ เช่่น ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ การพััฒนาตนเองของคณะกรรมการ เป็็นต้้น
- สรุุปการประเมิินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็็นว่่าประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งานอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่ย� ม มีีคะแนนเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 3.86
คิิดเป็็นร้้อยละ 97
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แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย
- โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการที่่�มีีผลทำำ�ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการมีีประสิิทธิิภาพ
- การประชุุม และการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งต่่าง ๆ เพื่่อ� ทำำ�ให้้คณะกรรมการสามารถปฏิิบััติิหน้า้ ที่่ใ� นการประชุุมอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
- บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย ในการให้้ความสำำ�คััญ การใช้้เวลาในการพิิจารณา ทบทวนและ
ปฎิิบััติิในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญของบริิษัทั ฯ อย่่างเพีียงพอ
- การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารสููงสุุด (CEO) มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินที่่ค� รอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
เศรษฐกิิจ และผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม มีีเกณฑ์์การประเมิินในแต่่ละด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความคืืบหน้้าของแผนงาน
ด้้านการวััดผลการปฏิิบััติิงาน ด้้านกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์ ด้้านการบริิหารงาน ความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากรด้้าน
การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง เป็็นต้้น
สรุุปผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

คณะกรรมการชุุดย่่อย

ผลการประเมิิน

คิิดเป็็นร้้อยละ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

3.87

97

2. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3.58

89

3. คณะกรรมการบริิหาร

3.64

91

4. คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3.94

99

ค่่าตอบแทน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารที่่จู� งู ใจในระดัับที่่เ� หมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และ
ความสอดคล้้องกัับธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่แ� 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 มีีหน้้าที่่พิ� จิ ารณาแนวทางและ/หรืือกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ(ถ้้ามีี) โดยมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�
เป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยกำำ�หนดให้้มีี
การเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่จ่� า่ ยให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามแบบที่่สำ� ำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการอบรมและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์กรเบื้้�องต้้นต่่อกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััทที่่�เข้้าใหม่่
เพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจงาน บทบาท หน้้าที่่ที่� ต้่� อ้ งรัับผิิดชอบ ตลอดจนมีีการให้้ความรู้้�กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยครอบคลุุมทุุกด้้านเพื่่อ� การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่อ� ย่่างมีีประสิิทธิภิ าพอัันเหมาะสมต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสภาวะการณ์์ภายนอกและการพััฒนา
บริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งเลขานุุการบริิษััท เข้้ารัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งการจััดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบัันต่่าง ๆ เช่่น ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. หรืือสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ
หรืือแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่รวมถึึงการจััดให้้มีี
การแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท 
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แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุด
บริษทั ฯ มแี ผนการคัดเลอื กบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญสูงสุดให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังนี้
เมื่่อ� ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ/รองกรรมการผู้้�จััดการ ว่่างลงหรืือผู้้�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งไม่่สามารถ
ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ใ� นตำำ�แหน่่งได้้ บริิษัทั ฯ มีีระบบการให้้ผู้้�บริิหารในระดัับใกล้้เคีียง หรืือระดัับรองเป็็นผู้้�รัักษาการในตำำ�แหน่่งจนกว่่าจะมีีการสรรหา
และคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด  และต้้องเป็็นผู้้�มีีวิิสััยทััศน์์ ความรู้้�  ความสามารถ และประสบการณ์์
ความเหมาะสมกัับวััฒนธรรมองค์์กร โดยการพิิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�สรรหา เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งผู้้�ที่่�มีีความเหมาะสม ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนต่่อไป
รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทถืื
ั อเป็็นหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบในการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส ตรวจสอบได้้
และทัันเวลา ตลอดจนการจััดทำำ�รายงานการเงิินประจำำ�ปีใี ห้้เป็็นการจััดทำำ�ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่ร� องรัับทั่่�วไปในประเทศไทย โดยเลืือกใช้้
นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิสม่ำำ��เสมอเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยแสดงควบคู่่�กัันไปกัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีไว้้ในรายงาน
ประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อรายงานงบการเงิินว่่าเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้า้ ที่่กำ� ำ�กับั ดููแลและสอบทานให้้บริิษัทมีี
ั การ
รายงานข้้อมููลทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทั ฯ ในกรณีีที่่เ� กิิดรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน หรืือรายการที่่อ� าจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
1. คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั กลไกในการกำำ�กับั ดููแลที่่ทำ� ำ�ให้้สามารถควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษัทย่
ั อ่ ย
ที่่�ผ่่านมาการเสนอชื่่�อและใช้้สิิทธิิออกเสีียงแต่่งตั้้�งบุุคคลเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมดำำ�เนิินการโดยฝ่่ายจััดการ
ในปััจจุุบัันบริิษัทั ฯ กำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติิให้้การเสนอชื่่�อและใช้้สิิทธิิออกเสีียงดัังกล่่าวต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทด้้วย โดย
บุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม
นั้้�น ๆ (ไม่่ใช่่ต่่อบริิษััท) ทั้้�งนี้้� การส่่งกรรมการเพื่่�อเป็็นตััวแทนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวเป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษัทั
นอกจากนี้้� ในกรณีีเป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทั ฯ กำำ�หนดระเบีียบให้้บุคุ คลที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้ง� จากบริิษัทนั้้
ั น� ต้้องดููแลให้้บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีข้้อบัังคัับใน
เรื่่�องการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์หรืือการทำำ�รายการสำำ�คััญอื่่�นใดของบริิษัทดั
ั ังกล่่าว ให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง
และใช้้หลักั เกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการเปิิดเผยและการทำำ�รายการข้้างต้้นในลัักษณะเดีียวกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษัท 
ั รวมถึึงต้้องกำำ�กับั ดููแลให้้มีี
การจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษััทย่่อยให้้บริิษัทั ฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจััดทำำ�งบการเงิินรวมได้้ทัันกำำ�หนดด้้วย
2. คณะกรรมการได้้กำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อตกลงระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่น� ในการบริิหารจััดการบริิษัทย่
ั อ่ ยและบริิษัทร่
ั ว่ ม
(Shareholders’ Agreement) (ถ้้ามีี) โดยให้้เปิิดเผยเฉพาะบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท  และ
เป็็นข้้อตกลงที่่มีีผ
� ลอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารงานหรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือการแบ่่งผลตอบแทนนอกเหนืือจากผลตอบแทนตามสััดส่ว่ น
การถืือหุ้้�นปกติิ
การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายและมาตรการเกี่่ย� วกัับการดููแลการใช้้ข้อ้ มููลภายใน ไว้้ในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบัติั ิ
ในการทำำ�งานของบริิษััทฯ (Code of Conduct) โดยห้้ามไม่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้
เพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ หรืือส่่งข้้อมููลดัังกล่่าวให้้ผู้้�อื่่�นเพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
มาตรการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในโดยมิิชอบของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งหมายถึึง กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานในหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายใน (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว) โดยห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังกล่่าวทำำ�การ
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ เป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 30 วััน ก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�
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ในช่่วง 7 วัันล่่วงหน้้าก่่อนวัันที่่�ห้้ามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท  เลขานุุการบริิษััทฯ จะทำำ�การแจ้้งเตืือนต่่อคณะ
กรรมการและ/หรืือผู้้�บริิหารและหน่่วยงานที่่�รัับทราบข้้อมููลภายใน ไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวแก่่บุุคคลภายนอกหรืือบุุคคลที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่�ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในช่่วงดัังกล่่าว และควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมง ภายหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้
แก่่สาธารณชนแล้้ว รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�นด้้วย
ทั้้�งนี้้� การกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องของหน่่วยงานภาครััฐและขององค์์กร
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลบริิษััทฯ โดยผู้้�มีีหน้้าที่่�นำำ�ข้้อมููลภายในดัังกล่่าวไปใช้้ต้้องระมััดระวัังไม่่ให้้ผู้้�อื่่�นได้้ยิิน ลอบฟััง หรืือบัันทึึกเสีียง อีีกทั้้�ง
ไม่่ควรสนทนาในที่่�สาธารณะ ผ่่านเครื่่�องมืือสื่่�อสาร หรืือสนทนากัับสมาชิิกในครอบครััวและบุุคคลใกล้้ชิิดอัันนำำ�ไปสู่่�การเปิิดเผยต่่อผู้้�อื่่�นได้้
ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารทุุกคนมีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครอง
หลัักทรััพย์์โดยให้้มีีการเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ข้อ้ มููลแก่่กรรมการและผู้้�บริิหารเกี่่ย� วกัับหน้้าที่่ที่� ก่� รรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯ
และบทกำำ�หนดโทษตาม พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
ในกรณีีที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษัทั ของตนเอง คู่่�สมรสและบุุตรที่่�
ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำำ�การ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์เพื่่อ� เผยแพร่่ต่อ่ สาธารณะต่่อไป และต้้องรายงานการเปลี่่ย� นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ให้้คณะ
กรรมการทราบผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
นอกจากบทลงโทษซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติหลั
ิ กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยแล้้ว บริิษัทั ฯ จะใช้้บทลงโทษสููงสุุดทางวิินัยั ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับการทำำ�งานของบริิษัทั ฯ หากพบว่่า ผู้้�บริิหารได้้ใช้้ข้อ้ มููล
ภายในหรืือมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางที่่�จะทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับความเสื่่�อมเสีียและเสีียหาย
	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อย คืือ บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด 
โดยมีีค่่าสอบตรวจบััญชีีสำำ�หรัับปีี 2563 ของบริิษัทั ฯ และบริิษััทย่่อย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
1,334,000  บาท
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
1,070,000  บาท
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กัดั
   30,000  บาท
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
  920,000  บาท
รวม
                      3,354,000  บาท
	ค่่าบริิการอื่่�น (Non-audit Fee)
- ไม่่มีี –
การนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำ�ำ หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ไปใช้้
หน่่วยงานเลขานุุการนำำ�เสนอนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  เพื่่�อให้้คณะกรรมการทบทวนการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ดัังกล่่าวมาปรัับใช้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ในการประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 6/2563 เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2563  ที่่�ผ่่านมา โดยอ้้างอิิงจาก
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งบริิษััทฯ อยู่่�ใน
ระหว่่างการทบทวนและพิิจารณาเพื่่อ� นำำ�มาปฏิิบัติั แิ ละปรัับใช้้ไป โดยบางกรณีีที่่ยั� งั ไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามหลัักการดัังกล่่าวได้้จะต้้องใช้้เวลา
ในการพิิจารณา เช่่น
- คณะกรรมการควรกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้ง� แรก ในกรณีีที่่จ� ะแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป คณะกรรมการควรพิิจารณา
อย่่างสมเหตุุสมผลถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงสร้้างการจััดการและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

- คณะกรรมการอาจพิิจารณาจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษาภายนอกมาช่่วยในการกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็็นในการประเมิินผล
การปฏิิบัติั ิงานของคณะกรรมการอย่่างน้้อยทุุก 3 ปีี
- คณะกรรมการควรถืือเป็็นนโยบายให้้กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีโอกาสที่่จ� ะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�เป็็นเพื่่อ� อภิิปราย
ปััญหาต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย และควรแจ้้งให้้กรรมการผู้้�จััดการทราบถึึงผล
การประชุุมด้้วย
- บริิษััทควรสื่่�อสารข้้อมููลผ่่านการจััดให้้มีีการแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชน/การจััดทำำ�จดหมายข่่าวที่่�นำำ�เสนอถึึงฐานะทางการเงิิน
ของบริิษััทฯ
- คณะกรรมการควรพิิจารณาแต่่งตั้้�ง CG Committee (ระดัับกรรมการ)
- คณะกรรมการควรประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระมากกว่่า 50%
การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�น ๆ
- ไม่่มีี -

รายงานประจำำ�ปีี 2563
ANNUAL REPORT 2020
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

นโยบายภาพรวม
นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

“บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในการพััฒนาประสิิทธิิผล
การดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการ
ดำำ�เนิินงานและมั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง”
บริิษัทั ฯ มีีเจตนารมณ์์ที่จ่� ะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตบนพื้้�นฐานของธรรมาภิิบาลและการดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มเป็็นสำำ�คััญ ภายใต้้แนวคิิด “ห่่วงใย” (Care) “แบ่่งปััน” (Share) และ
“ใส่่ใจ” (Respect) เพื่่�อมุ่่�งหวัังให้้ภาคอุุตสาหกรรมอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนและสัังคมได้้อย่่างเป็็นสุุข และพััฒนายกระดัับความเจริิญก้้าวหน้้าไป
พร้้อม ๆ กััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำ�ห
ำ นดเป็็นนโยบายหลัักจรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA) มุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติติ าม
มาตรฐานเพื่่�อให้้สอดคล้้องตามหลัักจรรยาบรรณอัันประกอบด้้วย ด้้านแรงงาน สุุขภาพและความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม จริิยธรรม และ
ระบบการจััดการ ควบคู่่�ไปกัับการปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด 

การดำำ�เนิินงานการจััดทำำ�รายงาน

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่จ� ะจััดทำำ�รายงานด้้านการดำำ�เนิินการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนโดยรวมไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี 2564 เป็็นต้้นไป โดยปััจจุุบันั
บริิษััทฯ อยู่่�ในช่่วงระหว่่างศึึกษาข้้อมููลตลอดจนหาแนวทางการดำำ�เนิินการและคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ข้้อมููลต่่าง ๆ
มาประยุุกต์์ให้้มีีการพััฒนา การดำำ�เนิินงานในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมต่่อองค์์กรหรืือการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน ให้้สอดคล้้อง
กัับแนวทางของสถาบัันธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมตามนโยบายของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษัทั ฯ ตระหนัักดีีว่่า จะต้้องมีีการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมโดยได้้
รัับการรัับรองระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001:2015 จากสถาบัันมาตรฐานอัังกฤษ The British Standards Institution 2019
(BSI) เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงได้้นำำ�มาตรฐานดัังกล่่าวมาประยุุกต์์ใช้้ในการ
ดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�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 มีีส่่วนช่่วยให้้บริิษััทฯ เข้้าใจประเด็็นทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและผล กระทบจากกิิจกรรมการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ การควบคุุมและติิดตามกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่สำ� ำ�คััญ พร้้อมทั้้�งแจกแจงปััญหาและสภาพที่่�ไม่่เป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนด  พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการแก้้ไขและป้้องกัันอย่่างเหมาะสม ความมุ่่�งมั่่�นของพนัักงานทุุกคนทุุกระดัับในองค์์กร เป็็นอีีกปััจจััยที่่�
สำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมบรรลุุผลตามนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่พ� นัักงานจะได้้ศึึกษาเอกสาร
ในระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม คู่่�มืือสิ่่�งแวดล้้อม ระบบงาน มาตรฐานการทำำ�งาน และเอกสารอื่่น� ๆ อย่่างละเอีียด 
และสื่่�อสารต่่อไปยัังพนัักงานในความดููแล รวมถึึงนำำ�ไปปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าพนัักงานมีีความรู้้� ความเข้้าใจ ข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ในระบบการ
จััดการและนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง
ขณะเดีียวกัันบริิษัทั ฯ ได้้จััดแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการระบบมาตรฐานหลัักจรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจ ผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA)
โดยได้้มีีการกำำ�หนดเป็็นนโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ที่ิ ส่� อดคล้้องกัับการปฏิิบัติั ิตามแนวทางจรรยาบรรณ รวมถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีีความ
ปลอดภััยและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ ได้้ใช้้เป็็นแนวทางในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ และยึึดถืือปฏิิบััติิและมุ่่�งมั่่�นพััฒนา ปรัับปรุุง เพื่่�อสร้้างรากฐานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน โดยการ
สื่่�อสารให้้พนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�รัับเหมา และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนให้้ทราบถึึงความสำำ�คััญในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมร่่วมกััน
นโยบายการพััฒนาธุุรกิิจแบบยั่่�งยืืน
เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัด 
ั (มหาชน) และบริิษัทย่
ั อ่ ย ก้้าวสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�แนวปฏิิบัติั ิ
ในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม มาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการบริิหารจััดการกระบวนการทางธุุรกิิจ ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งนำำ�มาสู่่�นโยบาย
การดำำ�เนิินงานที่่ท� างบริิษััทฯ ได้้นำ�ำ มายึึดถืือปฏิิบััติิเพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
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1. การดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กลยุุทธ์์ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว แต่่ยัังคงความยืืดหยุ่่�นในการปรัับตััวโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�ง
ภายในและภายนอกอย่่างครบถ้้วน
2. ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ตามหลัักจริิยธรรมเพื่่อ� ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่�นในทุุกขั้้น� ตอน
ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
3. ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดผลกระทบในทางลบให้้น้อ้ ยที่่สุ� ด หรืื
ุ อไม่่มีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเลย
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม และยัังมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วมกัันด้้วยความจริิงใจ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
4. ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการพััฒนาสัังคมโดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การพััฒนาบุุคลากรในบริิษััทฯ จนไปถึึงการพััฒนาชุุมชนภายนอกในการ
ทำำ�ประโยชน์์หรืือร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการมอบสิ่่�งที่่ดีี� ให้้กับั ชุุมชนและสัังคม ควบคู่่�กัับการบริิหารจััดการการใช้้ทรัพั ยากรธรรมชาติิให้้มีี
ประสิิทธิภิ าพสููงสุุด พร้้อมทั้้�งสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบัติั ติ นที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและชุุมชนให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดหรืื
ุ อไม่่มีีเลย
การบริิหารห่่วงโซ่่คุุณค่่า
บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก โดยบริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการผลิิตสิินค้้าให้้ได้้มาตรฐานและตรง
กัับความต้้องการของลููกค้้าและคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้นำำ�แนวทางบริิหารห่่วงโซ่่คุุณค่่ามาใช้้เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็ง
ในเชิิงธุุรกิิจครอบคลุุมตั้้�งแต่่ การจััดหาวััตถุุดิิบ การจััดหาเครื่่�องจัักรและแรงงาน เพื่่�อมาใช้้ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิตมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยมีีการผลิิตสินิ ค้้าที่่ต� อบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า ทั้้�งยัังมีีการครอบคลุุมไปถึึงการพััฒนาเครื่่อ� งจัักร เพื่่อ� ให้้สามารถผลิิตสินิ ค้้าได้้ทันั กัับ
ความต้้องการของลููกค้้าและเป็็นสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ ลดจำำ�นวนของเสีีย ซึ่่ง� ทุุกขั้้น� ตอนของห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ได้้อาศััยความร่่วมมืือและเชื่่อ� มโยงกัับ
ทุุกฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้องตั้้ง� แต่่ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน คู่่�ค้้า ตััวแทนขาย ลููกค้้า ชุุมชนข้้างเคีียง และสัังคม เพื่่อ� ที่่จ� ะสร้้างความยั่่ง� ยืืนและเติิบโตไปพร้้อมกััน
1. การจััดหาวััตถุุดิิบ
บริิษัทั ฯ มีีการบริิหารจััดการธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การจััดหาวััตถุดิุ บิ หรืือจััดซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ จาก shipping
หรืือผู้้�ขายหลายรายเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งจากการขาดวััตถุดิุ บิ นอกจากนั้้�นยัังได้้สร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีต่
่� อ่ คู่่�ธุุรกิิจ เช่่น คู่่�ค้้า ตััวแทนขาย
ลููกค้้า รวมทั้้�งยัังได้้รัับความร่่วมมืือกัันในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาให้้มีีการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าและสามารถตรวจสอบย้้อนหลัังได้้
2. การผลิิต
บริิษัทั ฯ ได้้ยึึดถืือและปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างเคร่่งครััดในทุุกขั้้น� ตอนของห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ครอบคลุุมตั้้ง� แต่่วัตถุ
ั ดิุ บิ  อีีกทั้้�ง
ยัังครอบคลุุมเรื่่�องคุุณภาพ การผลิิตสิินค้้า และการควบคุุมดููแลผลกระทบต่่อชุุมชนข้้างเคีียง
3. การตลาดและการขาย
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการผลิิตสินิ ค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและมีีความหลากหลาย เพื่่อ� สร้้างความพึึงพอใจและตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าเป็็นหลััก
4. บริิการหลัังการขาย
บริิษััทฯ ให้้การดููแลลููกค้้าด้้วยความจริิงใจและใส่่ใจในการบริิการทั้้�งในระหว่่างการทดลองผลิิตและให้้ความดููแลหลัังการขาย
ทั้้�งเรื่่�องการให้้ข้้อมููล การตรวจสอบสิินค้้า การเปลี่่�ยนสิินค้้าในกรณีีที่่�มีีสิินค้้าชำำ�รุุด เสีียหาย และนอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้สร้้าง
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อลููกค้้าในทุุกระดัับ
การดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทฯ ได้้มีีการประเมิินและแบ่่งกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ได้้แก่่ พนัักงาน ลููกค้้า
ผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า ชุุมชน และคู่่�แข่่ง โดยประเมิินจากผลกระทบที่่�คาดว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จะส่่งผลต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านหน่่วยงาน
ที่่มีีหน้
� า้ ที่่ติ� ดต่
ิ อ่ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานให้้มีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียน้้อยที่่สุ� ดุ และส่่งเสริิมธุุรกิิจให้้
ดำำ�เนิินต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน โดยบริิษััทฯ ได้้จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำ�คั
ำ ัญ 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญรองลงมา ได้้แก่่ คู่่�ค้้า/supplier ชุุมชนและสัังคม คู่่�แข่่ง ตามลำำ�ดัับ
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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การสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร

1. ลููกค้้า

- ได้้รับั สิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
- การบริิหารจััดการเกี่่ย� วกัับสิินค้้าที่่ชำ� �รุ
ำ ด 
ุ
  เสีียหาย
- การบริิหารจััดการ ดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม
  ทรััพยากรและพลัังงาน
- การติิดต่อ่ สื่่อ� สาร การบริิการหลัังการขาย

- การประชุุม แลกเปลี่่ย� นข้้อมููลและ
  รัับฟัังความคิิดเห็็นโดยสม่ำำ�� เสมอ
- การพััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการ
  ผลิิตที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและหลากหลาย
  มากขึ้้น�
- ทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
- www.saleeind.com

- ผลิิตสินิ ค้้าได้้หลากหลาย เพื่่อ�
  ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
- การบริิการหลัังการขายที่่ดีี    
�
- ผลิิตสินิ ค้้าที่่ไ� ด้้มาตรฐาน
  คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของ
  ผู้้�บริิโภคและสิ่่ง� แวดล้้อม

2. ผู้้�ถืือหุ้้�น

- เงิินปัันผลที่่ดีี� และสร้้างผลตอบแทน
  ที่่คุ้้�� มค่่า
- ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและ
  โปร่่งใส
- สร้้างการเติิบโตของธุุรกิิจเพื่่อ� เพิ่่�ม
  มููลค่่าต่่อองค์์กร

- การจััดให้้มีีการพบปะหารืือ
  ร่่วมกััน เช่่น การประชุุม
  คณะกรรมการบริิษัทั ,
  Opportunity Day, การออกบููท
  แสดงสิินค้้า
- การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
- การเยี่่ย� มชมกิิจการ
- การเปิิดเผยข้้อมููลต่่าง ๆ อย่่าง
  ถููกต้้อง โปร่่งใส และครบถ้้วน    
- www.saleeind.com

- การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี�
- การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
- เงิินปัันผล
- ส่่วนต่่างราคาหุ้้�น
- พััฒนาสิินค้้า เพื่่อ� สร้้างความแตกต่่าง
  และความหลากหลายให้้ตอบสนอง
  ความต้้องการและความพึึงพอใจของ
  ลููกค้้า

3. พนัักงาน

- สวััสดิิการและค่่าตอบแทน
- สิิทธิขิ องผู้้�ใช้้แรงงาน
- การพััฒนาบุุคลากร การเรีียนรู้้�
- ความมั่่น� คงและความก้้าวหน้้าในอาชีีพ

- การจััดกิจิ กรรมร่่วมกัันระหว่่าง
  พนัักงานและผู้้�บริิหาร
- การรัับฟัังความคิิดเห็็น, ตู้้�แสดง
  ความคิิดเห็็น
- www.saleeind.com

- การดููแลพนัักงาน สวััสดิิการ
  ต่่างๆ อย่่างเป็็นธรรมและทั่่�วถึึง
- การพััฒนาพนัักงานให้้สอดคล้้อง
กัับหน้้าที่่แ� ละความสามารถ

4. คู่่�ค้้า /
   Supplier

- การจััดซื้้อ� ที่่เ� ป็็นธรรมและโปร่่งใส
- การปฏิิบัติั อิ ย่่างเท่่าเทีียมกััน
- ข้้อมููลที่่เ� พีียงพอและทัันเวลา

- แบบประเมิินผู้้�ขาย
- การเยี่่ย� มเยีียน
- การประชุุมและแลกเปลี่่ย� นความ
  คิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ

- ข้้อตกลง สััญญา และข้้อกำำ�หนด
  ที่่ชั� ดั เจนและโปร่่งใส
- มีีการประเมิินผลการทำำ�งานร่่วมกััน

5. ชุุมชนและ   
   สัังคม

- ดำำ�เนิินกิิจการด้้วยความรัับผิิดชอบ
  โดยไม่่สร้้างผลกระทบต่่อชุุมชน
  และสิ่่ง� แวดล้้อม
- การดููแลและพััฒนาส่่งเสริิมคุุณภาพ
  ชีีวิิตของชุุมชนและสัังคมอย่่าง
  ต่่อเนื่่อ� ง และรัับฟัังความคิิดเห็็น
- การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน การ
  ส่่งเสริิมและเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ

- การร่่วมมืือ เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ
  เพื่่อ� เป็็นส่่งเสริิมและพััฒนาชุุมชน
- การเยี่่ย� มชมกิิจการ
- การรัับฟัังความคิิดเห็็นและเยี่่ย� ม
  เยีียนชุุมชน
- ช่่องทางแสดงความคิิดเห็็นและข้้อ
  ร้้องเรีียน เช่่น ตู้้�แสดงความเห็็น
  หน้้าบริิษัทั , www.saleeind.com
- กิิจกรรมจิิตอาสา
- พนัักงานที่่เ� ป็็นคนท้้องถิ่่น�

- รัับฟัังความคิิดเห็็นและความ
  ต้้องการของชุุมชนที่่อ� าศััยอยู่่�
  รอบโรงงาน
- ป้้องกัันและลดผลกระทบจาก
  การปล่่อยฝุ่่�นละออง การระบาย
  น้ำำ� 
� ออกสู่่�ชุุมชน
- เกิิดการสร้้างงานให้้แก่่บุคุ คลที่่�
  อยู่่�ในชุุมชนและพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียง
- การเปิิดเผยข้้อมููลด้้าน
  สิ่่�งแวดล้้อม www.saleeind.com
- เกิิดการสร้้างงานให้้แก่่บุคุ คลที่่อ� ยู่่�ใน
  ชุุมชนใกล้้เคีียง

6. คู่่�แข่่ง

การแข่่งขัันที่่เ� ป็็นธรรม

www.saeeind.com

- ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
  และเป็็นธรรม

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

การตอบสนองความคาดหวััง

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
บริิษััทฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นที่่�มีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการ 8 ข้้อ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยปฏิิบัติั ติ ามกรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่่สุ� จุ ริิตและเป็็นธรรมภายใต้้กรอบของกฎหมาย
และจริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษัท 
ั และยึึดกติิกาของการแข่่งขัันอย่่างเสมอภาค โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการได้้รับั ผลตอบแทนที่่เ� ป็็นธรรม
ทั้้�งสองฝ่่าย การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าต้้องไม่่นำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีียต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษัทหรืื
ั อขััดต่่อกฎหมาย
บริิษัทั ฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม โปร่่งใส และด้้วยความรัับผิิดชอบ คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้จัดทำ
ั ำ�คู่่�มืือจรรยาบรรณในการ
ปฏิิบัติั งิ าน (Code of Conduct) สำำ�หรับั พนัักงานและผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งได้้นำำ�หลักั จรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA)
มาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานด้้วย และเพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานได้้ถืือปฏิิบัติั เิ ป็็นมาตรฐานเดีียวกัันและเป็็น
ที่่ย� อมรัับ โดยมีีการอบรมคู่่�มืือจรรยาบรรณในการปฏิิบัติั งิ านให้้พนัักงานทุุกคนได้้รับั ทราบโดยฝ่่ายบุุคคลจะมีีหน้้าที่่ดู� แู ลการปฏิิบัติั งิ านของ
พนัักงานให้้เป็็นไปตามจรรยาบรรณ พร้้อมกัันนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เปิิดช่่องทางการรัับแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถส่่ง
ข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้ตามช่่องทาง ดัังนี้้�
1. พนัักงานสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้โดยการหย่่อนตู้้�แสดงความคิิดเห็็น (กล่่องเขีียว ที่่�มีีภายในบริิษัทั ฯ)
2. ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้ตามช่่องทาง ดัังนี้้�
• ส่่งจดหมายปิิดผนึึก โดยไม่่ต้้องระบุุชื่่�อผู้้�แจ้้งมาที่่ ผู้้�จั
� ัดการฝ่่ายบริิหาร ตามที่่�อยู่่�บริิษััท
• แจ้้งผ่่านโทรศััพท์์สายตรง  ผู้้�จััดการแผนกบุุคคล โทร. 02-5295968-99 ต่่อ 1214
• ส่่งจดหมายปิิดผนึึก โดยไม่่ต้อ้ งระบุุชื่อ่� ผู้้�แจ้้งและนำำ�มาใส่่กล่่องรัับแจ้้งเบาะแส (ตั้้ง� อยู่่�ที่บ่� อร์์ดประชาสััมพัันธ์์ด้า้ นหน้้า
บริิษัทั ) ข้้อมููลที่่�ได้้รัับแจ้้ง บริิษััทฯ จะปกปิิดเป็็นความลัับตามนโยบาย
ผู้้�จััดการแผนกบุุคคลจะรวบรวมและส่่งข้้อร้้องเรีียนไปยัังคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ทำำ�การพิิจารณาตรวจสอบแล้้วแต่่กรณีี
ซึ่่�งจนถึึงปััจจุุบัันบริิษัทั ฯ ยัังไม่่เคยได้้รัับข้้อร้้องเรีียนหรืือมีีประเด็็นข้้อพิิพาทแต่่อย่่างใด
2. การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ยึึดมั่่�นในความถููกต้้อง คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอรััปชั่่น� โดยแจ้้งให้้พนัักงานทุุกคนได้้รับั ทราบ เข้้าใจและตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่น� ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่อ�
วัันที่่� 20 สิิงหาคม 2557 ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์ที่่�บริิษัทั ฯ จะต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ และมุ่่�งหมายให้้ทุุกคนในองค์์กรได้้มีี
ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตภายใต้้นโยบายเดีียวกัันและผู้้�ที่่�มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ได้้รับั ทราบเจตนารมณ์์ของบริิษัทั ฯ ที่่�มุ่่�ง
มั่่�นอย่่างแท้้จริิงรวมทั้้�งให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบความถููกต้้องจากหน่่วยงานที่่รั� ับผิิดชอบ
โดยมีีแนวทางในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่น� รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่ส่� ง่ เสริิมและปลููกฝัังให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการสร้้างความสำำ�เร็็จของงานด้้วยวิิธีีการทุุจริิต 
ช่่องทางการรัับแจ้้งเบาะแสหรืือร้้องเรีียนการทุุจริิต
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิิจารณารัับเรื่่อ� งแจ้้งเบาะแสข้้อร้้องเรีียน การกระทำำ�ที่่อ� าจทำำ�ให้้เกิิดความสงสััยได้้ว่า่ เป็็นการทุุจริิต
คอรััปชั่่�นที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ โดยตรงและทางอ้้อม โดยผู้้�ร้้องเรีียนสามารถส่่งข้้อมููล รายละเอีียดข้้อร้้องเรีียนมายัังช่่องทางรัับเรื่่�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 (เลขานุุการบริิษัทั )
• กล่่องรัับแจ้้งเบาะแส (ตั้้�งอยู่่�ที่่�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ด้้านหน้้าบริิษััทฯ)
เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ร้้องเรีียนและผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�กระทำำ�โดยเจตนาสุุจริิต บริิษััทจะปกปิิดและเก็็บรัักษาข้้อมููลต่่าง ๆ ของผู้้�
ร้้องเรีียนหรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับโดยจำำ�กััดเฉพาะผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการตรวจสอบเรื่่�องร้้องเรีียนเท่่านั้้�นที่่�สามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
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นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Corruption Policy)
บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี มุ่่�
� งสู่่�การบริิหารจััดการที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ มีีคุุณธรรม โปร่่งใส โดยคำำ�นึึงถึึง
การสร้้างประโยชน์์สูงู สุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องในการทำำ�ธุรุ กรรมทางการค้้า ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งกำำ�หนด
ให้้บริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อย ปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจอย่่างเคร่่งครััดโดย
1. ไม่่กระทำำ�พฤติิกรรมใดที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเป็็นการรัับสิินบนหรืือติิดสิินบนแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�ตนทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบทั้้�ง
โดยตรงหรืือโดยอ้้อม เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลประโยชน์์ในทางมิิชอบต้้องปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1.1 ไม่่รับั หรืือให้้ของขวััญ ของที่่ร� ะลึึกที่่เ� ป็็นเงิินสด เช็็ค พัันธบััตร หุ้้�น ทองคำำ� อัญ
ั มณีี อสัังหาริิมทรััพย์์ หรืือสิ่่�งของในทำำ�นองเดีียวกััน
กัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องที่่ต� นได้้เข้้าไปติิดต่่อประสานงานทั้้�งในหน่่วยงานราชการและหน่่วยงานเอกชน
1.2 ไม่่รับั ทรััพย์์สินิ  สิ่่�งของ ของขวััญ ของกำำ�นัลั ใดๆ หรืือประโยชน์์อื่น่� อัันเป็็นการชัักนำำ�ให้้เกิิดการละเว้้นการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องตน
ทั้้�งนี้้� ก่่อนการรัับของที่่�ระลึึกควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าได้้ปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััท  โดยสิ่่�งของ
หรืือของขวััญที่่�ให้้แก่่กัันในหน้้าที่่�การงาน ควรมีีราคาไม่่มากและเหมาะสมในแต่่ละโอกาส
1.3 ไม่่ให้้ทรัพั ย์์สินิ  สิ่่�งของ ของขวััญหรืือของกำำ�นัลั ใดๆ หรืือประโยชน์์อื่น่� เพื่่อ� จููงใจในการตััดสินิ ใจหรืือมีีผลทำำ�ให้้ผู้้�รับั ไม่่ปฏิิบัติั ิ
ตามวิิธีีปฏิิบัติั ทิ างการค้้าเช่่นเดีียวกัันกัับคู่่�ค้้ารายอื่่น�  ทั้้�งนี้้� การให้้สิ่่ง� ของตามโอกาสหรืือวาระต่่าง ๆ ต้้องมีีมููลค่่าไม่่มากจน
เกิินปกติิวิิสััย
1.4 ไม่่เป็็นตััวกลางในการเสนอเงิิน ทรััพย์์สิิน สิ่่�งของ หรืือประโยชน์์อื่่�นใดกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ หน่่วยงานราชการหรืือ
องค์์กรใด ๆ เพื่่�อแลกกัับสิิทธิิพิิเศษที่่�ไม่่ควรได้้หรืือทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐละเว้้นการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับและ
ข้้อปฏิิบััติิทางกฎหมายตามที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้
2. ในการจััดซื้้�อ จััดจ้้าง ต้้องดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษัท มีี
ั ความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
3. การใช้้จ่า่ ยสำำ�หรับั การเลี้้ย� งรัับรองทางธุุรกิิจและการใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั ติ ามสััญญาทางธุุรกิิจ สามารถกระทำำ�ได้้
แต่่ต้้องใช้้จ่่ายอย่่างสมเหตุุสมผลสามารตรวจสอบได้้
4. ในการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
4.1 การใช้้เงิินหรืือทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� บริิจาคการกุุศล ต้้องกระทำำ�ในนามบริิษัทั ฯ เท่่านั้้�นโดยการบริิจาคเพื่่อ� การกุุศลต้้อง
เป็็นมููลนิิธิิ องค์์กรสาธารณะกุุศล วััด  โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรืือองค์์กรเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมที่่มีี� ใบรัับรองหรืือ
เชื่่�อถืือได้้สามารถตรวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษัทั ฯ
4.2 การบริิจาคเพื่่อ� การกุุศลในนามส่่วนตััวพึึงกระทำำ�ได้้ แต่่ต้อ้ งไม่่เกี่่ย� วข้้องหรืือทำำ�ให้้เกิิดข้อ้ สงสััยได้้ว่า่ เป็็นการกระทำำ�ที่่ทุ� จุ ริิต
เพื่่�อหวัังผลประโยชน์์ใด
5. ในการให้้เงิินสนัับสนุุนต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
5.1 การใช้้เงิินหรืือทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการ ต้้องระบุุชื่่�อในนามบริิษัทั เท่่านั้้�น โดยเงิินสนัับสนุุนที่่�จ่่ายไป
ต้้องมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ธุุรกิิจ ภาพลัักษณ์์ที่ดีี่� และชื่่อ� เสีียงของบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� การเบิิกจ่่ายต้้องระบุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่ชั่� ดั เจนและ
มีีหลัักฐานที่่�ตรวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษัทั ฯ
6. ไม่่กระทำำ�การอัันใดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเมืืองภายในบริิษัทั ฯ และไม่่ใช้้ทรัพั ยากรใดของบริิษัทั เพื่่อ� ดำำ�เนิิน การดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ
เป็็นองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในความเป็็นกลางทางการเมืือง สนัับสนุุนการปฏิิบััติิตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิิปไตย รวมถึึงไม่่มีี
แนวทางในการให้้การช่่วยเหลืือทางการเมืืองแก่่พรรคการเมืืองใดไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
7. หากพบการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายการทุุจริิตหรืือส่่อไปในทางทุุจริิตที่่�มีีผลเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััททั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อม ต้้องไม่่ละเลย
หรืือเพิิกเฉยต่่อพฤติิกรรมดัังกล่่าว ควรแจ้้งให้้กรรมการผู้้�จััดการ หรืือเลขานุุการบริิษัทั ฯ ทราบทัันทีีหรืือแจ้้งผ่่านช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
8. กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการเผยแพร่่ให้้ความรู้้� ให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้แก่่ผู้้�ใต้้บัังคัับ
บััญชาเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต เพื่่อ� ให้้พนัักงานได้้ปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ รวมถึึงเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี� ในเรื่่อ� งการมีีความ
ซื่่�อสััตย์์จริิยธรรมและจรรยาบรรณ
9. บริิษััทฯ จะสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจและความร่่วมมืือที่่�
จะยัับยั้้�งผู้้�ที่่�ต้้องการกระทำำ�คอร์์รััปชั่่�นต่่อบริิษััทฯ
10. บริิษัทั ฯ จะจััดทำำ�กระบวนการปฏิิบัติั อิ ย่่างชััดเจน มีีการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� รวมทั้้�งมีีกระบวนการติิดตาม
และสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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11. บริิษัทั ฯ จะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองพนัักงานที่่ป� ฏิิเสธหรืือแจ้้งเรื่่อ� งคอร์์รัปั ชั่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ฯ ผ่่านช่่องทางที่่กำ� ำ�หนด 
แต่่หากเป็็นผู้้�กระทำำ�คอร์์รััปชั่่�นจะต้้องได้้รัับการพิิจารณาทางวิินััยตามระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้
3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษัทั ฯ เคารพต่่อสิิทธิมิ นุุษยชนและการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงาน คู่่�ค้้า และบุุคคลอื่่น� ด้้วยความเท่่าเทีียมกััน และยัังไม่่ส่ง่ เสริิมให้้บุคุ คล
ดัังกล่่าวละเมิิดสิทธิ
ิ มิ นุุษยชนเช่่นเดีียวกััน รวมถึึงการไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ อาทิิเช่่น นโยบายการใช้้แรงงานต่่างด้้าว โดยมีีโครงสร้้างแรงงานตาม
กฎหมายแรงงานไทย ดููแลเรื่่�องระบบความปลอดภััยเช่่นเดีียวกัับแรงงานไทย ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีการรัับบุุคคลซึ่่�งมีีความพิิการเข้้าเป็็น
พนัักงานของบริิษัทั ฯ ให้้ทำ�ำ งานในส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมและมีีการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน  
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิตามมาตรฐานต่่าง ๆ ตามความต้้องการของลููกค้้า เช่่น
- หลัักจรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA) เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามหลัักจรรยาบรรณอัันประกอบ
ด้้วยด้้านแรงงาน สุุขภาพและความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม จริิยธรรมและระบบการจััดการ   
- ระบบการจััดการเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองแรงงานและความปลอดภััยในการทำำ�งาน The Sedex Members Ethical Trade
Audit (SMETA) หรืือ (SEDEX)  เป็็นต้้น
4. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อนโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัับผิิดชอบเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการตาม
นโยบายให้้เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการประเมิินผลและจััดการฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยบริิษััทได้้
มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย เพื่่�อดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อม ISO14001 ซึ่่ง� ปััจจุุบันั บริิษัทั ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 อย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นเวลากว่่า 10 ปีี
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีของพนัักงานหรืือลููกจ้้าง เพื่่�อให้้มีีการเฝ้้าระวัังโรคจากการทำำ�งานที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นและ ทำำ�ให้้ทราบภาวะสุุขภาพหรืือแนวโน้้มของการเจ็็บป่่วยของพนัักงานหรืือลููกค้้า รวมทั้้�งกรณีีที่่�มีีโรคระบาดรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นมาใหม่่
โดยมีีการติิดตามข่่าวสารและข้้อมููลอย่่างใกล้้ชิิด จะได้้มีีการรัักษาและหาวิิธีีป้้องกัันได้้อย่่างทัันท่่วงทีี  
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงปีี 2563 ประเทศไทยและทั่่�วโลกประสบกัับวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยบริิษัทั ฯ ได้้ติดต
ิ ามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิด 
ิ และกำำ�หนดให้้มีีมาตรการการป้้องกัันความปลอดภััยด้้านสุุขภาพอนามััยของ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานขั้้�นสููงสุุด เพื่่�อความปลอดภััยของทุุกคน ซึ่่�งตั้้�งแต่่มีีการแพร่่ระบาดในช่่วงต้้นปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบััน พบว่่าผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนของบริิษัทั ฯ ปลอดภััยไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้อ� ดัังกล่่าว แต่่อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ฯ จะยัังคงมีีมาตรการการป้้องกัันต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยของพนัักงาน โดยกำำ�หนดนโยบายอุุบััติิเหตุุต้้องเป็็นศููนย์์ ( 0 ) เป็็นเป้้าหมาย
หลัักอย่่างหนึ่่�งของบริิษััท สำ�หรั
ำ ับข้้อมููลในปีี 2563 มีีอุุบััติิเหตุุขั้้�นรุุนแรงที่่�เกิิดจากการทำำ�งานจำำ�นวน 8 เหตุุการณ์์ ซึ่่�งเกิิดจากการปฏิิบััติิ
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์/เครื่่�องมืือจำำ�นวน  5 เหตุุการณ์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีอุุบััติิเหตุุเล็็กน้้อยที่่�เกิิดจากการใช้้มีีดคััตเตอร์์เพื่่�อ
ตกแต่่งชิ้้�นงาน การยกของ โดยส่่วนใหญ่่เกิิดกัับพนัักงานใหม่่ที่่�เพิ่่�งมาทำำ�งานซึ่่�งยัังไม่่มีีความชำำ�นาญจำำ�นวน 3 เหตุุการณ์์  ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการความปลอดภััยและหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดแนวทางวิิธีีปฏิิบััติิและป้้องกัันเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุซ้ำำ��
ขึ้้�นอีีก และจััดให้้มีีการฝึึกอบรมให้้ความรู้้� เพิ่่�มทัักษะและความเชี่่�ยวชาญ เพิ่่�มความระมััดระวััง และจััดกิิจกรรมรณรงค์์เพื่่�อสร้้างความรู้้� 
ความเข้้าใจ ความตระหนััก และสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับพนัักงาน ในการสร้้างปลอดภััยให้้กัับตนเองและคนรอบข้้าง เพื่่�อช่่วยลดอุุบััติิเหตุุใน
โรงงานให้้ได้้ตามเป้้าหมายหลัักที่่�วางไว้้
ด้้านสวััสดิิการพนัักงาน
บริิษัทั ฯ มีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบการขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนพนัักงานร่่วมปรึึกษาหารืือกัับฝ่่ายบริิหารเพื่่อ�
เป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้รับั สิิทธิแิ ละสวััสดิิการอย่่างเป็็นธรรม เพื่่อ� เป็็นการส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์และความเข้้าใจอัันดีี
ระหว่่างพนัักงานและบริิษัทั ฯ โดยอ้้างอิิงตามระบบการจััดการเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองแรงงานและความปลอดภััยในการทำำ�งาน The Sedex
Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรืือ (SEDEX) ประกอบด้้วย
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

5. การรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
ถึึงแม้้ว่่าบริิษััทฯ จะไม่่ได้้ขายสิินค้้าโดยตรงให้้แก่่ผู้้�บริิโภค แต่่บริิษััทฯ ก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ ว่่าจะต้้อง
ไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงหรืืออัันตรายต่่อผู้้�บริิโภคจากสิินค้้าที่่�ผลิต 
ิ เช่่น ชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ ของภาชนะหรืือบรรจุุภััณฑ์์ ให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้าอุุปโภค
บริิโภค  โดยมีีการสื่่อ� สารกัับพนัักงานอยู่่�เสมอและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งดัังกล่่าวเป็็นอัันดัับแรก ไม่่ว่า่ จะเป็็นพนัักงานฝ่่ายผลิิตหรืือพนัักงาน
ฝ่่ายตรวจสอบคุุณภาพ ซึ่่ง� จะต้้องเกี่่ย� วข้้องกัับความสมบููรณ์์ของสิินค้้าและบริิการโดยตรง บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากลต่่าง ๆ
อย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ลููกค้้า ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• มาตรฐานการจััดการด้้านคุุณภาพ (ISO9001:2015)
• มาตรฐานการจััดการด้้านคุุณภาพสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมยานยนต์์ (IATF16949:2016)
• มาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001:2015)
• มาตรฐานการระบบสุุขลัักษณะในการผลิิตที่่ดีี 
� (Good Manufacturing Practice) หรืือ GMP สำำ�หรับั กระบวนการผลิิตชิ้้น� ส่่วน
พลาสติิกและการขึ้้�นรููปด้้วยระบบสููญญากาศ (VACUUM)
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังใส่่ใจและคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภคและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเน้้นการจััดการด้้านสารปนเปื้้อ� นในผลิิตภัณ
ั ฑ์์
(Environmental Hazardous Substances) เพื่่อ� ควบคุุมไม่่ให้้มีีการนำำ�สารเคมีีที่่เ� ป็็นอัันตรายมาใช้้ในกระบวนการผลิิต เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ�
มั่่�นว่่าสิินค้้าที่่เ� ป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั ฯ ไม่่มีีสารพิิษที่่เ� ป็็นอัันตรายต่่อผู้้�บริิโภครวมทั้้�งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการติิดต่อ่ สื่่อ� สารกัับ
ลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้เข้้าถึึงข้้อมููลและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด
6. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการจััดทำำ�ระบบการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบ
การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 : 2015  และบริิษััทฯ ยัังได้้รัับการรัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 3 (Green Industry)
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม เกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการสิ่่�งแวด้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผลและทบทวนเพื่่อ� การพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องต่่อไป  โดยบริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมกัับพนัักงานทุุกระดัับของบริิษััทฯ  เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางร่่วม
กัันในการพััฒนาและดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้ทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง  รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีโครงการหรืือกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เพื่่อ� สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้ศักั ยภาพและทรััพยากรของบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการให้้ประสบผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายและวััตถุปุ ระสงค์์
อย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์พลัังงานและการส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้มีีการ
กำำ�หนดเป็็นนโยบายเกี่่ย� วกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมขึ้้น� เพื่่อ� ให้้พนัักงานได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการช่่วยกัันดููแลรัักษาและรัับผิิดชอบเกี่่ย� วกัับจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยมีีการกำำ�หนดโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
• โครงการรณรงค์์การคััดแยกขยะ
บริิษััทฯ ได้้สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้พนัักงานทุุกคนตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม ช่่วยกัันรัักษาความสะอาด  และดููแล
สิ่่�งแวดล้้อมภายในโรงงาน ได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศแก่่พนัักงานใหม่่ รวมทั้้�งแม่่บ้้าน, คนสวน, รปภ., ผู้้�รัับเหมา เพื่่�อให้้ทุุกคนมีี
ความรู้้� ความเข้้าใจและเห็็นความสำำ�คััญของการคััดแยกขยะ รวมทั้้�งปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการทิ้้�งขยะ โดยมีีการชี้้�แจงเกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบัติั ตัิ วั เกี่่ย� วกัับการทิ้้�งขยะ การคััดแยกขยะ และการแบ่่งประเภทขยะอย่่างชััดเจน พร้้อมกัับติิดตามผลเกี่่ย� วกัับความเข้้าใจ
ของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• โครงการควบคุุมและจััดการสารเคมีี
บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดเก็็บ และควบคุุมการใช้้สารเคมีีอย่่างคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย ความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพ
อนามััยของพนัักงาน โดยมีีการตรวจติิดตามสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยทำำ�การตรวจสอบอุุณหภูมิู บิ ริิเวณ
พื้้�นที่่จั� ดั เก็็บสารเคมีี หรืือพื้้�นที่่ที่� มีี่� การใช้้สารเคมีี รวมทั้้�งปรัับปรุุงข้้อปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ในการทำำ�งานเป็็นระยะและต่่อเนื่่อ� ง พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดการซ้้อมแผนฉุุกเฉิินในกรณีีที่่�สารเคมีีหกรั่่�วไหลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
• โครงการประหยััดน้ำำ��บาดาลและการนำำ�น้ำำ�� DI กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตใหม่่
เพื่่อ� เป็็นการลดปััญหาการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม และเพื่่อ� ให้้การใช้้ทรัพั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและได้้ประโยชน์์สูงู สุุด บริิษัทั ฯ จึึงได้้มีีโครงการ
ประหยััดน้ำำ��บาดาล ด้้วยการขอความร่่วมมืืจากพนัักงานทุุกคน โดยมีีเป้้าหมายการใช้้น้ำำ��ไม่่เกิิน 4,800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน สำำ�หรับั
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��บาดาลโดยเฉลี่่�ยของปีี2563 เท่่ากัับ 2,782 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน ซึ่่�งมีีการใช้้น้ำำ��น้อ้ ยกว่่าเป้้าหมายที่่ไ� ด้้วางไว้้
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• โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน (Energy Saving)
เพื่่อ� เป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้แก่่พนัักงานภายในองค์์กรตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการประหยััดพลัังงานเพื่่อ� ลดปััญหาโลกร้้อน
ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลัังประสบอยู่่�  บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีเป้้าหมายปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อยอดขายไม่่เกิิน 6%
ต่่อเดืือน โดยในปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 7.91% ต่่อเดืือน ถึึงแม้้ว่า่ ผลการใช้้พลัังงานของบริิษัทั ฯ
ยัังมีียอดการใช้้สูงู กว่่าเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดอยู่่�  อย่่างไรก็็ตามผู้้�บริิหารได้้เน้้นย้ำำ��ให้้ทุกุ หน่่วยงานกำำ�หนดเป็็นมาตรการในการลดค่่าใช้้จ่า่ ย
ด้้านการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ต้้องไม่่เกิินจากอััตราที่่กำ� ำ�หนดไว้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ให้้ได้้ ซึ่่ง� นอกจาก
จะช่่วยทำำ�ให้้มีีสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีแล้้วยัังเป็็นการช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าของบริิษััทฯ มีีแนวโน้้ม
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการรณรงค์์ให้้พนัักงานทุุกคนมีีจิิตสำำ�นึึกในการร่่วมมืือกัันใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีการเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการประหยััดพลัังงานแก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง   
• โครงการประหยััดการใช้้กระดาษ A4
เพื่่�อเป็็นการประหยััดทรััพยากรและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ ได้้ร่่วมกัันประหยััดการใช้้กระดาษ 
โดยได้้กำำ�หนดปริิมาณการใช้้กระดาษในแต่่ละแผนกประจำำ�เดืือน เพื่่อ� เป็็นการควบคุุมและลดปริิมาณการใช้้กระดาษในการทำำ�งาน
และนำำ�กระดาษที่่ใ� ช้้แล้้วมาทำำ�เป็็นกระดาษ Reuse  หรืือเปลี่่ย� นวิิธีีการสื่่อ� สารผ่่านการส่่งข้้อความทางอีีเมลล์์หรืือทางไลน์์  เพื่่อ�
ลดปริิมาณการพิิมพ์์เอกสาร โดยมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการใช้้กระดาษ A4 ของบริิษัทั ฯ ไม่่เกิิน 138 รีีมต่่อเดืือน  และได้้ทำำ�การติิดตาม
ตรวจสอบประเมิินผลการใช้้กระดาษเป็็นระยะ  ในปีี 2563 มีีการใช้้กระดาษเฉลี่่�ยเดืือนละ 91 รีีม ซึ่่�งมีีแนวโน้้มลดลงเรื่่�อยๆ
มีีเพีียงบางเดืือนที่่ค� วามต้้องการใช้้กระดาษเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่อ� งจากปริิมาณการสั่่�งซื้้�อของลููกค้้าบางรายที่่ยั� งั ต้้องการข้้อมููลหรืือหลัักฐาน
ประกอบที่่เ� ป็็นเอกสารจึึงทำำ�ให้้มีีการใช้้กระดาษมากขึ้้น� อย่่างไรก็็ตามหน่่วยงานต่่าง ๆ ยัังคงให้้ความร่่วมมืือกัันเพื่่อ� ช่่วยลดการ
ใช้้กระดาษให้้ได้้มากที่่�สุุด
• กิิจกรรม 5 ส
บริิษัทั ฯ ได้้มีีนโยบายจััดทำำ�กิจิ กรรม 5 ส อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� เป็็นการเพิ่่�มผลผลิิตและเพื่่อ� ความสะอาด ความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย
ภายในบริิษัท 
ั โดยมีีการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ 5 ส เพื่่อ� เป็็นทีีมงานในการจััดทำำ�มาตรฐานและกำำ�หนดการตรวจประเมิิน ติิดตาม
ผลการปรัับปรุุง และรายงานผลการติิดตามในที่่�ประชุุมกรรมการ 5 ส เป็็นประจำำ�โดยได้้มีีการกำำ�หนดการตรวจประเมิินและ
รายงานผลเดืือนละ 1 ครั้้ง� โดยให้้พนัักงานทุุกคนได้้มีีส่ว่ นร่่วมและตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการสะสาง การดููแลความสะอาด 
ความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย ความสะดวกในการทำำ�งาน และมีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีภายในพื้้�นที่่�การทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยงาน
รวมถึึงการเสริิมสร้้างลัักษณะนิิสััยให้้กัับพนัักงานทุุกคน และทำำ�ให้้เกิิดสุุขลัักษณะที่่�ดีี  นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีการ
ทำำ�ความสะอาดโรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่่ง� คณะกรรมการ 5 ส ได้้กำำ�หนดวััน เวลาในการทำำ�ความสะอาดครั้้ง� ใหญ่่ปีลี ะ 1 ครั้้ง�
7. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความสุุจริิต โปร่่งใส  เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ โดยมุ่่�งเน้้นการเจริิญเติิบโตของบริิษัทั ฯ ควบคู่่�
ไปกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน ชุุมชน และคุุณภาพของสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกมิิติิ โดยบริิษัทั ฯ มีีกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายกัับ
ชุุมชนในบริิเวณใกล้้เคีียง อาทิิเช่่น การปล่่อยพัันธุ์์�ปลาลงสู่่�คลองสาธารณะ ร่่วมงานบุุญ การออกโรงทาน การแข่่งเรืือประเพณีี  เป็็นต้้น
8. นวััตกรรมและการเผยแพร่่นวััตกรรม CSR
บริิษัทั ฯ มีีการสื่่อ� สารและประชาสััมพัันธ์์โครงการหรืือกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมแบบสองทาง (Two Way Communication)
กัับชุุมชน โดยได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ หน่่วยงานท้้องถิ่่�น หรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ ภายในชุุมชนและใกล้้เคีียง เช่่น อบต. วััด โรงเรีียน
ภายในชุุมชน ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ได้้มีีส่่วน
ร่่วมในโครงการหรืือกิิจกรรมนั้้�น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
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•	กิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯและบริิษัทย่
ั ่อย ได้้มุ่่�งเน้้นในการมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรมทางสัังคมและชุุมชน เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและการดำำ�รงอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างพึ่่�งพาอาศััยกััน รวมทั้้�งได้้ร่่วมสนัับสนุุนและส่่งเสริิมขนบธรรมเนีียมประเพณีีของไทยตามเทศกาลต่่าง ๆ  ได้้แก่่
		
• เนื่่อ� งในวัันพ่่อแห่่งชาติิ วันั ที่่� 5 ธัันวาคม บริิษัทั ฯ และผู้้�มีีอุุปการะคุุณได้้นำำ�อาหาร เช่่น ก๋๋วยเตี๋๋ย� วเรืือ กระเพาะปลา ขนม ผลไม้้
และเครื่่�องดื่่�ม แจกฟรีีให้้กัับผู้้�ที่่�มาบริิจาคโลหิิตที่่�สภากาชาดไทยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
		
• สนัับสนุุนกิิจกรรมส่่งเสริิมประเพณีีและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ ประเพณีีแข่่งเรืือประจำำ�ปีี เจ้้าภาพทอดกฐิินสามััคคีี 
สร้้างพระประธาน ออกโรงทานเลี้้�ยงอาหารเนื่่�องในวัันสำำ�คััญทางศาสนา การจััดพิิธีีรดน้ำำ��ขอพรผู้้�ใหญ่่ในวัันสงกรานต์์
ทำำ�บุุญตัักบาตรในวัันขึ้้�นปีีใหม่่
		
• บริิจาคหน้้ากากอนามััย ผ้้าอ้้อมสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ ถัังอ็็อกซิิเจน ให้้กัับโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพประจำำ�ตำำ�บลคลองสี่่�
		
• บริิจาคสิ่่�งของ อุุปกรณ์์ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า คอมพิิวเตอร์์ เสื้้�อผ้้าให้้กัับมููลนิิธิิต่่าง ๆ
		
• ปล่่อยพัันธุ์์�ปลาลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

ปล่่อยพัันธุ์์�ปลาลงสู่่�
แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ

ภาพบรรยากาศการนำำ�อาหารและเครื่่�องดื่่�ม
มาให้้ผู้้�บริิจาคโลหิิตที่่�สภากาชาดไทย

มาตรการการป้้องกัันโควิิดภายในบริิษััท
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บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิหารและระดัับปฏิิบัติั งิ านและเพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินงาน
จึึงได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนและระบบต่่าง ๆ เพื่่อ� ส่่งเสริิมการควบคุุมภายในและกระบวนการตรวจสอบเพื่่อ� วิิเคราะห์์ปัญ
ั หาหรืือความเสี่่ย� งต่่าง ๆ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็ว
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ประเมิินความเพีียงพอของ
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ โดยพิิจารณาแบบประเมิินของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
ตามที่่�ฝ่่ายจััดการได้้จััดทำำ�ขึ้้�น และผลการสอบทานการประเมิินระบบการควบคุุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอและเหมาะสม ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�สำำ�คััญที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์หลักั ขององค์์กร ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีกระบวนการและบุุคลากรอย่่างเพีียงพอเพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงาน
ตามระบบการควบคุุมภายในเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบควบคุุมภายในจะสามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย จากการที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
อาจนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบได้้ การบริิหารจััดการระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ สามารถสรุุปแยกตามองค์์ประกอบการควบคุุมภายใน
ตามมาตฐานสากล COSO ดัังนี้้�
1. สภาพแวดล้้อม (Control Environment)
บริิษัทั ฯ ได้้กํําหนดให้้มีีสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายในที่่ดีี 
� โดยจััดโครงสร้้างองค์์กรและสายงานการบัังคัับบััญชาที่่ชั� ดั เจน
เหมาะสม รวมทั้้�งกํําหนดเป้้าหมายทางธุุรกิิจ และดััชนีีชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่่�อใช้้ในการประเมิิน
ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายขององค์์กร โดยที่่�การกํําหนดเป้้าหมายทางธุุรกิิจ และดััชนีีชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จได้้ทํํา
ขึ้้�นบนพื้้�นฐานที่่�ระมััดระวััง กํําหนดให้้มีีคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของทุุกระบบอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังปลููกฝัังให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ และบริิษัทย่
ั ่อย ตระหนัักถึึงการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยกํําหนด
ให้้มีีนโยบายการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  และจรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ นโยบายระบบการควบคุุมภายใน และแนวปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่�น เพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ยึึดถืือเป็็น
แนวทางปฏิิบัติั ิ รวมทั้้�งให้้มีีกิจิ กรรมส่่งเสริิมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยการอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั งิ านมีีความโปร่่งใส เป็็นธรรม
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
บริิษัทั ฯ ได้้ยึึดถืือแนวปฏิิบััติกิ ารกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดีี ต
� ามที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกํําหนด ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้รับั การประเมิิน
ให้้เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนที่่มีี� ระดัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการระดัับดีีมาก มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากสถาบัันกองทุุนเพื่่�อพััฒนาตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสํํานัักงานคณะกรรมการกํํากัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์(กลต.) อีีกทั้้�งผลการประเมิินคุุณภาพการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจํําปีี ได้้รับั ผลการประเมิินดีีมากมาโดยตลอด 
2. การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
บริิษััทฯ กํําหนดให้้มีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีีคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กํํากัับดููแลการดํําเนิินการ
การบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย ให้้อยู่่�ในระดัับที่่อ� งค์์กรยอมรัับได้้ ครอบคลุุมความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ การดํําเนิินงาน
การเงิิน การปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบและความปลอดภััย มีีการวางแผนและกํําหนดมาตรการบริิหารความเสี่่ย� ง มีีการประเมิินปััจจััยความเสี่่ย� ง
ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจและเป้้าหมายของบริิษัทั ฯ มีีการวิิเคราะห์์ว่า่ เหตุุการณ์์ใดที่่จ� ะเป็็นปััจจััยให้้มีีความเสี่่ย� งเกิิดขึ้้น�  จััดให้้
มีีการติิดตามการบริิหารความเสี่่ย� งของหน่่วยงานต่่างๆ ภายในองค์์กร โดยเน้้นให้้สอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์ข์ องบริิษัทั ฯ และรายงานผลให้้
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส เพื่่อ� ทบทวนปััจจััยเสี่่ย� งที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อองค์์กร
3.	กิิจกรรมการควบคุุม (Control Activities)
บริิษััทฯ มีีการควบคุุมการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหาร โดยได้้มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและวงเงิินอํํานาจอนุุมััติิของ
แต่่ละตํําแหน่่งงานอย่่างชััดเจน และมีีการทบทวนขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานให้้เหมาะสมกัับโครงสร้้างองค์์กร และการปฏิิบััติิงานในปััจจุุบััน
มีีระบบการตรวจสอบความถููกต้้องเพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้มีีการทํํารายการได้้ลํําพัังตั้้ง� แต่่ต้น้ จนจบ รวมทั้้�งมีีการสอบทานผลการปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็น
ไปตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ คู่่�มืืออํํานาจดํําเนิินการและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานต่่างๆ อย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานมีีระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ เหมาะสม และการปฏิิบััติิงานที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาทบทวนและ
อนุุมัติั ิแผนการตรวจสอบประจํําปีี เพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่มีี� ความเสี่่�ยงสููง รวมทั้้�งครอบคลุุมของผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
กัับบริิษััทฯ ทํําให้้มั่่�นใจว่่าหน่่วยงานต่่างๆ มีีการควบคุุมการปฏิิบััติิงานที่่�เพีียงพอ ทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบััติิการ การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ กฎเกณฑ์์ต่่างๆ
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้พิิจารณาประเด็็นสํําคััญและปััญหาที่่�ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้้เสนอแนะให้้ฝ่่ายบริิหาร
ดํําเนิินการแก้้ไข และให้้มีีการรายงานผลการ แก้้ไข มาตรการป้้องกัันมิิให้้เกิิดปััญหาเดิิมขึ้้�นอีีก มีีมาตราการที่่�รััดกุุมและชััดเจนในกรณีีที่่�
บริิษัทมีี
ั การทํําธุุรกรรม (รายการระหว่่างกััน) กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือ ผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว ระบบสารสนเทศ
และการสื่่�อสารข้้อมููล ในการเสนอเรื่่�องให้้คณะกรรมการพิิจารณา
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีข้้อมููลที่่�สํําคััญต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอเพื่่�อให้้คณะกรรมการใช้้ประกอบการตััดสิินใจโดยการจััดทํํารายงานเชิิง
วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบหลัักการและเหตุุผลพร้้อมเอกสารประกอบข้้อเท็็จจริิง รายงานข้้อมููลเพื่่อ� ศึึกษาประกอบการตััดสินิ ใจ โดยมีีเลขานุุการ
บริิษััทฯ ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คํําแนะนํําด้้านข้้อบัังคัับและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััทฯ ตลอดจน ประสานงานให้้มีีการ
ปฏิิบัติั ติ ามมติิคณะกรรมการ บริิษัทั ฯ รวมทั้้�งเป็็นหน่่วยงานที่่เ� ป็็นศููนย์์กลางในการจััดทํําและจััดเก็็บเอกสารสํําคััญ ได้้แก่่ ทะเบีียนกรรมการ
หนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ไว้้อย่่างเป็็น
ระบบ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องกรรมการได้้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้้พิจิ ารณาร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับการจััดทํํางบการเงิินของบริิษัทั ฯ ทุุกไตรมาส เพื่่�อให้้มีีความมั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ มีีการ
ใช้้นโยบายบััญชีี ตามหลัักการบััญชีี ที่่�รัับรองทั่่�วไป และเหมาะสมกัับลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเหมาะสม
ตลอดจนการพััฒนาระบบสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง และทํําการประเมิินระบบ SAP หลัังจากนํํามาใช้้งาน รวมถึึงมีีระบบรัักษา
ความปลอดภััยของระบบสารสนเทศ และข้้อมููลที่่มีี� ประสิิทธิิภาพเพีียงพอ มีีการจััดทํําการสำำ�รองข้้อมููลของระบบสารสนเทศทั้้�งหมด เพื่่�อ
ให้้ระบบสารสนเทศของบริิษัทมีี
ั เสถีียรภาพ สามารถนํําข้้อมููลมาใช้้งานได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งและเพิ่่�มความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้กับั ระบบสารสนเทศของ
บริิษััท 
4. สารสนเทศและการสื่่�อสาร (Information & Communication)
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในคุุณภาพของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร ซึ่่ง� เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่ส� นัับสนุุนให้้การควบคุุม
ภายในสามารถดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธผล โดยมีีแนวทางบริิหารจััดการสารสนเทศและการสื่่�อสาร ดัังนี้้�
• มีีการบริิหารจััดการข้้อมููลโดยกำำ�หนดชั้้�นความลัับของข้้อมููล แนวทางการจััดเก็็บเอกสารสำำ�คัญ
ั และเอกสารควบคุุม รวมถึึง
ข้้อมููลประกอบการปฏิิบััติิงานทั้้�งจากภายในและภายนอก เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสารสนเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญและเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงานและทัันต่่อการใช้้งาน
• บริิษััทฯ มีีแนวทางและกระบวนการสื่่�อสารข้้อมููลต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่าง
เหมาะสม เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพ
- กำำ�หนดให้้เนื้้�อหาสาระสำำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ และเอกสารการประชุุม ได้้จัดส่
ั ง่ ให้้คณะกรรมการ
บริิษัทั ฯ ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมเพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ สามารถวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลก่่อนการตััดสินิ ใจอย่่างเพีียงพอ
				โดยคณะกรรมการบริิษัทั ฯ สามารถร้้องขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากหน่่วยงานหรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ประกอบการพิิจารณาได้้
- บริิษัทั ฯ มีีช่่องทางสำำ�หรับั การสื่่อ� สารภายในองค์์กร เช่่น บอร์์ดประกาศ ไลน์์กลุ่่�ม อีีเมล ตู้้�แสดงความคิิดเห็็นและร้้องเรีียน
หรืือผ่่านหััวหน้้าหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ต้้องคอยแจ้้งข้้อมููลต่่าง ๆ ให้้พนัักงานทราบ
- บริิษัทั ฯ จััดช่่องทางสำำ�หรัับการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกหลายช่่องทาง โดยมีีหน่่วยงานที่่รั� ับผิิดชอบตรงเพื่่�อ
เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างสม่ำำ��เสมอ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ของบริิษััท  เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอ
ระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณา
เลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทฯ เป็็นการล่่วงหน้้า รวมทั้้�งการแจ้้งข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องสิิทธิิและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
- บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีช่อ่ งทางรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนหรืือแสดงความคิิดเห็็นผ่่านเว็็บไซต์์บริิษัท 
ั (Complaint Channel) นอกเหนืือ
จากตู้้�แสดงความคิิดเห็็นหรืือร้้องเรีียน เพื่่�อให้้พนัักงานและบุุคคลภายนอก เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนจะได้้รัับการ
พิิจารณาอย่่างโปร่่งใส
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5. การติิดตามประเมิินผล (Monitoring Activities)
บริิษัทั ฯ มีีกระบวนการติิดตามและประเมิินความเพีียงพอของการควบคุุมภายใน มีีการติิดตามผลการปฏิิบััติงิ านว่่า เป็็นไปตามเป้้า
หมายที่่�วางไว้้ โดยมีีการประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริิหาร โดยมีีการติิดตามการปฏิิบััติิงานตั้้�งแต่่คณะกรรมการบริิษััทฯ คณะ
กรรมการบริิหาร และคณะผู้้�บริิหาร เพื่่�อติิดตามเป้้าหมายและกํํากัับการดํําเนิินการตามแผน กลยุุทธ์์ แผนงาน และโครงการ ที่่�อยู่่�ในแผน
ธุุรกิิจประจํําปีี ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งแก้้ไขปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและปรัับแผนการดํําเนิินงานให้้สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และเมื่่�อพบว่่าผลการดํําเนิินการมีีความแตกต่่างจากเป้้าหมายที่่กํํ� าหนดไว้้ กํําหนดให้้ผู้้�รัับผิิดชอบนํําเสนอ
รายงานเพื่่อ� ทบทวนการปฏิิบัติั งิ านและการวิิเคราะห์์สาเหตุุตลอดจนร่่วมพิิจารณาเพื่่อ� อนุุมัติั แิ ผนการแก้้ไขปััญหา และให้้รายงานการปฏิิบัติั ิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ทํําหน้้าที่่�ตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานของ หน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
หน่่วยงานเหล่่านั้้�นมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม โดยมุ่่�งเน้้นการตรวจสอบในเชิิงป้้องกัันและให้้เกิิดประโยชน์์กัับทุุก
หน่่วยงาน โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีอิิสระ ตลอดจนเสนอรายงานและแนวทาง การแก้้ไขได้้อย่่างตรงไปตรง
มาต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะจััดการ ทั้้�งนี้้� กรณีีที่่�พบข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับข้้อบกพร่่องของระบบควบคุุมภายในที่่�เป็็นสาระสํําคััญ
จะมีีการสรุุป ข้้อสัังเกตดัังกล่่าวให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบเพื่่�อให้้ทํําการป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยให้้ทํําการแก้้ไข
ให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�กํําหนดไว้้ และเพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารมีีความมั่่�นใจได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�
เพีียงพอและเหมาะสม

สรุุปความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท

ความเห็็นของกรรมการ กรรมการตรวจสอบต่่อการควบคุุมภายใน
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน ได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั
ในด้้านต่่าง ๆ 5 ด้้าน คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ข้้อมููลและระบบการติิดตาม และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ ซึ่่ง� คณะกรรมการมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการตรวจสอบว่่า บริิษัทั
มีีระบบควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม รวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในที่่จ� ะติิดตามควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานบริิษัทย่
ั อ่ ยให้้สามารถ
ป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อยจากการที่่�กรรมการบริิษััทหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึงการทำำ�
ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเพีียงพอแล้้ว และสอดคล้้องกัับแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท คืือ บริิษััทไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อยมิิได้้
ให้้ความเห็็นในรายงานการสอบบััญชีีว่่า บริิษัทมีีข้
ั ้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในแต่่อย่่างใด

การกำำ�หนดบทลงโทษ
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร (Code of Conduct) ให้้ถืือเป็็นนโยบายที่่�สำำ�คััญที่่�พนัักงานทุุก
คนต้้องสำำ�นึึกถึึงความถููกต้้องชอบธรรมและถููกกฎหมายในการปฏิิบัติั งิ านให้้แก่่บริิษัท 
ั นอกจากนี้้� ยังั มีีการกำำ�หนดบทลงโทษตามลำำ�ดับั หนััก
เบาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรในกรณีีที่่�พนัักงานไม่่ว่่าระดัับใดปฏิิบััติิตนที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท
	อำำ�นาจอนุุมััติิ
บริิษััทมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ ผู้้�บัันทึึกรายการบััญชีีและข้้อมููลสารสนเทศและผู้้�ดููแล
ทรััพย์์สิินออกจากกัันอย่่างชััดเจน การจััดซื้้�อจััดหามีีการเปรีียบเทีียบราคา ทำำ�การต่่อรองราคา ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการตรวจสอบซึ่่�งกัันและกััน
โดยผู้้�จััดการฝ่่ายมีีอำำ�นาจอนุุมัติั ขั้้ิ น� ต้้น และกรรมการผู้้�จััดการมีีอำำ�นาจสููงสุุดในการอนุุมัติั  ส่
ิ ว่ นแผนกบััญชีีและการเงิินมีีหน้้าที่่ใ� นการบัันทึึก
รายการ แผนกบุุคคลเป็็นผู้้�ดููแลทรััพย์์สิิน ประเภทเครื่่�องจัักร และวััตถุุดิิบ รวมถึึงบุุคลากร เจ้้าหน้้าที่่�บััญชีีและการเงิินดููแลทรััพย์์สิินนอก
เหนืือจากที่่�แผนกบุุคคลดููแล อาทิิ เงิินสด 
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การจััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
สำำ�หรัับแผนกตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบภายในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ประเมิินประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายใน สอบทานและประเมิินความเหมาะสมของการปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีและ
สารสนเทศ การควบคุุมสิินค้้าและวััตถุุดิิบ การจััดซื้้�อจััดหา ระบบการรัับเงิิน จ่่ายเงิิน การควบคุุมเงิินสดย่่อย และการควบคุุม
ดููแลทรััพย์์สิินของบริิษัทั ฯ
2. ตรวจสอบว่่า ได้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและปฏิิบััติิตามระเบีียบนโยบายบริิษััท
3. ตรวจสอบการบัันทึึก ควบคุุม เก็็บรัักษาทรััพย์์สิินไว้้อย่่างเหมาะสมสามารถป้้องกัันความเสีียหายได้้อย่่างเพีียงพอ
4. ตรวจสอบความถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลทางการเงิิน
5. เสนอแนะระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อช่่วยให้้เกิิดผลงานที่่�มีีประสิิทธิผิ ล
6. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้านต่่าง ๆ ว่่าเป็็นไปตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
7. นำำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีีที่่มีี� ความเห็็นแตกต่่างไปจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีมีีข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในประการใด
ไม่่มีีความเห็็นที่่�แตกต่่างเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำำ�ปีี

หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท

ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 1/2552 เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2552 ได้้แต่่งตั้้�ง นางสาวลััคมน เพชรชูู ให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษัทตั้้
ั �งแต่่วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2552 เนื่่�องจากมีีประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงานของบริิษััทมา
แล้้วมากกว่่า 10 ปีี สามารถเข้้าใจระบบงานด้้านต่่าง ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี และได้้เข้้าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้านการ
ตรวจสอบภายใน ได้้แก่่ การปฏิิบััติิงานตรวจสอบสำำ�หรัับผู้้�ตรวจสอบมืือใหม่่ การป้้องกัันและการตรวจสอบการทุุจริิตภายใน การควบคุุม
ภายในตามแนวคิิดของ COSO เป็็นต้้น และเข้้าใจในกิิจกรรมและการดำำ�เนิินงานของบริิษัท จึึ
ั งเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�
ดัังกล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ
ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััทจะต้้องผ่่าน
การอนุุมััติิ (หรืือได้้รัับความเห็็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.ความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจ

ความเสี่่�ยงทางด้้านราคาวััตถุุดิิบ
เนื่่�องจากเม็็ดพลาสติิก แผ่่นฟิิล์์มพลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ ซึ่่�งเป็็นวััตถุดิุ ิบหลัักในการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก และพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
เป็็นผลพลอยได้้จากการกลั่่�นน้ำำ�มั
� ันดิิบและก๊๊าซธรรมชาติิ ดัังนั้้�น ราคาโดยทั่่�วไปจะแปรผัันตามราคาน้ำำ��มัันและราคาก๊๊าซในตลาดโลก ซึ่่�ง
หากราคาวััตถุุดิิบดัังกล่่าวมีีการปรัับตััวสููงขึ้้�นก็็อาจจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อกำำ�ไรของบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััท 
อย่่างไรก็็ตาม การผลิิตของบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทส่
ั ว่ นใหญ่่ ลูกู ค้้าจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดประเภท มาตรฐานคุุณภาพ และผู้้�ขายวััตถุดิุ บิ มาให้้
ซึ่่ง� ราคาขายก็็จะเป็็นราคาเดีียวกัันทั่่�วโลก (Global Price) ซึ่่ง� บริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทก็
ั ส็ ามารถขอปรัับราคาขึ้้น� ได้้ นอกจากนี้้� บริิษัทั และกลุ่่�ม
บริิษััทยัังมีีมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ ดัังนี้้�
- ประสานและเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและติิดต่่อกัับผู้้�ค้้าวััตถุุดิิบไว้้หลาย ๆ ราย
- เปรีียบเทีียบราคาวััตถุดิุ ิบจากผู้้�ขายตั้้�งแต่่ 2 รายขึ้้�นไป เพื่่�อให้้ได้้เงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�ดีีที่่สุ� ุด
- ติิดตามแนวโน้้มราคาเม็็ดพลาสติิก แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ จากผู้้�ขายภายในประเทศและต่่างประเทศอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่อ� วางแผนการสั่่ง� ซื้้�อวััตถุดิุ บิ ที่่เ� หมาะสม หากราคามีีแนวโน้้มที่่จ� ะเพิ่่�มขึ้้น� บริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทั อาจจะสั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้าใน
ปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการใช้้ในการผลิิตระยะหนึ่่�ง
- ติิดต่่อและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อสามารถชี้้�แจงและปรัับราคาสิินค้้าตามต้้นทุุนที่่�เป็็นจริิงได้้
ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบคุุณภาพน้้อยราย
ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทสั่่
ั ง� ซื้้�อวััตถุดิุ บิ ประเภทเม็็ดพลาสติิก แผ่่นพลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ เกืือบทั้้�งหมดจากแหล่่งผลิิตภายใน
ประเทศ ซึ่่�งบางครั้้�งมีีผู้้�ผลิิตน้้อยรายที่่�มีีคุุณภาพ บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทจึึงสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตรายนั้้�นซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิดีีมีีปััญหาในการผลิิตน้้อย
และตรงตามคุุณสมบััติิที่่�ลููกค้้ากำำ�หนดมากที่่สุ� ุด  และยัังเกี่่�ยวเนื่่�องกัับราคาวััตถุดิุ ิบที่่�ถููกลงจากการสั่่�งซื้้�อเป็็นปริิมาณมาก ๆ ดัังนั้้�น บริิษััท
และกลุ่่�มบริิษัทั อาจมีีความเสี่่ย� งในการพึ่่ง� พิิงผู้้�ผลิิตรายนั้้�นมากเกิินไป โดยสำำ�หรับั ธุุรกิิจผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก ในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
ที่่�ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทนั้้�น ในปีี 2563 บริิษััทมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกจำำ�นวน 5 ราย รวมจำำ�นวนประมาณ 51% ของยอดซื้้�อเม็็ด
พลาสติิกทั้้�งหมด และมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกอยู่่� 5 รายใหญ่่ รวมจำำ�นวนประมาณ 86% ของยอดซื้้�อแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิก
ทั้้�งหมด 
สำำ�หรับั ในส่่วนของธุุรกิิจผลิิตสินิ ค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนที่่จำ� ำ�หน่า่ ยผ่่านโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ ที่่ดำ� ำ�เนิินการโดยบริิษัทย่
ั อ่ ย
คืือ บริิษััท  เพชรสยาม (ประเทศไทย) นั้้�น ในปีี 2563 บริิษััทย่่อยมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกรายใหญ่่จำำ�นวน 5 ราย รวมจำำ�นวน
ประมาณ 71% ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด โดยผู้้�ขายรายใหญ่่สุดุ ประมาณ 35% ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด
สำำ�หรัับในส่่วนของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษััทมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสติิกเกอร์์อยู่่�รายหนึ่่�ง จำำ�นวนประมาณร้้อยละ 53
ของยอดสั่่�งซื้้�อวััตถุดิุ ิบทั้้�งหมด รายละเอีียดตามหััวข้้อลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษััทในเรื่่�องการจััดหาวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ใน
การผลิิต อย่่างไรก็็ตาม มีีบริิษััทโรงงานผลิิตวััตถุุดิิบดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น บริิษัทั และกลุ่่�มบริิษััทจึึงสามารถจััดหาวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ
ใกล้้เคีียงกัันได้้หากมีีความจำำ�เป็็น รวมทั้้�งบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษััทพยายามลดความเสี่่�ยงโดยติิดต่่อผู้้�ผลิิตมากรายขึ้้�น
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�นในธุุรกิิจชิ้้�นส่่วนพลาสติิก และในธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
เนื่่�องด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก ทั้้�งความนิิยมที่่�มาก
ขึ้้น� ของการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เป็็นต้้น ทำำ�ให้้สัดส่
ั ว่ นรายได้้จากธุุรกิิจการผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก ในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM) สำำ�หรับั
อุุตสาหกรรมชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ เหลืือเพีียงประมาณร้้อยละ 13 ของรายได้้ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกทั้้�งหมดของบริิษััท โดยบริิษััทได้้หัันไป
เพิ่่�มสััดส่ว่ นในสิินค้้าพลาสติิกสำำ�หรับั อุุตสาหกรรมเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือนที่่�ยังั มีีการเติิบโตที่่ดีี 
� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การเข้้ามา
ลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�นในกลุ่่�มสิินคาดัังกล่่าวจากผู้้�ประกอบการจากประเทศจีีน รวมทั้้�งสิินค้้าพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�เริ่่�มฟื้้�น
ตััว โดยสััดส่ว่ นรายได้้จากอุุตสาหกรรมเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือนจะอยู่่�ที่เ่� ป็็นประมาณร้้อยละ 42 ของรายได้้ธุรุ กิิจผลิิตชิ้้น� ส่่วน
พลาสติิกทั้้�งหมด ขณะที่่�สััดส่่วนรายได้้จากอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จะอยู่่�ที่่�เป็็นประมาณร้้อยละ 14 ของรายได้้รวม และยัังมีีในส่่วน
ของอุุตสาหกรรมบรรจุุภััณฑ์์อีีกประมาณร้้อยละ19 ของรายได้้รวม สำำ�หรัับการแข่่งขั้้�นในอุุตสาหกรรมนี้้�นั้้�น มีีทั้้�งการแข่่งขัันจากผู้้�ผลิิตใน
ประเทศ ผู้้�ผลิิตสัญ
ั ชาติิญี่ปุ่่�่� นที่่มีี� ฐานการผลิิตอยู่่�ในประเทศไทย และบริิษัทคู่่�
ั แข่่งในประเทศจีีนที่่มีีข้
� อ้ ได้้เปรีียบในแง่่จำำ�นวนการผลิิตครั้้ง� ละ
มากๆ แต่่เนื่่อ� งจากชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกที่่บ� ริิษัทผลิ
ั ติ เป็็นสิินค้้าคุุณภาพและต้้องใช้้ความชำำ�นาญของช่่างเทคนิิค เช่่น การปรัับสภาพเครื่่อ� งจัักร
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ในการผลิิตให้้เหมาะสมกัับแม่่พิิมพ์์ที่�่ถููกกำำ�หนดไว้้ เพื่่�อให้้ได้้สิินค้้าตามที่่�ลููกค้้าต้้องการและเป็็นการลดของเสีียจากขบวนการผลิิต อีีกทั้้�ง
บริิษััทยัังมีีการกระจายสิินค้้าไปในอุุตสาหกรรมอื่่�นอีีกหลายอุุตสาหกรรม เช่่น เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือน เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม รายได้้ของอุุตสาหกรรมนี้้�ส่่วนใหญ่่จะเติิบโตตามลููกค้้าในแต่่ละอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�น หากว่่าอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ที่่�
เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทมีีการเติิบโตไม่่ดีีนััก ก็็จะกระทบต่่อการเติิบโตของบริิษัทั ด้้วย โดยจะเห็็นได้้จากรายได้้ของบริิษัทั จากธุุรกิิจผลิิตชิ้้�น
ส่่วนพลาสติิกที่่�ลดลงเล็็กน้้อย เนื่่�องจากภาวะอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ โดยรวมที่่�ชะลอตััว
และที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีประวััติิการร้้องเรีียนจากลููกค้้าในเรื่่�องมาตรฐาน หรืือคุุณภาพของสิินค้้าประกอบกัับบริิษััทมีีฐานลููกค้้าที่่�
แข็็งแกร่่ง ทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทสามารถที่่�จะแข่่งขัันกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�ในอุุตสาหกรรมนี้้�ได้้ ดัังนั้้�น นโยบายการแข่่งขัันของบริิษััทจะเน้้นการ
ผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องคุุณภาพของสิินค้้ามากกว่่าราคา
สำำ�หรัับธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน ที่่�จำ�หน่
ำ ่ายผ่่านโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ ที่่�ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อยนั้้�น มีี
การแข่่งขัันไม่่รุุนแรงนััก เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวสามารถควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตได้้ดีี ทำำ�ให้้ราคาสามารถแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งได้้ รวมทั้้�ง
ยัังมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีมายาวนานกัับกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์น เทรดต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตามธรุุกิิจจััดจำำ�หน่่ายผ่่านโมเดิิร์์นเทรดต่่างๆ นั้้�น ถืือได้้ว่่ามีี
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายที่่�ค่่อนข้้างสููง
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
จากการวิิเคราะห์์รายได้้ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� ของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าในปีีที่ผ่่� า่ นมาเกิิดจากการขยายฐานลููกค้้าให้้กว้้างขึ้้น� และมีีสิินค้้าใหม่่ๆ ที่่�
หลากหลายขึ้้�น ทำำ�ให้้ยอดขายในปีีที่่�ผ่่านมาเพิ่่�มขึ้้�นแม้้ว่่าจะมีีสถานการณ์์ Covid-19 อย่่างไรก็็ตาม การแข่่งขัันด้้านราคายัังคงอยู่่�ในระดัับ
สููง ทำำ�ให้้บริิษัทย่
ั ่อยยัังคงมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ แม้้ว่่าจะสามารถปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต  และควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตให้้ดีีขึ้้�นจนทำำ�ให้้มีี
ผลขาดทุุนสุุทธิิลดลงแล้้วก็็ตาม และในปีีหน้้ายัังเชื่่�อว่่าการแข่่งขัันในธุุรกิิจยัังคงสููงอยู่่�  ซึ่่�งบริิษััทย่่อยได้้พยายามขยายตลาดไปผลิิตสิินค้้า
ประเภทใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อสร้้างยอดขายเข้้ามาทดแทนยอดขายของสิินค้้าเดิิมที่่�ชะลอตััวและมีีการแข่่งขัันสููง รวมถึึงการขยายตลาดไป
ยัังลููกค้้าในประเทศขนาดใหญ่่มากขึ้้�น เพื่่�อผลัักดัันยอดขายให้้สููงขึ้้�น
โดยบริิษััทย่่อยเชื่่�อมั่่�นว่่า ในระยะยาวแล้้ว แนวโน้้มตลาดฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงยัังมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น สาเหตุุสำ�คั
ำ ัญเนื่่�องจาก
กระแสความนิิยมฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงในต่่างประเทศเริ่่�มเข้้ามาในประเทศไทย ประกอบกัับผู้้�บริิโภคให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีี
ความสวยงามมากขึ้้น�  ดัังนั้้�น การทำำ�ฉลากสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพดีี สีีสัันสดใส จะทำำ�ให้้สินิ ค้้ามีีความโดดเด่่นและดึึงดููดผู้้�บริิโภคได้้ง่า่ ย นอกจาก
นี้้� ยังั ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตโดยผู้้�ผลิิตสินิ ค้้าไม่่จำำ�เป็็นต้้องผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่มีีลั
่� กั ษณะเหมืือนกัันแต่่มีีลวดลายหรืือสีีที่่แ� ตกต่่างกัันเก็็บไว้้เป็็น
จำำ�นวนมาก แต่่อาจมีีการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากคู่่�แข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากคุุณภาพสููงนี้้�ต้้องใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ค่่อนข้้างสููง และการได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าต้้องใช้้เวลาและเป็็น
ไปได้้ไม่่ง่่ายนััก แต่่เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยได้้ก่่อตั้้�งและผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงนี้้�มานานแล้้วเป็็นเวลามากกว่่า 20 ปีี จึึงเป็็นที่่รู้้�จั
� ักและได้้
รัับการยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งบริิษัทก็
ั ็มีีผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�มีีประสบการณ์์มายาวนานในธุุรกิิจนี้้� ทำ�ำ ให้้สามารถให้้บริิการ
แก่่ลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร และสามารถใช้้ประสบการณ์์แก้้ไขปััญหาให้้แก่่ลููกค้้าได้้
ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่
ในปีี 2563 บริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อยมีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่ 5 รายแรก รวมกัันเป็็นเงิินจำำ�นวนประมาณ543 ล้้านบาท  จากทั้้�ง
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและผลิิตฉลากสิินค้้า ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 46 ของรายได้้จากการขายของกลุ่่�มบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม ไม่่มีี
ลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งมีียอดขายเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของยอดขายรวม ดัังนั้้�น หากลููกค้้ารายใหญ่่กลุ่่�มดัังกล่่าวยกเลิิกหรืือลดปริิมาณการสั่่�ง
ผลิิตลง และหากกลุ่่�มบริิษััทไม่่สามารถหาลููกค้้ารายอื่่�นมาทดแทนได้้ ก็็จะมีีผลกระทบต่่อรายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นอกจากนี้้�
หากกลุ่่�มบริิษัทมีี
ั การลงทุุนเพิ่่�มทั้้�งการขยายโรงงานและซื้้�อเครื่่อ� งจัักรเพิ่่�มด้้วยมููลค่่าที่่สู� งู ในขณะที่่ก� ลุ่่�มบริิษัทมีี
ั รายได้้ไม่่เป็็นไปตามประมาณ
การแล้้ว อาจทำำ�ให้้เกิิดการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้พยายามขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งกระจายกลุ่มลูกค้าให้
หลากหลายไปในธุรกิจต่าง ๆ รวมถงึ การเพิม่ ฐานลูกค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น ทัง้ นี้ ผลงานที่ผ่านมาของกลุม่ บริษทั ได้รบั การยอมรับจาก
ลูกค้า เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการและก�ำหนดเวลาของลูกค้า อีกทัง้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ตามที่ลูกค้าก�ำหนด ตลอดจนมีการดูแลและให้บริการภายหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวก็ยังคงสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
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ปััจจััยความเสี่่�ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในปีี พ.ศ.2563 ได้้เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ซึ่่�งเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวไม่่ได้้ส่่งผลกระทบทาง
ลบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทผลิตสิ
ิ ินค้้าที่่�
ยัังมีีความต้้องการอย่่างต่่อเนื่่�องและไม่่ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว อาจจะมีีบ้้างสำำ�หรัับผลกระทบโดยอ้้อมต่่อภาวะ
เศรษฐกิิจและกำำ�ลัังซื้้�อโดยรวมของทั้้�งโลกและประเทศไทยเอง
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ติดต
ิ ามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิดิ และมีีมาตรการป้้องกัันที่่เ� ข้้มงวด
มาโดยตลอด เพื่่อ� ไม่่ให้้มีีผลกระทบให้้การผลิิตและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ต้้องหยุุดชะงัักหรืือชะลอตััวลง โดยได้้มีีการประเมิินผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งวางแผนและติิดตามความคืืบหน้้าของสถานการณ์์เพื่่อ� เตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ดังั กล่่าว
อย่่างต่่อเนื่่�อง

2. ความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อสิิทธิิหรืือการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์

ความเสี่่�ยงกรณีีมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 50
ปััจจุุบัันกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท คืือ บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัด 
ั กลุ่่�มจิิวะพรทิิพย์์ และกลุ่่�มอััศวกาญจน์์ และผู้้�บริิหาร
ของบริิษััทอีีก 2 ท่่าน คืือ นายสาทิิส ตััตวธร และนายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ โดยกลุ่่�มดัังกล่่าวถืือหุ้้�นรวมกัันคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณ
ร้้อยละ 48.00 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถควบคุุมมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทั้้�งหมดไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องการแต่่งตั้้�งกรรมการ
หรืือการขอมติิในเรื่่อ� งอื่่น� ที่่ต้� อ้ งใช้้เสีียงส่่วนใหญ่่ของที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่น� จึึงสามารถรวบรวมคะแนนเสีียงเพื่่อ� ตรวจสอบ
และถ่่วงดุุลเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เสนอได้้

3. ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการผลิิต

ความเสี่่�ยงกรณีีเกิิดภััยธรรมชาติิ
ในปีี 2554 ได้้เกิิดวิกิ ฤตมหาอุุทกภััยในหลายจัังหวััด ทั้้ง� กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ซึ่่ง� รวมถึึงจัังหวััดปทุุมธานีี ที่บ่� ริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทั
ตั้้�งอยู่่� ทำำ�ให้้ได้้รัับผลกระทบทางด้้านคมนาคม การเดิินทางของพนัักงาน และการขนส่่งสิินค้้า บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทจึึงได้้หยุุดการผลิิต
ทั้้�งหมดประมาณ 15 วััน ส่่งผลให้้ยอดรายได้้ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวลดลง และมีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมในการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมครั้้�งนั้้�น อย่่างไรก็็ดีี 
จากการป้้องกัันอย่่างเต็็มที่่ดั� งั กล่่าวทำำ�ให้้ทรัพั ย์์สินิ และเครื่่อ� งจัักรภายในโรงงานของบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทั ไม่่ได้้รับั ความเสีียหายแต่่อย่่างใด 
มีีเพีียงการเสีียหายทางเดิินภายนอกเพีียงเล็็กน้้อยเท่่านั้้�น ซึ่่�งบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�ประกัันภััยเอาไว้้ อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2555 - 2563
ที่่�ผ่่านมา บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทได้้เตรีียมการป้้องกัันโดยการอุุดช่่องโหว่่ต่่าง ๆ และการตรวจสอบความแข็็งแรงของรั้้�วบริิษััทรอบโรงงาน
และได้้เตรีียมเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ในการป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม อาทิิเช่่น เครื่่�องปั๊๊�มน้ำำ��ขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น และบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทยัังได้้มีี
แผนปฏิิบััติิการในเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้พร้้อมแล้้วหากเกิิดวิิกฤตดัังกล่่าวขึ้้�นอีีกในอนาคต

4. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

ความเสี่่�ยงในการผิิดเงื่่�อนไขเงิินกู้้�ยืืมของธนาคาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั เงิินสดและเงิินลงทุุนชั่่ว� คราวจำำ�นวนมากประมาณ 345 ล้้านบาท รวมทั้้�งเงิินลงทุุนระยะยาว
อื่่�นอีีกประมาณ 180 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่อยู่่�ภายใต้้ทรััพย์์สิินของบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) เนื่่�องจากในปีี 2558 กลุ่่�มบริิษัทั
ได้้รัับเงิินทุุนจากการเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนของบริิษััท  สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด  (มหาชน) และจากการขายหุ้้�นเดิิมบางส่่วนใน
บริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�  จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ของบริิษัทั ฯ ในขณะเดีียวกััน บริิษัทก็
ั มีี็ การกู้้�ยืืมเงิินระยะยาวเพื่่อ� ใช้้ในการลงทุุนจััดตั้้ง� บริิษัทย่
ั อ่ ยใหม่่
คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันบริิษััทมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคารคงเหลืืออยู่่�จำำ�นวน
ประมาณ 149 ล้้านบาท โดย ณ 31 ธัันวาคม 2563 อััตราหนี้้�สินิ ต่่อทุุน (D/E ratio) ของกลุ่่�มบริิษัทยั
ั งั อยู่่�ในอััตราที่่ต่ำ� ำ�� คืือ ประมาณ 0.24 เท่่า
ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีียอดเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคารคงค้้างจำำ�นวนเงิิน 103 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิษััทฯ
สามารถปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดทางการเงิินตามที่่�ระบุุในสััญญาเงิินกู้้� 
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ความเสี่่�ยงด้้านภาวะผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นเหลืืออยู่่�ประมาณ 47 ล้้านบาท ที่่อั� ตั ราดอกเบี้้�ยประมาณ 2.62 – 4.00% และ
มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคาร เหลืืออยู่่�ประมาณ 127 ล้้านบาท ที่่อั� ตั ราดอกเบี้้�ยเฉลี่่ย� ประมาณ 3.83% ดัังนั้้�น ผลกระทบจากความผัันผวน
ของอััตราดอกเบี้้�ยที่่อ� าจสููงขึ้้น�  ก็็อาจส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ อย่่างไรก็็ตาม จากจำำ�นวนเงิินกู้้�ระยะสั้้�นและระยะ
ยาวที่่�คงเหลืือไม่่มากนััก เมื่่�อเทีียบกัับฐานะการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท กลุ่่�มบริิษััทจึึงเชื่่�อว่่า ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นนั้้�นจะมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด และ
ไม่่ส่่งผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทแต่่อย่่างใด 
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั ภาระหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินสกุุลต่่างประเทศ โดยเฉพาะเงิินเหรีียญสหรััฐอยู่่�จำำ�นวนประมาณ 
383,000 เหรีียญสหรััฐ ซึ่่�งยัังไม่่ได้้มีีการทำำ�สััญญาป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนไว้้ โดยกลุ่่�มบริิษััทก็็มีีสิินทรััพย์์ที่่�เป็็นเงิินสกุุล
เหรีียญสหรััฐด้้วยเช่่นกัันจำำ�นวน 893,000 เหรีียญสหรััฐ ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าวค่่อนข้้างน้้อย
เนื่่�องจาก มีีทั้้�งหนี้้�สิินและทรััพย์์สิินที่่�เป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐ โดยภาระหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินสกุุลเหรีียญสหรััฐดัังกล่่าวนั้้�นทั้้�งหมดเป็็นหนี้้�สิินที่่�เกิิด
จากการซื้้�อเครื่่�องจัักรของบริิษััทย่่อยซึ่่�งได้้รัับเครดิิตที่่�ดีีเป็็นเวลาถึึง 1 ปีี โดยจะครบกำำ�หนดชำำ�ระในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2564 และ
โดยที่่บ� ริิษัทย่
ั อ่ ยดัังกล่่าวมีีการขายสิินค้้าไปยัังต่่างประเทศและคาดว่่าจะมีีรายได้้เป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐประมาณเดืือนละมากกว่่า 150,000
เหรีียญสหรััฐ จึึงมีีนโยบายที่่�จะเก็็บรายได้้ดัังกล่่าวไว้้ในบััญชีีเงิินสกุุลเหรีียญสหรััฐ เพื่่�อไว้้จ่่ายชำำ�ระค่่าเครื่่�องจัักรดัังกล่่าวเมื่่�อครบกำำ�หนด
ชำำ�ระ รวมทั้้�งเครื่่�องจัักรที่่�จะซื้้�อใหม่่เพิ่่�มเติิมในอนาคต เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าวโดยธรรมชาติิ
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ตะหนัักถึึงความสำำ�คััญในเรื่่�องนี้้� โดยได้้มีีการติิดตามการขึ้้�นลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างใกล้้ชิิด มีีการปรึึกษา
กัับธนาคารถึึงความเหมาะสมในการซื้้�อสััญญาป้้องกัันความเสี่่�ยงในแต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ธนาคารจะอนุุญาตให้้ซื้้�อสััญญาป้้องกััน
ความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้ไม่่เกิิน 6 เดืือน ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะได้้ปรึึกษาร่่วมกัับธนาคารอย่่างใกล้้ชิิดในการป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าวใน
ช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมต่่อไป
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

การบริิหารคุุณภาพโดยรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

แผนงานประจำำ�ปีี
บริิษััทฯ ได้้มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินนโยบายการบริิหารคุุณภาพรวมอย่่างต่่อเนื่่�องและเข้้มแข็็ง เพื่่�อให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
ขององค์์กรที่่�กำำ�หนดไว้้ ในปีี 2563   คณะกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารได้้ดำำ�เนิินการทบทวนและกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
วิิสััยทััศน์์และภารกิิจหลัักของบริิษััทฯ ตลอดทั้้�งได้้พิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินตามแผนดัังกล่่าวอีีกด้้วย

มาตรฐานคุุณภาพ
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองการจััดการระบบคุุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ IATF16949 : 2016  จากสถาบัันมาตรฐาน
อัังกฤษ The British Standards Institution 2019 (BSI)  เพื่่�อเป็็นแนวทางในการบริิหารคุุณภาพ และมีีอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร
ที่่�ทัันสมััยในการผลิิตสิินค้้าเพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้า นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้รัับการรัับรองระบบ GMP – CODEX (Good
Manufacturing practice) เกี่่�ยวกัับการควบคุุมตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการผลิิตที่่�ดีีในการผลิิตสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานที่่�
สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในระบบการจััดการความปลอดภััยทางด้้านอาหาร โดยบริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองด้้านการผลิิตชิ้้น� งานถาดสำำ�หรับั บรรจุุอาหาร
ของแผนกขึ้้�นรููปพลาสติิก (Vacuum Forming)
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นในเรื่่�องคุุณภาพของสิินค้้าเพื่่�อลดปััญหางานส่่งคืืนจากลููกค้้า โดยหน่่วยงานแต่่ละฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต  การ
ตรวจสอบคุุณภาพ การจััดเก็็บสิินค้้าและการขนส่่ง เพื่่อ� ช่่วยลดปััญหาของเสีียและปััญหาการร้้องเรีียนจากลููกค้้า รวมทั้้�งการส่่งมอบสิินค้้า
ให้้ตรงเวลา เพื่่อ� สร้้างความพึึงพอใจให้้กับั ลููกค้้า โดยแต่่ละหน่่วยงานได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการทำำ�งาน และได้้กำำ�หนดดััชนีีชี้้วั� ด 
ั (KPI) มาเพื่่อ�
ใช้้ในการวััดผลการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงาน

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้า ดัังนั้้�น หน่่วยงานทางด้้านการตลาดของบริิษัทั ฯ จึึงได้้จััดทำ�ำ การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า และการติิดตามเยี่่ย� มเยีียนลููกค้้าหลัังการขาย ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ได้้ทราบถึึงความต้้องการและปััญหาต่่าง ๆ ของลููกค้้าและการตลาด 
เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น จากผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าปีี 2563 พบว่่าผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับที่่ดีีน่
� า่ พึึงพอใจ จากรายงานการสำำ�รวจความพึึงพอใจนี้้�บริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงสิ่่�งที่่ค� วรปรัับปรุุงและได้้นำำ�ข้อ้ มููลเหล่่านี้้�มาจััดทำำ�
แผนงานการพััฒนาตลาดประจำำ�ปีี 2564 ต่่อไป
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รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1.	ประเภทของรายการระหว่่างกััน
เป็็นรายการระหว่่างกัันตามการค้้าปกติิทั่่�วไป โดยมีีรายละเอีียดปรากฎตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 31 ของ
งบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายงานประจำำ�ปีีนี้้�

2. ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันดัังกล่่าวข้้างต้้นเป็็นรายการที่่มีี� ความจำำ�เป็็นเพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และเป็็นไปตาม
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป และบริิษััทได้้จ่่าย / ได้้รัับค่่าตอบแทนในราคาตลาดที่่�ยุุติิธรรม และสมเหตุุสมผล
ตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความเห็็นในการทำำ�รายการไว้้

3. มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ในปััจจุุบัันคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการตรวจสอบรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทให้้เป็็นรายการที่่�
เกิิดขึ้้น� ตามราคาตลาดหรืือราคายุุติธิ รรม โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัท อีี
ั กทั้้�งดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลให้้ถูกู ต้้อง
ครบถ้้วน ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีมาตรการหรืือขั้้�นตอนการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน ดัังนี้้�
• ดููแลให้้การทำำ�รายการดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจการค้้าปกติิทั่่�วไป คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั จะ
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการตรวจสอบดููแลให้้รายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามราคาตลาด หรืือราคายุุติธิ รรม โดยคณะกรรมการ
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัท 
ั (แล้้วแต่่กรณีี) จะเป็็นผู้้�อนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้� กรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�ง
มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
• เปิิดเผยรายละเอีียดของรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันตามประกาศและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
• เปิิดเผยรายละเอีียดของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีี

4. นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในอนาคต
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังกล่่าวข้้างต้้น น่่าจะยัังคงเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคตตราบเท่่าที่่�รายการนั้้�นยัังคงเป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ เนื่่�องจากรายการดัังกล่่าวเป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจการค้้าปกติิทั่่�วไปของบริิษััท  อย่่างไรก็็ดีี  ไม่่ว่่า
จะเป็็นรายการต่่อเนื่่อ� งหรืือรายการที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ใหม่่ในอนาคต บริิษัทั จะดำำ�เนิินการตามมาตรการและขั้้น� ตอนการอนุุมัติั ิ
การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงดัังที่่�ได้้กล่่าวไว้้แล้้ว
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการระหว่่างกััน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ตารางแสดงรายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในปีี 2563
ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ความสััมพัันธ์์

1. บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

เป็็นบริิษััทย่่อย บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 65 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษัท ณ วั
ั
ันที่่� 31 ธัันวาคม 2563  
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ  นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนายสาทิิส ตััตวธร

2. บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด

เป็็นบริิษััทย่่อย บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 75.50 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษัท ณ วั
ั
ันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัทั ฯ คืือ นายสาทิิส ตััตวธร และนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) คืือ นายสาทิิส ตััตวธร

3. บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้้อยละ 100 ของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษัท ณ วั
ั
ันที่่� 31 ธัันวาคม 2563  
มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัทั ฯ และบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) คืือ นายสาทิิส ตััตวธร และนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

4. บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ ร้้อยละ 25.15 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัทั ฯ คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์  
และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง (มหาชน) คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนายประชา จิิวะพรทิิพย์์

5. บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 8.09 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษัท ณ วั
ั
ันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

6. บริิษััท ทรีีบอนด์์ วีีไอวีีเซลส์์ จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นโดยบริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ร้้อยละ 51

7. บริิษััท ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นโดยนางปริิญดา ฉัันทวานิิช และเป็็นกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด และบริิษัทั บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด			

8. บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด

เป็็นบริิษััทย่่อย บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
นายสาทิิส ตััตวธร ปััจจุุบัันอยู่่�ในระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี 		

นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต				
   บริิษััทฯ คาดว่่าในอนาคตอาจมีีรายการที่่�เป็็นลัักษณะการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้�นอีีกและเพื่่�อให้้เป็็นการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุน บริิษััทฯ จะยัังคงยึึดถืือนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินการให้้รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เป็็นไป
ตามลัักษณะธุุรกิิจการค้้าปกติิทั่่ว� ไปและเป็็นประโยชน์์สูงู สุุดต่อ่ บริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�เชี่่ย� วชาญอิิสระพิิจารณาตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคาและ
ความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วยรายการระหว่่างกััน ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคตนั้้�น คณะกรรมการบริิษัทั จะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ
คำำ�สั่่ง�  หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยง และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สินิ ที่่�สำำ�คััญของบริิษัทั ฯ
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ตรวจสอบรายการระหว่่างกัันสำำ�หรัับปีี 2563 แล้้วมีีความเห็็นว่่า รายการต่่าง ๆ มีีความสมเหตุุสมผล โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�มีี
ผลประโยชน์์ร่่วม

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

ประกอบกิิจการ
ผลิิตฉลากสิินค้้า

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน
1. บริิษััทฯ คิิดค่่าเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน โรงงาน      
   อาคารคลัังสิินค้้าและที่่�จอดรถ

2. บริิษััทฯ คิิดค่่าไฟฟ้้าและน้ำำ�� บาดาล
3. บริิษััทฯ ซื้้�อสิินค้้าจาก บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

มููลค่่า (บาท)
22,067,008.34

803,855.40
19,461.60

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
เป็็นรายการคิิดค่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานและโรงงานตามปกติิของธุุรกิิจในราคาที่่�สมเหตุุสมผลเมื่่�อเทีียบกัับราคาค่่าเช่่าในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงและ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีให้้ โดยเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ บริิษััทฯ ใช้้ราคาประเมิินสำำ�หรัับการเช่่าระยะเวลา 10 ปีี จากบริิษััท
ไทยประเมิินราคา ลิินน์์ ฟิิลลิิปส์์ จำ�กั
ำ ัด ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประเมิินราคาอิิสระที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. โดยประเมิินค่่าเช่่าไว้้ ดัังนี้้�
- ค่่าเช่่าอาคารคลัังสิินค้้า 725 ตรม. @ 198 บาท / ตรม. / เดืือน คิิดเป็็น 143,550 บาทต่่อเดืือน และจำำ�นวน 122.50 ตรม.
     @ 180 บาท/ตรม./เดืือน คิิดเป็็น 22,050 บาทต่่อเดืือน และเช่่าพื้้�นที่่เ� พิ่่�ม (เดืือนมีี.ค. 2563) จำำ�นวน 500 ตรม. @ 198 บาท/ตรม./เดืือน
   คิิดเป็็น 99,000 บาทต่่อเดืือน
- ค่่าเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน 3,100 ตรม. @ 264 บาท/ตรม./เดืือน คิิดเป็็น 818,400 บาทต่่อเดืือน
- ค่่าเช่่าอาคารโรงงาน 3,000 ตรม. @ 242 บาท/ตรม./เดืือน คิิดเป็็น 726,000 บาทต่่อเดืือน
- ค่่าเช่่าห้้องเก็็บของ 100 ตรม. @ 160 บาท/ตรม./เดืือน คิิดเป็็น 17,600 บาทต่่อเดืือน
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการสำำ�หรัับเดืือน ม.ค.-ก.พ. 2563 คิิดเป็็นเดืือนละ 1,727,600 บาท
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการสำำ�หรัับเดืือน มีี.ค.-ธ.ค. 2563 คิิดเป็็นเดืือนละ 1,826,600 บาท
* มีีการปรัับค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้�น 10% ตามสััญญาเมื่่�อครบ 3 ปีี โดยสััญญาเช่่าฉบัับใหม่่นี้้�มีีอายุุ 10 ปีี (1 ก.ค. 2557 - 30 มิิ.ย. 2567)
หมายเหตุุ : ตามมาตรฐานการบััญชีีให้้มีีการบัันทึึกค่่าเช่่าเพิ่่�ม เนื่่�องจากคิิดค่่าเช่่าเฉลี่่�ยแบบเส้้นตรงสำำ�หรัับระยะเวลาเช่่า 10 ปีี
เป็็นรายการคิิดค่่าไฟฟ้้าสำำ�หรัับห้้องเก็็บของ ในอััตราหน่่วยละ 5 บาท และคิิดค่่าน้ำำ��บาดาล
สำำ�หรัับการใช้้งานในอััตราหน่่วยละ 17 บาท โดยเป็็นอััตราที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าอััตราที่่�บริิษััทต้้องชำำ�ระ
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งบริิษัทั ฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

รายการระหว่่างกััน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ชื่่�อบริิษััท/ความสััมพัันธ์์
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััท เพชรสยาม
  (ประเทศไทย) ร้้อยละ 75.50
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัทั ฯ คืือ
  นายสาทิิส ตััตวธร และนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
- มีีกรรมการร่่วมกัับ
  บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) คืือ
  นายสาทิิส ตััตวธร

- คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช
  กรรมการของบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
  และเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ใน
  บริิษััท ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

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

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน

มููลค่่า (บาท)

1. บริิษััทฯ ซื้้�อสิินค้้า และอื่่�นๆ
   จาก บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

1,645,547.67

2. บริิษััทฯ ขายสิินค้้าและอื่่�น ๆ ให้้กัับ
   บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

15,609,004.17

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งบริิษัทั ฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ ในราคาตลาด และเป็็นประโยชน์์ต่่อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตของบริิษัทั ฯ

3. บริิษััทฯ ขายแม่่พิิมพ์์และทรััพย์์สิินอื่่�นๆ
ให้้กัับ บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

125,000.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาซึ่่�งบริิษััทฯ คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

4. บริิษััทฯ ซื้้�อเครื่่�อง Hopper จาก
บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

330,000.00

เป็็นการซื้้�อเครื่่�อง Hopper Dehumidify 200 kgs. ซึ่่�งติิดมากัับเครื่่�องจัักรจากบริิษััทย่่อย
ซึ่่�งเป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

5. บริิษััทฯ จ่่ายดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมให้้กัับ
บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

65,753.43

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการคิิดดอกเบี้้�ยตามราคาปกติิธุุรกิิจ ในอััตรา 4% ซึ่่�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�ใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ถืือหุ้้�น 75.50% ในบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย)

6. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายสิินค้้าให้้กัับ บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

5,630,474.43

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกััน ซึ่่�งสามารถขายให้้กัับผู้้�ซื้้�อรายอื่่�น
ทั้้�งนี้้� บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ใน บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

7.บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิิดค่่าขนส่่งและค่่าบริิการจาก บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

2,761,100.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการคิิดค่่าบริิการขนส่่งสิินค้้าตามราคาปกติิธุุรกิิจ และเป็็นราคาที่่�สมเหตุุสมผล
ทั้้�งนี้้� บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ใน บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

8. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิิดค่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�จาก บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
9. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้้�อสิินค้้าและอื่่�น ๆ จาก บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

42,821.92
888,092.45

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการคิิดดอกเบี้้�ยตามราคาปกติิธุุรกิิจ ในอััตรา 6% ซึ่่�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ในบ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น
ทั้้�งนี้้� บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ใน บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

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

1,948,125.00

เป็็นการซื้้�อเม็็ดสีีพลาสติิกตามปกติิธุุรกิิจโดยบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้าและสามารถบวก
กำำ�ไรได้้ตามปกติิธุุรกิิจโดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

11. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จ่่ายค่่าเช่่าและค่่าบริิการให้้กัับ บ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

6,264,000.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการจ่่ายค่่าเช่่าในราคาตลาดหรืือต่ำำ��กว่่าตามปกติิธุุรกิิจ ตามสััญญาที่่�
ตกลงกัันไว้้ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวนี้้�ได้้ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการบมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรมแล้้ว

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

1,064,377.00

เป็็นการซื้้�อสติ๊๊�กเกอร์์ตามปกติิธุุรกิิจโดยบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)  เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้าและ
สามารถบวกกำำ�ไรได้้ตามปกติิธุุรกิิจ โดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

13. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสิินค้้าให้้กัับ
คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช

131,114.40

14. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสิินค้้าให้้กัับ
บจ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

22,953.48

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาซึ่่�งบริิษััทคิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
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รายการระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ชื่่�อบริิษััท/ความสััมพัันธ์์

บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�มีี
ผลประโยชน์์ร่่วม

บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ถืือหุ้้�นในบริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
 ร้้อยละ 100
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ คืือ
นายสาทิิส ตััตวธรและนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับ
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย)
 คืือ นายสาทิิส ตััตวธร
คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช
และนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
- คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช 
กรรมการของ บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ใน บ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

ประกอบกิิจการ
ผลิิตชุดสั
ุ ังฆทาน

บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
- บริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัดั
มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษัทั ฯ คืือ นายสุุชาติิ
 จิิวะพรทิิพย์์ และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์
มีีกรรมการร่่วมกัับบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
และนายประชา จิิวะพรทิิพย์์

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน
1. บริิษััทฯ ซื้้�อสิินค้้าจาก
   บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

มููลค่่า (บาท)
10,438.00

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

2. บริิษััทฯ คิิดค่่าบรรจุุธููปและค่่าฝากสิินค้้าจาก
   บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

199,501.60

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันซึ่่�งบริิษัทั ฯ คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

3. บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
   ขายสิินค้้าและอื่่�นๆ ให้้กัับคุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช

167,304.34

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

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

1,160,000.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการจ่่ายค่่าเช่่าในราคาตลาดหรืือต่ำำ��กว่่าตามปกติิธุุรกิิจ ตามสััญญาที่่�
ตกลงกัันไว้้ ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวนี้้�ได้้ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม แล้้ว

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

93,497.03

เป็็นลัักษณะการคิิดค่่าไฟฟ้้า ค่่าน้ำำ�� ประปาตามปกติิธุุรกิิจ ในอััตราจ่่ายจริิงที่่�ตามใบแจ้้งที่่�แจ้้งมา

6. บ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
   ซื้้�อสิินค้้าจากบมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

54,500.00

เป็็นการซื้้�อสติ๊๊�กเกอร์์ตามปกติิธุุรกิิจ โดยบ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้า และ
สามารถบวกกำำ�ไรได้้ตามปกติิธุุรกิิจ โดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

ประกอบกิิจการ
จำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์

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

117,255.30

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

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.สาลี่่�อุตุ สาหกรรม
   ได้้รัับเงิินปัันผลจาก บมจ.สาลี่่ คั
� ัลเล่่อร์์

บริิษััท ทรีีบอนด์์ วีีไอวีี เซลส์์ จำำ�กััด
บ.วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม ถืือหุ้้�น 51%
ในบริิษััทดัังกล่่าว
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด
บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นในบจ.สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่ง�  ร้้อยละ 100

2. บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
   ซื้้�อสิินค้้าจาก บมจ.สาลี่่ คั
� ัลเล่่อร์์

1,906,385.32
16,380.00

บริิษััทฯ ได้้รัับเงิินปัันผลตามปกติิธุุรกิิจ ตามอััตราส่่วนที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััทดัังกล่่าว เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤษภาคม 2563
บมจ.สาลี่่ คั
� ลั เล่่อร์์ จ่า่ ยเงิินปัันผลให้้บริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ถืือหุ้้�น 47,659,633 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 0.04 บาท รวมเป็็นเงิิน 1,906,385.32 บาท
เป็็นการซื้้�อเม็็ดสีีพลาสติิกตามปกติิธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้าและสามารถบวกกำำ�ไร
ได้้ตามปกติิธุุรกิิจโดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น

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

154,460.00

เป็็นการขายสติ๊๊�กเกอร์์ตามการค้้าปกติิ โดยคิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

ประกอบกิิจการ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนที่่�ใช้้กัับ
ผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็คทรอนิิกส์์

1. บริิษััทฯ ซื้้�อสิินค้้า/วััสดุุสิ้้�นเปลืือง
   จาก บจ.ทรีีบอนด์์ วีีไอวีีเซลส์์

295,782.50

1. เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ที่่�บริิษััทฯ สามารถหาซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น โดยเป็็นราคาตาม
เงื่่�อนไขการค้้าปกติิ
เป็็นรายการเกี่่�ยวโยงที่่�มีีขนาดเล็็ก คืือ มีีมููลค่่าน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1 ล้้านบาท หรืือ 0.03% ของ NTA

ประกอบกิิจการ
ผลิิตแม่่พิิมพ์์

1. บริิษััทฯ ซื้้�อทรััพย์์สิินทั้้�งหมดจากบริิษัทย่
ั ่อย
   เนื่่�องจากปิิดกิิจการ

531,010.91

เป็็นการซื้้�อทรััพย์์สิินทั้้�งหมดของบริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกกิิจการ
เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563 และปััจจุุบัันอยู่่�ในระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี โดยเป็็นการซื้้�อทรััพย์์สิินในราคาตามปกติิธุุรกิิจ

การอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่ผ่� า่ นมาของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ฯ จะมอบหมายให้้ฝ่า่ ยที่่เ� กี่่ย� วข้้องรวบรวมข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับรายการดัังกล่่าว เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความจำำ�เป็็น และความเหมาะสม
ของรายการนั้้�น ว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจทั่่�วไปและเป็็นไปตามราคาตลาด  โดยหากรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญประกอบในการพิิจารณา บริิษััทฯ จะจััดหาผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�มีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อให้้ความเห็็นและข้้อมููลประกอบการพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยมาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน โดยจะกำำ�หนดให้้
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะไม่่สามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มีีความเป็็นธรรมและเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั ฯ

100

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

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1. ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผ่่านมาและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทมีีธุุรกิิจหลัักอยู่่� 2 ธุุรกิิจ คืือ
1. ธุุรกิิจผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั  สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2. ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก  
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่จะนำำ�สิินค้้าของบริิษัทั ไปประกอบเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของสิินค้้าเพื่่�อการบริิโภคในประเทศและเพื่่�อการส่่งออกอีีกทีีหนึ่่ง�   
กลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่จะกระจายอยู่่�ในหลายอุุตสาหกรรม เช่่น อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือน ชิ้้�นส่่วน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยานยนต์์  เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เป็็นต้้น ทำำ�ให้้มีกี ารกระจายความเสี่่�ยงในด้้านของกลุ่่ม� ธุุรกิิจของลููกค้้าตามกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ดัังนั้้�น เมื่่�ออุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมีีภาวะอุุตสาหกรรมที่่�ตกต่ำำ��ลงก็็ไม่่ได้้มีีผลกระทบต่่อ
ผลประกอบการของบริิษััทอย่่างรุุนแรงนััก
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
ลููกค้้าจะนำำ�สิินค้้าของบริิษัทั ย่่อยไปขายตรงให้้กับั ผู้้�บริิโภคอีีกทีีหนึ่่ง� โดยกลุ่่ม� ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ก็็คือื  ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ
เช่่น บิ๊๊�กซีี  โลตััส  แม็็คโคร ไทวััสดุุ โฮมโปร เป็็นต้้น
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ส่่วนใหญ่่กลุ่่�มลููกค้้าเกืือบทั้้�งหมดจะอยู่่�ในอุุตสาหกรรมสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค  และนำำ�สิินค้้าของบริิษััทไปประกอบเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
สิินค้้าทั้้�งเพื่่�อการบริิโภคในประเทศและเพื่่�อการส่่งออกด้้วย ซึ่่�งลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคข้้ามชาติิรายใหญ่่ของโลก  
โดยกลุ่่�มลููกค้้าในอุุตสาหกรรมนี้้�ส่่วนใหญ่่จะมีีการเติิบโตที่่�ดีี เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่�จำำ�เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน ทำำ�ให้้ยอดขายของบริิษััทมีีความ
มั่่�นคงในด้้านความต้้องการของสิินค้้าและเติิบโตขึ้้�นตามการบริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่อาจมีีความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�นในธุุรกิิจผลิิต
ฉลากสิินค้้าจากการเข้้ามาของคู่่�แข่่งจากต่่างประเทศ
นโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิบโตไปกัับลููกค้้า  กลุ่่�มลููกค้้า  บริิษััทข้้ามชาติิ ที่่�ต้้องการสิินค้้าคุุณภาพสููงใน
ราคาที่่�สมเหตุุสมผล ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า  กลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทนั้้�นจะเป็็นบริิษััทข้้ามชาติิและนำำ�สิินค้้าของบริิษััทไปประกอบเพื่่�อ
การบริิโภคทั้้�งในประเทศและเพื่่�อการส่่งออก ดัังนั้้�น หากภาวะเศรษฐกิิจโลกได้้รัับผลกระทบหรืือมีีภาวะที่่�ตกต่ำำ��ลงแล้้ว ก็็อาจมีีผลกระทบ
ต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่ม� บริิษัทั ได้้ กลุ่่ม� บริิษัทั จึึงได้้พยายามลดความเสี่่�ยงโดยการกระจายลููกค้้าไม่่ให้้กระจุุกตััวในลููกค้้ารายใดรายหนึ่่ง�
หรืือในอุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมากเกิินไป โดยกลุ่่�มลููกค้้าจะมีีการกระจายไปทั้้�งในอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิโภค อุุตสาหกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ อุุตสาหกรรมยานยนต์์ อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เป็็นต้้น
โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทตั้้�งเป้้ารายได้้รวมไว้้ที่่� 1,350 ล้้านบาท ซึ่่�งเติิบโตขึ้้�นประมาณร้้อยละ 9 จากรายได้้รวมในปีี
ก่่อน แต่่กลุ่่�มบริิษััทสามารถทำำ�รายได้้รวมได้้เพีียง 1,202 ล้้านบาท  ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนประมาณร้้อยละ 4 โดยสาเหตุุหลัักที่่�รายได้้รวมไม่่
สามารถเติิบโตขึ้้�นตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ได้้ก็็เนื่่�องมาจากในปีี 2563 ได้้เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไปทั่่�วโลก ทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อทั้้�งในต่่างประเทศและภายในประเทศลดลงอย่่างมากจากการแพร่่ระบาดดัังกล่่าว แม้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะสามารถหา
ลููกค้้าใหม่่ๆ มาทดแทนกำำ�ลัังซื้้�อโดยรวมที่่�ลดลงบางส่่วน ทำำ�ให้้ไม่่ได้้รัับกระทบมากนัักจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
สำำ�หรัับในปีี 2564 นี้้� กลุ่่�มบริิษััทตั้้�งเป้้ารายได้้รวมเติิบโตประมาณร้้อยละ 10 หรืืออยู่่�ที่่�ประมาณ 1,320 ล้้านบาท เนื่่�องจากในปีี
2564 นี้้� กลุ่่�มบริิษััทคาดการณ์์ว่่า วััคซีีนที่่�เริ่่�มฉีีดแล้้วไปทั่่�วโลกจะเริ่่�มส่่งผลให้้การค้้าขายและการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่าง ๆ กลัับมาเป็็นปกติิได้้
ในครึ่่�งปีีหลััง รวมทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทได้้พยายามขยายตลาดไปยัังลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�น โดยการขยายธุุรกิิจไปทางด้้านตะวัันออก (Eastern
Economic Corridor หรืือ EEC) และไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจจากประเทศจีีนที่่�ย้้ายฐานการผลิิตมายัังประเทศไทย  เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงปััญหา
ทางการค้้าระหว่่างจีีนกัับสหรััฐ
การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่สำ� ำ�คััญในปีีที่ผ่่� ่านมา
ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีเหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ซึ่่�งได้้รายงานต่่อสาธารณชนผ่่านทางตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้วเมื่่�อคณะกรรมการมีี
มติิอนุุมััติิในวาระนั้้�น ๆ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด ตลอดจนการเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินของบริิษััทด้้วย โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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การงดจ่่ายเงิินปัันผล
จากที่่�ประชุุมกรรมการครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้มีมี ติิอนุุมััติใิ ห้้งดจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563
เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทมีีผลการดำำ�เนิินงานขาดทุุน และเพื่่�อสำำ�รองเงิินใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของกิิจการ ทั้้�งนี้้� การงดจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว
ต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ในวัันที่่� 23 เมษายน 2564
การแก้้ไขข้้อบัังคัับของบริิษััท
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 29 กรฎาคม 2563 ได้้มีมี ติิให้้แก้้ไขปรัับปรุุงข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ  เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับพระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ.2563 รวมถึึงแก้้ไขปรัับปรุุงข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ประชุุมคณะกรรมการให้้สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีสาระสำำ�คััญของการเสนอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมข้้อบัังคัับของบริิษััท ดัังนี้้�
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1

หมวดที่่� 3 คณะกรรมการ
ข้้อ 21 ในการประชุุมคณะกรรมการ ต้้องมีี
กรรมการมาประชุุมไม่่น้้ อ ยกว่่ากึ่่� ง หนึ่่� ง ของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
       ประธานกรรมการทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธาน
ในที่่�ประชุุมทุุกคราว ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการ
ไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุม หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
ถ้้ ามีี ร องประธานกรรมการ  ให้้ ร องประธาน
กรรมการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ าที่่� แ ทน แต่่ถ้้ า ไม่่มีี ร อง
ประธานกรรมการ  หรืื อ มีี แ ต่่รองประธาน
กรรมการไม่่อยู่่ใ� นที่่�ประชุุม หรืือไม่่สามารถปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่ไ� ด้้ ให้้กรรมการซึ่่ง� มาประชุุมเลืือกกรรมการ
คนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุม
         ในการประชุุมคณะกรรมการแต่่ละครั้้�ง
ประธานในที่่�ประชุุมจะกำำ�หนดให้้กรรมการของ
บริิษัทั เข้้าร่่วมประชุุมและดำำ�เนิินการใด ๆ ในการ
ประชุุมดัังกล่่าวผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็็ได้้ โดยที่่�
กรรมการอย่่างน้้อย  1 ใน 3 ขององค์์ประชุุม
ต้้องอยู่่�ในที่่�ประชุุมแห่่งเดีียวกััน และกรรมการ
ทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องอยู่่�ในประเทศไทย
ขณะที่่�มีีการประชุุม
         การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ตาม
วรรคสามต้้องมีีกระบวนการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภัั ยด้้านสารสนเทศ โดยให้้มีีการบัันทึึก
เสีียงหรืื อทั้้� งเสีียงและภาพแล้้ วแต่่กรณีี ของ
กรรมการทุุกรายในที่่�ประชุุมตลอดระยะเวลาที่่�มีี
การประชุุม รวมทั้้�งข้้อมููลจราจรทางคอมพิิวเตอร์์
ที่่�เกิิดจากบัันทึึกดัังกล่่าว และมีีระบบควบคุุม
การประชุุมเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หมวดที่่� 3 คณะกรรมการ
ข้้อ 21 ในการประชุุมคณะกรรมการ ซึ่่�งเป็็นการประชุุมด้้วย
ตนเอง หรืื อ โดยผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ กท รอนิิ กส์์ จ ะต้้ อ งประกอบด้้ ว ย
กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะ
เป็็นองค์์ประชุุม
      การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทสามารถกระทำำ�ผ่่าน
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยเป็็นไปตามเงื่่�อนไข ขั้้�นตอน และวิิธีีการ
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด
      ประธานกรรมการทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นประธานในที่่ป� ระชุุมทุุกคราว
ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุม   หรืือไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการ ให้้รองประธาน
กรรมการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ทน แต่่ถ้า้ ไม่่มีีรองประธานกรรมการ หรืือมีี
แต่่รองประธานกรรมการไม่่อยู่่ใ� นที่่ป� ระชุุม หรืือไม่่สามารถปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ได้้ ให้้กรรมการซึ่่�งมาประชุุมเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็น
ประธานในที่่�ประชุุม
      การวิินิจิ ฉััยชี้้�ขาดของที่่ป� ระชุุมให้้ถือื เสีียงข้้างมาก กรรมการ
คนหนึ่่ง� มีีเสีียงหนึ่่ง� ในการลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการซึ่่ง� มีีส่่วนได้้
เสีียในเรื่่อ� งใดไม่่มีีสิทธิ
ิ อิ อกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ� งนั้้�น ถ้้าคะแนน
เสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่ป� ระชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้น� อีีกเสีียงหนึ่่ง�
เป็็นเสีียงชี้้�ขาด

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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   กรรมการบริิ ษัั ท ซึ่่� ง เข้้ าร่่ วมประชุุมคณะ
กรรมการผ่่านสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ด้้ ว ยวิิ ธีี ก าร
และเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ถืือว่่า
เป็็นการเข้้าร่่วมประชุุมอัันสามารถนัับเป็็นองค์์
ประชุุมได้้ และถืือว่่าการประชุุมคณะกรรมการ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ดัังกล่่าวมีีผลเช่่นเดีียวกัับ
การประชุุมตามวิิธีีการที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมาย
และข้้อบัังคัับฉบัับนี้้�
         การวิินิิจฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียง
ข้้างมาก กรรมการคนหนึ่่ง� มีีเสีียงหนึ่่ง� เสีียงในการ
ลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียใน
เรื่่�องใดไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออก
เสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด

ทั้้�งนี้้� การแก้้ไขข้้อบัังคัับดัังกล่่าวได้้นำ�ำ ไปจดทะเบีียนกัับกระทรวงพาณิิชย์์เรีียบร้้อยแล้้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปััจจุุบัันมาถืือปฏิิบััติิสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่�
1 มกราคม 2563 ที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มบริิษัทั
ก) เครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน มีีดัังนี้้�
มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 32
เรื่่�อง การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 7
เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9
เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิใน
   
      หน่่วยงานต่่างประเทศ
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 19   เรื่่�อง การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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กลุ่่ม� มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่ย� วกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินได้้กำำ�หนดหลัักการใหม่่ในการจััดประเภทและการวััดมููลค่่า
ของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ให้้แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน และให้้ทางเลืือกกิิจการในการ
เลืือกถืือปฏิิบัติั กิ ารบััญชีป้ี อ้ งกัันความเสี่่�ยงเพื่่�อลดผลกระทบจากความแตกต่่างในหลัักการรัับรู้้�รายการระหว่่างรายการที่่�ถููกป้้องกััน
ความเสี่่�ยงและเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยง (Accounting mismatch) และให้้แนวปฏิิบััติิในรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการจััดประเภท
เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�ออกโดยกิิจการว่่าเป็็นหนี้้�สิินหรืือทุุน และกำำ�หนดให้้กิิจการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินและ
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องในรายละเอีียด
หลัักการใหม่่ในการจััดประเภทรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น กิิจการต้้องพิิจารณาจากทั้้�ง ก) โมเดลธุุรกิิจสำำ�หรัับการถืือสิินทรััพย์์
ทางการเงิิน และ ข) ลัักษณะกระแสเงิินสดตามสััญญาว่่าเข้้าเงื่่�อนไขของการเป็็นเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย  (SPPI) หรืือไม่่ ซึ่่�งการจััด
ประเภทนั้้�นจะมีีผลต่่อการวััดมููลค่่าของรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วย หลัักการใหม่่ยัังรวมถึึงการพิิจารณาค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนการ
ด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินรวมทั้้�งสิินทรััพย์์ที่่เ� กิิดจากสััญญา ซึ่ง่� กลุ่่ม� กิิจการจะต้้องพิิจารณารัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินมาถืือปฏิิบััติิ
โดยผลกระทบที่่�เกิิดจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับดัังกล่่าวได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุฯ ข้้อ 5
ข) เครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่อ� ง สััญญาเช่่า ส่่งผลให้้กลุ่่ม� กิิจการในฐานะผู้้�เช่่ารัับรู้้�สััญญาเช่่าเกืือบทั้้�งหมดใน
งบแสดงฐานะการเงิิน โดยไม่่ต้้องจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานและสััญญาเช่่าการเงิินอีีกต่่อไป กลุ่่�มกิิจการ ต้้องรัับรู้้�
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า เว้้นแต่่เป็็นสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าฉบัับใหม่่มาถืือปฏิิบัติั ิ
โดยผลกระทบที่่�เกิิดจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับดัังกล่่าวได้้อธิิบายไว้้ในหมายเหตุุฯ ข้้อ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงอื่่�นๆ ที่่�ไม่่มีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มกิิจการ มีีดัังนี้้�
- การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 12 เรื่่�อง ภาษีีเงิินได้้
- การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง ผลประโยชน์์ของพนัักงาน
- การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 23 เรื่่�อง ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
- การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 23 เรื่่�อง ความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับวิิธีีการทางภาษีีเงิินได้้
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงที่่�มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีในหรืือหลัังวัันที่่�
1 มกราคม 2564 ที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีผลกระทบต่่อกลุ่่�มกิิจการ
กลุ่่�มกิิจการประเมิินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง ซึ่่�งยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้ในรอบ
ระยะเวลารายงานปััจจุุบัันมีีดัังนี้้�
ก) การปรัับปรุุงการอ้้างอิิงกรอบแนวคิิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เพิ่่�มเติิมหลัักการใหม่่และแนวปฏิิบััติิในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
- การวััดมููลค่่า ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ต้้องพิิจารณาในการเลืือกเกณฑ์์การวััดมููลค่่า
- การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการจััดประเภทรายการรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
- เรื่่อ� งกิิจการที่่�เสนอรายงานอาจเป็็นกิิจการเดีียวหรืือส่่วนของกิิจการหรืือประกอบด้้วยกิิจการมากกว่่า 1 แห่่ง ซึ่่ง� ไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องเป็็นกิิจการตามกฎหมาย และ
- การตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
กรอบแนวคิิดได้้ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ และเกณฑ์์ในการรวมสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ในงบการเงิิน รวมทั้้�ง
ได้้อธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�นถึึงบทบาทของความสามารถของฝ่่ายบริิหารในการดููแลรัักษาทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจของกิิจการ 
ความระมััดระวััง และความไม่่แน่่นอนของการวััดมููลค่่าในการรายงานทางการเงิิน
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ข) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 3 เรื่่�อง การรวมธุุรกิิจ
ได้้ให้้คำำ�นิิยามของ “ธุุรกิิจ” ใหม่่ ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้การได้้มาซึ่่ง� ธุุรกิิจต้้องรวมถึึงข้้อมููลปััจจััยนำำ�เข้้าและกระบวนการที่่�สำำ�คััญ
เป็็นอย่่างน้้อยซึ่่�งเมื่่�อนำำ�มารวมกัันมีีส่่วนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทำำ�ให้้เกิิดความสามารถในการสร้้างผลผลิิต รวมทั้้�งปรัับปรุุง
คำำ�นิิยามของ “ผลผลิิต” โดยให้้ความสนใจในตััวของสิินค้้าและบริิการที่่�ให้้กัับลููกค้้า และตััดเรื่่�องการอ้้างอิิงความสามารถ
ในการลดต้้นทุุนออกไป
ค) การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่อ� ง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 7 เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดการบััญชีป้ี ้องกัันความเสี่่�ยงโดยเฉพาะ เพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความไม่่แน่่นอน
ที่่�เกิิดจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิง เช่่น อััตราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิงที่่�กำำ�หนดจากธุุรกรรมการกู้้�ยืืม (Interbank offer rates - IBORs)
นอกจากนี้้� การปรัับปรุุงได้้กำำ�หนดให้้กิิจการให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบโดยตรงจากความไม่่แน่่นอนใด ๆ นั้้�น
ง) การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่�อง การนำำ�เสนองบการเงิิน และมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 8 เรื่่�อง นโยบาย
การบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด
ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ “ความมีีสาระสำำ�คััญ” โดยให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
และกรอบแนวคิิด และอธิิบายถึึงการนำำ�ความมีีสาระสำำ�คััญไปประยุุกต์์ได้้ชััดเจนขึ้้�นในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1

2. ผลการดำำ�เนิินงาน และความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
กลุ่่ม� บริิษัทั มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�ลดลงในแง่่ของรายได้้จากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศจากสถานการณ์์
Covid-19 ทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อโดยรวมลดลง ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทประสบผลขาดทุุนในปีี 2563 โดยจะเห็็นได้้จากรายได้้รวมในปีี 2563 มีีจำำ�นวน
1,202 ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 ประมาณร้้อยละ 4 และมีีผลขาดทุุนสุุทธิิส่่วนของบริิษััทฯ จำำ�นวน (0.62) ล้้านบาท ในขณะที่่�ในปีีที่่�
แล้้วกลุ่่�มบริิษััทมีีผลขาดทุุนสุุทธิิส่่วนของบริิษััทฯ จำำ�นวน (30.07) ล้้านบาท เนื่่�องจากรายได้้รวมที่่�ลดลงดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััท
สามารถบริิหารต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายโดยรวมได้้ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราส่่วนต้้นทุุนขายลดลงจากประมาณร้้อยละ 84 ของยอดขายในปีี 2562 เป็็น
ร้้อยละ 80 ของยอดขายในปีี 2563 อัันเนื่่�องมาจากการบริิหารจััดการเกี่่ย� วกัับของเสีียได้้ดีขึ้้ี น�  รวมทั้้�งการดููแลเกี่่ย� วกัับการประหยััดพลัังงาน
ต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตโดยรวมลดลง  ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารก็็ลดลงเล็็กน้้อยจากประมาณร้้อยละ 22 ของยอดขาย
ในปีี 2562 เป็็นร้้อยละ 21 ของยอดขายในปีี 2563 เนื่่�องมาจากการพยายามประหยััดค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นและการปรัับปรุุงขั้้�นตอน
การทำำ�งานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น  สำำ�หรัับอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE : Return on Equity) ยัังคงมีีอััตราผลตอบแทนที่่�
ติิดลบแต่่ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากที่่�อััตราร้้อยละ (2.77) ในปีี 2562 เป็็นที่่�อััตราร้้อยละ (0.48)  ในปีี 2563 เนื่่�องจากผลการดำำ�เนิินงานยัังคงมีีผล
ขาดทุุนสุุทธิิ
รายได้้
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้รวมเท่่ากัับ 1,202 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนประมาณ 53 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตราลดลง
ร้้อยละ 4 เนื่่�องจากรายได้้ที่่�ลดลงในส่่วนของธุุรกิิจผลิิตชิ้�น้ ส่่วนพลาสติิก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในส่่วนของกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด เนื่่�องจาก
การปิิดห้้างโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทย ส่่วนรายได้้จากธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้ามีียอดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากการขยายฐานลููกค้้าภายในประเทศที่่�กว้้างขึ้้น�  รวมทั้้�งลููกค้้าในกลุ่่ม� ของผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาด ซึ่่ง� ได้้รับั ผลประโยชน์์จากการระบาด
ของ Covid-19 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก  
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ
รายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตชิ้�น้ ส่่วนพลาสติิกในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2563 มีีจำำ�นวนประมาณ 399  ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 33
ของรายได้้รวม ซึ่่�งมีียอดรายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกลดลงจากปีีก่่อน เนื่่�องจากได้้รัับผลกระทบบางส่่วนจาก
สถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อจากลููกค้้าต่่างประเทศลดลงสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�บริิษััทผลิิตเพื่่�อการส่่งออกในอุุตสาหกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และยานยนต์์ ในขณะที่่�บริิษัทั พยายามเพิ่่�มยอดขายในส่่วนของลููกค้้าใหม่่ ๆ ในกลุ่่ม� เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า และผลิิตภััณฑ์์
ทำำ�ความสะอาด ทำำ�ให้้ยอดขายโดยรวมของบริิษััทไม่่ลดลงมากนััก
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
รายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2563  มีีจำำ�นวนประมาณ 395 ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 33
ของรายได้้รวม ซึ่่�งลดลงประมาณร้้อยละ 18 จากปีีก่่อน เนื่่�องจากสถานการณ์์ Covid-19 ภายในประเทศ ทำำ�ให้้มีีการปิิด
ห้้างโมเดิิร์์นเทรดในบางช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดค่่อนข้้างมาก ส่่งผลให้้บริิษััทย่่อยขายสิินค้้าได้้น้้อยลงเนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้า
ห้้างโมเดิิร์น์ เทรดถืือเป็็นกลุ่่ม� ลููกค้้าหลัักของบริิษัทั ย่่อย โดยลููกค้้าในกลุ่่ม� นี้้� คืือ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ ได้้แก่่ บิ๊๊�กซีี โลตััส 
แม็็คโคร ไทวััสดุุ โฮมโปร เป็็นต้้น   
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
รายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้าในปีี 2563 มีีจำำ�นวน 422 ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 35 ของรายได้้รวม ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่่อนประมาณร้้อยละ 9 เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยได้้มีีการขยายฐานลููกค้้าภายในประเทศให้้มีีจำำ�นวนมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
กลุ่่ม� ลููกค้้าขนาดใหญ่ภ่ ายในประเทศซึ่่ง� เดิิมยัังคงมีีน้อ้ ยอยู่่� อย่่างไรก็็ตาม ธุุรกิิจยัังคงมีีการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�สููงจากจำำ�นวนคู่่แ� ข่่งขััน
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องพยายามรัับงานที่่�มีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อนและลดการรัับงานที่่�ผลิิตได้้ง่่ายและมีีการแข่่งขัันสููง
ทั้้�งนี้้� รายได้้ของแต่่ละกิิจการที่่�นำำ�มาแสดง เป็็นรายได้้ที่่�ไม่่ได้้ตััดรายการระหว่่างกััน
ต้้นทุุนขายและค่่าใช้้จ่่าย
กลุ่่�มบริิษััทมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นจำำ�นวน 233 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 34 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ซึ่่�งสาเหตุุที่่�กำำ�ไรขั้้�นต้้นของ
กลุ่่ม� บริิษัทั เพิ่่�มขึ้้น� นั้้�น เนื่่�องมาจากอััตราส่่วนต้้นทุุนขายต่่อยอดขายที่่�ลดลงจากร้้อยละ 84 ในปีีก่่อน เป็็นร้้อยละ 80 ในปีีนี้้ ซึ่
� ง่� มีีสาเหตุุ
จากการบริิหารจััดการเกี่่ย� วกัับของเสีียได้้ดีขึ้้ี น�  รวมทั้้�งการดููแลเกี่่ย� วกัับการประหยััดพลัังงานต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนการผลิิตโดยรวมลดลง
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารจำำ�นวน 246 ล้้านบาท ในปีี 2563 ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนที่่�อยู่่�ที่่�จำำ�นวน 267 ล้้านบาทและมีี
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารต่่อยอดขายที่่�ลดลงจากเดิิมที่่�อัตั ราร้้อยละ 22 ในปีี 2562 เป็็นอััตราร้้อยละ 21 ในปีี 2563
เนื่่�องมาจากการพยายามประหยััดค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นและการปรัับปรุุงขั้้�นตอนการทำำ�งานต่่างๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้พยายามควบคุุมอััตราค่่าใช้้จ่่ายดังั กล่่าวไว้้โดยมีีการประชุุมทุุกอาทิิตย์์เพื่่�อคอยติิดตามและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ให้้
อยู่่�ในสััดส่่วนที่่�กำำ�หนดไว้้
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก  
ก) กลุ่่ม� ลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ต้้นทุุนขายของธุุรกิิจผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก
ในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2563 อยู่่ที่่� �ประมาณร้้อยละ 78 ของยอดขาย ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 82  เนื่่�องจากบริิษััทได้้
พยายามควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตโดยการลดของเสีียที่่�เกิิดจากการผลิิต รวมถึึงการดููแลการใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานให้้ประหยััดเพิ่่�ม
มากขึ้้น�  ถึึงแม้้ว่่ายอดขายของบริิษัทั จะลดลงก็็ตาม โดยบริิษัทั ได้้พยายามเพิ่่�มยอดขายโดยการขยายธุุรกิิจไปยัังโซนภาคตะวัันออก
(Eastern Economic Corridor หรืือ EEC) ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมจากภาครััฐ รวมถึึงกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีนที่่�เข้้ามาลงทุุนใน
ประเทศไทยจำำ�นวนมาก
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2563 อยู่่ที่่� ป� ระมาณร้้อยละ 22 ของยอดขาย ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อนที่่�อยู่่ที่่� ป� ระมาณร้้อยละ 20
เนื่่�องมาจากค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ที่่�ไม่่ผัันแปรตามยอดขายที่่�ลดลง
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ต้้นทุุนขายของธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 78 ของยอดขาย ซึ่่�งต่ำำ��กว่่า
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต แต่่ก็็จะมีีอััตราค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่่�สููงกว่่า
สำำ�หรัับการขายสิินค้้าผ่่านศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ  
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2563 อยู่่ที่่� ป� ระมาณร้้อยละ 21 ของยอดขาย ซึ่่ง� ยัังค่่อนข้้างสููงเนื่่�องจากเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขายสิินค้้าผ่่านศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ โดยมีีอััตราเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนเนื่่�องจากค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
และบริิหารบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ที่่ไ� ม่่ผัันแปรตามยอดขายที่่�ลดลง แม้้ว่่าบริิษัทั ย่่อยดัังกล่่าวจะมีีการขายสิินค้้าไปยัังต่่างประเทศ
มากขึ้้�น ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่่�ต่ำำ��กว่่า 
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า   
ต้้นทุุนขายของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า  ในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 84 ของยอดขาย ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 92 เนื่่�องจากยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในขณะที่่�ต้น้ ทุุนขายบางส่่วนเป็็นต้้นทุุนคงที่่�ที่่ไ� ม่่ผัันแปรตามยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้น�  ทำำ�ให้้อัตั ราส่่วน
ต้้นทุุนขายลดลง รวมทั้้�งการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิตได้้ดีขึ้้ี น�  ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้มีกี ารประชุุมอยู่่เ� ป็็นประจำำ� เพื่่�อพยายามแก้้ไขปััญหา
และดููแลต้้นทุุนดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิิด  

106

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

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2563 อยู่่ที่่� ป� ระมาณร้้อยละ 23 ของยอดขาย ซึ่่ง� ลดลงจากปีีก่่อนที่่�อยู่่ที่่� ป� ระมาณร้้อยละ 26
เนื่่�องจากค่่าใช้้จ่่ายบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ที่่ไ� ม่่ผัันแปรตามยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้น�  รวมทั้้�งการปรัับปรุุงขั้้น� ตอนในการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษััทมีีดอกเบี้้�ยจ่่ายในปีี 2563 เท่่ากัับจำำ�นวน 7.28 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจำำ�นวน 1.93 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ซึ่่�งมีี
จำำ�นวน 9.21 ล้้านบาท เนื่่�องจากในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทได้้มีีการจ่่ายชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมจากธนาคารบางส่่วน ทั้้�งนี้้� อััตราดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับ
การกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาวของกลุ่่�มบริิษััทจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 3-5% ต่่อปีี
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก  
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM)
มีีต้น้ ทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายสำำ�หรัับปีี 2563 อยู่่ที่่� จำ� ำ�นวน 6.18 ล้้านบาท ซึ่่ง� ลดลงจากจำำ�นวน 8.61 ล้้านบาท ในปีี 2562 จำำ�นวน 2.43 ล้้านบาท
ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากบริิษััทได้้มีีการชำำ�ระคืืนกู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�นจากธนาคารบางส่่วน
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายสำำ�หรัับปีี 2563 อยู่่�ที่่�จำำ�นวน 0.58 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากจำำ�นวน 0.45 ล้้านบาท ในปีี 2562  
เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยมีีการใช้้เงิินกู้้�สำำ�หรัับเงิินทุุนหมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า  
ในปีี 2563 มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายอยู่่ที่่� �จำำ�นวน 3.97 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน 366 บาท ในปีี 2562 เนื่่�องจากการบัันทึึก
ดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตจากสััญญาเช่่าตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
ภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุุคคล
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุุคคลจำำ�นวน 2.51 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากที่่�ในปีี 2562 ที่่�มีีภาระภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
จำำ�นวน (14.28) ล้้านบาท ซึ่่�งสาเหตุุที่่�ในปีีก่่อนมีีภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุุคคลติิดลบ เนื่่�องจากในปีีก่่อนมีีขาดทุุนทางภาษีีที่่�สามารถนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ลดภาระภาษีีได้้ในอนาคตจากผลขาดทุุนของบริิษััทย่่อย 
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก  
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ในปีี 2563 มีีภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลอยู่่ที่่� �
จำำ�นวน 1.39 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากที่่�มีีภาระภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจำำ�นวน (1.55) ล้้านบาท ในปีี 2562 ซึ่่�งสาเหตุุที่่�ในปีีก่่อนมีี
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลติิดลบ เนื่่�องจากมีีขาดทุุนทางภาษีีที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ลดภาระภาษีีได้้ในอนาคต
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ไม่่มีีภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุุคคลสำำ�หรัับปีี 2563 เนื่่�องจากมีีผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า  
มีีภาษีีเงิินได้้นิติิ บุุคคล
ิ
สำำ�หรัับปีี 2563 อยู่่ที่่� จำ� ำ�นวน 1.82 ล้้านบาท ซึ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น� จากภาระภาษีีเงิินได้้นิติิ บุุคคลจำ
ิ
ำ�นวน (14.22) ล้้านบาท
ในปีี 2562 ซึ่่�งสาเหตุุที่่�ในปีีก่่อนมีีภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลติิดลบเนื่่�องจากมีีขาดทุุนทางภาษีีที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ลดภาระภาษีี
ได้้ในอนาคต
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีขาดทุุนสุุทธิิส่่วนของบริิษััทฯ จำำ�นวน (0.62) ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ (0.05) ของรายได้้รวม ในขณะที่่�
ในปีี 2562 กลุ่่ม� บริิษัทั มีีผลขาดทุุนสุุทธิิส่่วนของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน (30.07) ล้้านบาท ในขณะที่่�มีราย
ี ได้้รวมในปีี 2563 จำำ�นวน 1,202 ล้้านบาท
ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนประมาณร้้อยละ 4 โดยสาเหตุุที่่�กลุ่่�มบริิษััทยัังคงประสบผลขาดทุุนเนื่่�องจากรายได้้ที่่�ลดลงจากสถานการณ์์
Covid-19 ดัังกล่่าว แม้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััทจะสามารถบริิหารต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายโดยรวมได้้ดีขึ้้ี �น ทำำ�ให้้อััตราส่่วนต้้นทุุนขายลดลงจาก
ประมาณร้้อยละ 84 ของยอดขายในปีี 2562 เป็็นร้้อยละ 80 ของยอดขายในปีี 2563 อัันเนื่่�องมาจากการบริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับ
ของเสีียได้้ดีขึ้้ี น�  รวมทั้้�งการดููแลเกี่่ย� วกัับการประหยััดพลัังงานต่่าง ๆ ในขณะที่่�อัตั ราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารก็็ลดลงเล็็กน้้อย
เนื่่�องมาจากการพยายามประหยััดค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นและการปรัับปรุุงขั้้�นตอนการทำำ�งานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น  
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก 
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM)
มีีกำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2563 อยู่่ที่่� �จำำ�นวน 2.57 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจากจำำ�นวน 3.08 ล้้านบาท ในปีี 2562 เนื่่�องจากในปีี 2562 มีีรายได้้
จากเงิินปัันผลรัับจำำ�นวน 9.71 ล้้านบาท ในขณะที่่�ในปีี 2563 มีีรายได้้จากเงิินปัันผลรัับเพีียงจำำ�นวน 1.91 ล้้านบาท ซึ่่�งหาก
ไม่่นัับรวมรายได้้จากเงิินปัันผลรัับดัังกล่่าวแล้้ว บริิษัทั จะมีีผลกำำ�ไร(ขาดทุุน) สุุทธิิ จำำ�นวนประมาณ 0.66 ล้้านบาท และ (6.63) ล้้านบาท
สำำ�หรัับปีี 2563 และปีี 2562 ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่�ยอดขายลดลงประมาณร้้อยละ 5 เนื่่�องจากแม้้ว่่ายอดขายจะลดลงแต่่บริิษััท
สามารถบริิหารต้้นทุุนการผลิิตได้้ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราผลกำำ�ไรสุุทธิิดีีขึ้้�น  
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
มีีกำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2563 อยู่่ที่่� �จำำ�นวน 9.25  ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากในปีี 2562 ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 1.95 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
อััตราเพิ่่�มขึ้้น� ประมาณร้้อยละ 374  เนื่่�องมาจากการบริิหารต้้นทุุนการผลิิตทำำ�ได้้ดีีขึ้้น�  ทำำ�ให้้มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นสููงขึ้้น� แม้้ว่่ารายได้้จาก
การขายจะลดลงจากสถานการณ์์ Covid-19  ก็็ตาม โดยส่่วนหนึ่่�งที่่�ต้้นทุุนขายลดลงจากราคาวััตถุุดิิบโดยเฉลี่่�ยที่่�ลดลง
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า    
มีีขาดทุุนสุุทธิิในปีี 2563 อยู่่ที่่� �จำำ�นวน (21.76) ล้้านบาท ซึ่่�งดีีขึ้้�นจากในปีี 2562 ที่่�มีีขาดทุุนสุุทธิิจำำ�นวน (42.99) ล้้านบาท
เนื่่�องจากรายได้้จากการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้น� และการบริิหารต้้นทุุนการผลิิตที่่�ดีขึ้้ี น�  ทำำ�ให้้มีผี ลขาดทุุนลดลง เนื่่�องจากการแข่่งขัันด้้านราคา
ที่่�ยัังคงสููงอยู่่�จากการที่่�มีีคู่่�แข่่งขัันมากขึ้้�นในตลาดโดยเฉพาะคู่่�แข่่งจากต่่างประเทศ ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยยัังคงประสบผลขาดทุุน

3. ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์รวมของกลุ่่ม� บริิษัทั ได้้เพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยจากจำำ�นวน 1,920 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เป็็นจำำ�นวน 1,937 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คิิดเป็็นอััตราเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1  เนื่่�องจากการลงทุุนในเครื่่�องจัักรใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษััทมีีอััตราหมุุนของสิินทรััพย์์รวมเฉลี่่�ยในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ประมาณ 0.62 เท่่า ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราหมุุนของสิินทรััพย์์รวม
เฉลี่่�ยในปีี 2562 ที่่�ประมาณ 0.63 เท่่า 
ลููกหนี้้�การค้้าและตั๋๋�วเงิินรัับ
กลุ่่�มบริิษััทมีียอดลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิิ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 277 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 283 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่ง� คิิดเป็็นอััตราส่่วนลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่น� ต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับร้้อยละ 14.28 และร้้อยละ 14.76
ตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ประมาณ 85 วััน ซึ่่�งช้้าลงเมื่่�อเทีียบกัับระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2562
ที่่�ประมาณ 80 วััน เนื่่�องจากกลุ่่ม� ลููกค้้าบางส่่วนของบริิษัทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่เป็็นศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรด
ได้้มีกี ารขอขยายระยะเวลาการชำำ�ระเงิินให้้ยาวขึ้้น�  ทำำ�ให้้ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�เฉลี่่ย� ของกลุ่่ม� บริิษัทั สููงขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่ม� ลููกค้้า
ดัังกล่่าวเป็็นบริิษัทั ขนาดใหญ่่มีีความมั่่�งคงและมีีระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�ที่่แ� น่่นอน  กลุ่่ม� บริิษัทั จึึงไม่่มีีปัญ
ั หาในด้้านการรัับชำำ�ระหนี้้�
แต่่อย่่างใด 
สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าของกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�ค้า้ งชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือนมีีจำำ�นวน 0.61 ล้้านบาท โดย
กลุ่่�มบริิษััทได้้ตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเต็็มทั้้�งจำำ�นวนแล้้ว อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทคาดหวัังว่่าจะยัังสามารถเรีียกเก็็บหนี้้�
ดัังกล่่าวได้้เป็็นส่่วนใหญ่่เนื่่�องจากลููกหนี้้�ดัังกล่่าวยัังมีีการติิดต่่ออยู่่�  ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สงสััยจะสููญทั้้�งหมด
ร้้อยละ 100 เมื่่�อมีียอดหนี้้�ค้้างเกิินกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่เป็็นลููกหนี้้�ที่่�กลุ่่�มบริิษััทมั่่�นใจว่่าจะสามารถเรีียกเก็็บได้้เนื่่�องจากได้้มีีการ
ทยอยจ่่ายมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
สิินค้้าคงเหลืือ
กลุ่่ม� บริิษัทั มีียอดสิินค้้าคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 157 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 147 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนสิินค้้าคงเหลืือต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับร้้อยละ 8.11 และร้้อยละ 7.68 ตามลำำ�ดัับ
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กลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ประมาณ 58 วััน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2562 ที่่�
ประมาณ 55 วััน เนื่่�องจากบางครั้้�งบริิษัทั ต้้องมีีการสต็็อคสิินค้้าไว้้เพื่่�อรอการเรีียกจากลููกค้้าที่่ต้� อ้ งการงานด่่วน รวมทั้้�งการผลิิตเป็็น
จำำ�นวนมากๆ เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้พยายามควบคุุมการผลิิตสิินค้้าเฉพาะที่่�มั่่�นใจได้้ว่่าจะสามารถขายได้้
เท่่านั้้�น เพื่่�อไม่่ให้้มีสิี นิ ค้้าคงเหลืือมากเกิินไป โดยกลุ่่ม� บริิษัทั จะมีีการประชุุมกัันระหว่่างฝ่่ายวางแผนการผลิิตและฝ่่ายขายเป็็นประจำำ�
ทุุกสััปดาห์์เป็็นอย่่างน้้อยในการควมคุุมสิินค้้าคงเหลืือดัังกล่่าว เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความเสีียหายจากสิินค้้าที่่�ค้้างสต็็อคเป็็น
เวลานาน หรืือสิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทได้้มีีนโยบายชััดเจนในตั้้�งสำำ�รองสิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพที่่�ไม่่ได้้เคลื่่�อนไหวเกิินกว่่า 
1 ปีี รวมทั้้�งได้้มีีการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีอย่่างใกล้้ชิิดในกรณีีดัังกล่่าวด้้วย
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่ม� บริิษัทั มีี ที่่ดิ� นิ อาคาร อุุปกรณ์์ สินิ ทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน (รวมถึึงเงิินมััดจำ�ำ ค่่าเครื่่�องจัักร)
เท่่ากัับ 863 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 818 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนสิินทรััพย์์ถาวรต่่อสิินทรััพย์์รวม
เท่่ากัับร้้อยละ 44.56 และร้้อยละ 42.54 ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจากในปีี 2563 กลุ่่ม� บริิษัทั มีีการลงทุุนในที่่�ดินิ อาคาร และอุุปกรณ์์ ที่่ม� ากกว่่า
ค่่าเสื่่�อมราคาในแต่่ละปีี โดยส่่วนใหญ่่เป็็นเครื่่�องจัักรใหม่่และซอฟท์์แวร์์ต่่าง ๆ
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 กลุ่่ม� บริิษัทั มีีสินิ ทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้และไม่่มีีตัวั ตน จำำ�นวนรวม 23.26 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 1.20 ของสิินทรััพย์์
รวมของกลุ่่�มบริิษััท
หนี้้�สิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีหนี้้�สิินรวมเท่่ากัับ 369 ล้้านบาท โดยแบ่่งเป็็นหนี้้�สิินหมุุนเวีียน เท่่ากัับ 248 ล้้านบาท
และหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน เท่่ากัับ 120 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 7 เมื่่�อเทีียบกัับหนี้้�สิินรวม ณ 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งมีี
จำำ�นวน 345 ล้้านบาท เนื่่�องจากเงิินกู้้�ระยะยาวจากธนาคารที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อใช้้ในการลงทุุนเครื่่�องจัักรใหม่่  ๆ ทั้้�งนี้้� อััตราดอกเบี้้�ย
สำำ�หรัับการกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาวของกลุ่่�มบริิษััทจะอยู่่ที่่� �ประมาณ 3-5% ต่่อปีี
หากพิิจารณาอััตราส่่วนหนี้้�สินิ ต่่อทุุน (D/E Ratio) ของกลุ่่ม� บริิษัทั พบว่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีอัตั ราส่่วนหนี้้�สินิ ต่่อทุุนที่่�
0.24 เท่่า ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจาก 0.22  เท่่า ณ 31 ธัันวาคม 2562  เนื่่�องจากหนี้้�สิินรวมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าว
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กลุ่่ม� บริิษัทั มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 1,568 ล้้านบาท ลดลงเล็็กน้้อยจากปีีก่่อนที่่�มีจำี ำ�นวน 1,575 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เนื่่�องจากกำำ�ไรสะสมที่่�ลดลงจากผลขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานในปีีนี้้�  
ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีโครงสร้้างเงิินทุุนประกอบด้้วยหนี้้�สิินรวม 369 ล้้านบาท และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
1,568 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนที่่� 0.24 เท่่า

4. สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุนของบริิษััท
4.1 แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลงไปอยู่่�ที่่�อััตรา 
3.15  เท่่า ซึ่่�งสููงกว่่าที่่�อััตรา 3.07 เท่่า ณ สิ้้�นปีีก่่อน เนื่่�องจากหนี้้�สิินหมุุนเวีียนที่่�ลดลงจากการลดลงของเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากธนาคาร 
กลุ่่�มบริิษััทมีีสภาพคล่่องของกระแสเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 245 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ 31 ธัันวาคม
2562 ประมาณ 198 ล้้านบาท ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เกิิดจากกลุ่่ม� บริิษัทั ได้้รับั เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 142 ล้้านบาท ซึ่่ง� ส่่วน
ใหญ่่มาจากค่่าเสื่่�อมราคา  มีีการใช้้เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมลงทุุนจำำ�นวนประมาณ 96 ล้้านบาท ซึ่่�งเกิิดจากเงิินลงทุุนชั่่�วคราวที่่�ลดลง
จำำ�นวนประมาณ 319 ล้้านบาท จากการย้้ายไปฝากเงิินระยะสั้้�นที่่�ธนาคารและลงทุุนในสิินทรััพย์์ทางการเงิินแทน และลงทุุนเพิ่่�มในการ
จ่่ายซื้้�อเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ใหม่่จำำ�นวนประมาณ 139 ล้้านบาท และมีีการใช้้เงิินสดสุุทธิิไปสำำ�หรัับกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวนประมาณ
40 ล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากธนาคาร
จากกระแสเงิินสดของกลุ่่ม� บริิษัทั แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่ม� บริิษัทั ยัังมีีกระแสเงิินคงเหลืือเพีียงพอในการชำำ�ระหนี้้�และปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไข
ในการกู้้�ยืืมได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทไม่่เคยมีีปััญหาในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับสภาพคล่่องในการชำำ�ระหนี้้�เลย
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4.2 รายจ่่ายลงทุุน
ในปีี 2563 กลุ่่ม� บริิษัทั มีีการขยายการลงทุุนโดยการซื้้�อเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิตและทดแทนเครื่่�องจัักรเก่่า
จำำ�นวนรวมประมาณ 139 ล้้านบาท ซึ่่�งสามารถใช้้เงิินทุุนของกลุ่่�มบริิษััทเองบางส่่วนและใช้้เงิินกู้้�จากธนาคารในการลงทุุนดัังกล่่าว
4.3 ความเพีียงพอของสภาพคล่่อง
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา  จากงบกระแสเงิินสด  จะเห็็นว่่าส่่วนใหญ่่จะมาจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานและค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ต้้องจ่่ายเป็็น
เงิินสด  เช่่น ค่่าเสื่่�อมราคา  เป็็นต้้น รวมทั้้�งเงิินกู้้�ระยะยาวจากธนาคาร ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีเงิินทุุนเพีียงพอที่่�จะรองรัับความต้้องการเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของธุุรกิิจ รวมทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องที่่�ดีีพอสมควร  จากการที่่�สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียนอยู่่�ที่่�
อััตรา 3.15 เท่่า
นอกจากนี้้� อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนของกลุ่่�มบริิษััทที่่� 0.24 เท่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งก็็อยู่่�ในระดัับที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��ทำำ�ให้้กลุ่่�ม
บริิษััทมีีโอกาสที่่�จะใช้้ช่่องทางการกู้้�ยืืมเงิินในการขยายธุุรกิิจได้้อีีกจากวงเงิินกู้้�ยืืมกัับสถาบัันการเงิินหลายแห่่ง ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้อีีกประมาณ 593.05 ล้้านบาท
4.4 ความสามารถในการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มเติิม
กลุ่่ม� บริิษัทั ยัังมีีวงเงิินกู้้�ยืืมคงเหลืือกัับสถาบัันการเงิินที่่�ยังั ไม่่ได้้ใช้้อยู่่พ� อสมควร ซึ่่ง� จะสามารถสนัับสนุุนการขยายธุุรกิิจและ/หรืือการลงทุุน
เพิ่่�มเติิมของกลุ่่�มบริิษััทได้้โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภทของเงินกู้ยืม

ระยะเวลาครบก�ำหนด

วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท)

OD (Overdraft)

ไม่่มีี

53.40

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

ไม่่มีี

258.90

ไม่่มีี

268.13

LG (Letter of Guarantee)

ไม่่มีี

12.62

Total

593.05

4.5 ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อ Credit Rating
กลุ่่�มบริิษััทไม่่มีีการออกตราสารใด ๆ ที่่�ต้้องจััดให้้มีีการทำำ� Credit Rating
4.6 ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�และการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืม (Covenant) และภาระผููกพััน
กลุ่่ม� บริิษัทั ไม่่มีีการปฏิิบัติั ใิ ด ๆ ที่่�จะทำำ�ให้้หรืือคาดว่่าจะทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขการกู้้�ยืืมเงิินได้้ และ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 หนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E ratio) ของกลุ่่�มบริิษััทยัังอยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ��ที่่� 0.24 เท่่า เท่่านั้้�น

5. ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินและการบริิหารจััดการนอกงบแสดงฐานะการเงิิน
ณ 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิิน ตามรายละเอีียดที่่�เปิิดเผยในงบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 ในส่่วนของ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 23 เงิินกู้้�ยืืม ข้้อ 25 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน และข้้อ 32  ภาระผููกพััน

6. ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต
ปััจจุุบัันไม่่มีีปััจจััยที่่�ผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทในอนาคตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ  อาจจะมีีผลกระทบบ้้างจากภาวะ
เศรษฐกิิจในประเทศที่่�ชะลอตััวลง ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ลดลง รวมถึึงการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�สููงขึ้้�นในธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า  แต่่ก็็ยัังอยู่่�ใน
ระดัับที่่�สามารถจััดการได้้ อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทจะเป็็นบริิษััทข้้ามชาติิขนาดใหญ่่ที่่�มีีฐานการผลิิตใน
ประเทศไทย ดัังนั้้�น หากภาวะเศรษฐกิิจโลกมีีภาวะที่่�ตกต่ำำ��ลงอย่่างรุุนแรงก็็อาจมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่ม� บริิษัทั ได้้ ซึ่ง่� กลุ่่ม�
บริิษัทั ได้้พยายามลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวโดยการกระจายกลุ่่ม� ลููกค้้าไปในหลาย ๆ อุุตสาหกรรม ไม่่ให้้พึ่ง่� พิิงลููกค้้ารายใดหรืืออุุตสาหกรรมใด
อุุตสาหกรรมหนึ่่�งมากเกิินไป
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั สาลีอ� ุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
(บริษัท) และบริษัท ย่อย (กลุ่ม กิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ดําเนิ นงานรวมและผลการดํ าเนิ นงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงิน สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ ปี ส�นิ สุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค� วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินท��ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี สน
�ิ สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสํ าหรับปี ส�ินสุ ด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สน
�ิ สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ�งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทส�ี ําคัญและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก�ี ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ� กี�ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ป ฏิบัติตามความรับ ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ
ซึ�งเป็ นไปตามข้อ กําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อ ว่าหลักฐานการสอบบัญ ชีท�ขี ้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เร��องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื�องสําคัญ ในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มนี ัยสําคัญ ที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื�อง ค่าเผื�อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่า
สุทธิทจ�ี ะได้รบั เป็ นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบและได้นําเรื�องนี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง� นี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื�องนี�
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เร��องสําคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

ค่าเผ��อการลดราคาทุนของสิ นค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิ ท�จะ
ได้รบั
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ก) เรื�องประมาณ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงขัน� ตอนดังต่อไปนี�
การทางบัญ ชีท�ีสํา คัญ และการใช้ดุ ล ยพินิ จ ที�เกี�ย วข้อ งกับ
 ทํ า ความเข้ า ใจนโยบายการบัญ ชีแ ละประเมิ น วิธี ก ารที�
การตัง� ค่ าเผื�อ การลดราคาทุ น ของสิน ค้า ให้เป็ น มู ล ค่ าสุ ท ธิ
ฝ่ ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื�อ การลดราคาทุ น
ที�จ ะได้ร ับ และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ 13 เรื�อ ง
ของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั ซึ�งพบว่านโยบายการ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
บัญชีมคี วามสมํ�าเสมอจากปี ทผ�ี ่านมา
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบการเงินรวมและงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมและสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์และข้อ มูลประกอบการตัด สินใจของ
เฉพาะกิจการแสดงยอดคงเหลือ สินค้าคงเหลือ ก่อ นรับ รู้ค่ า
ฝ่ ายบริหาร ซึ�งใช้ในการประมาณการค่าเผื�อ การลดราคา
เผื�อ การลดราคาทุ น ของสิน ค้าให้เป็ นมูล ค่ า สุ ท ธิท�ีจ ะได้ร ับ
ทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั โดยพิจารณาจาก
จํ า นวน 182.53 ล้า นบาทและ 47.28 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ
ข้อมูลที�เกิดขึ�นในอดีตรวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินค้า
และมีค่ า เผื�อ การลดราคาทุ น ของสิน ค้ า ให้ เป็ นมู ล ค่ า สุ ท ธิ
คงเหลือ
ที� จ ะได้ ร ับ จํ า นวน 25.34 ล้ า นบาท และ 0.98 ล้ า นบาท
ซึ�งสินค้าคงเหลือ - สุท ธิคดิ เป็ นร้อ ยละ 8.11 และ 3.52 ของ  ทดสอบความน่ าเชื�อถือของรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า
คงเหลือ โดยตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการแยกอายุ
สินทรัพย์รวมตามลําดับ
สินค้าจากรายการเคลื�อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือ
หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื�อการลดราคาทุนของสินค้าให้
กับเอกสารประกอบรายการ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั พิจารณาจาก 1) สินค้าเคลื�อนไหวช้า  ทดสอบความถูกต้องของจํานวนเงินสุทธิท�คี าดว่าจะได้รบั
2) สิน ค้าล้าสมัย และ 3) สิน ค้าที�ราคาขายตํ� ากว่าราคาทุ น
จากราคาขาย (ราคาขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) ของ
ซึง� ฝ่ ายบริหารบันทึกประมาณการจากดุลยพินิจและประสบการณ์
สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ�นปี กบั ใบเสนอราคาขายสินค้าล่าสุด
รวมถึง ข้อ มูล ต่ าง ๆ ที�เกี�ย วข้อ ง โดยกํ าหนดให้ 1) สิน ค้า
และคํานวณค่าเผื�อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่า
คงเหลือ ที�ไ ม่ เคลื�อ นไหวนานจะถู ก นํ า มาพิจ ารณาในการ
สุท ธิท�จี ะได้รบั ตามประมาณการจากหลักเกณฑ์ของฝ่ าย
ประมาณค่าเผื�อสินค้าเคลื�อนไหวช้า 2) สินค้าล้าสมัยจะถูกตัง�
บริหาร และ
ค่าเผื�อเต็มจํานวน และ 3) จํานวนค่าเผื�อคํานวณจากส่วนต่าง  ประเมินความครบถ้วนของการพิจารณาสินค้าเคลื�อนไหว
ของราคาขาย (สุท ธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) กับราคาทุ น
ช้าและล้าสมัยโดยทดสอบความครบถ้วนกับรายการสินค้า
ของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ�นปี เพื�อพิจารณาตัง� ค่าเผื�อสําหรับ
ทีค� งค้างนานในรายงานวิเคราะห์อายุสนิ ค้าคงเหลือ รวมถึง
สินค้าทีม� รี าคาขายตํ�ากว่าราคาทุน
ข้อมูลทีไ� ด้จากการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
ช่วงสิน� ปี
ค่าเผื�อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิท�จี ะได้รบั
เป็ นเรื�องทีข� ้าพเจ้าให้ความใส่ใจ เนื�องจากสินค้าคงเหลือเป็ น
รายการที�มสี าระสําคัญต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการและ
บริษทั และค่าเผื�อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที�จ ะได้ร ับ เป็ นรายการประมาณการที�อ าศัย ดุ ล ยพินิ จ และ
ประสบการณ์ของฝ่ ายบริหาร ดังนัน� ความเหมาะสมของมูลค่า
สินค้าคงเหลือจึงขึน� อยู่กบั ดุลยพินิจและข้อมูลต่าง ๆ ทีเ� กีย� วข้อง
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ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐาน
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ข้อมูลอ��น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ�ี ยู่ในรายงานนัน� ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจําปี ภายหลัง
วันทีใ� นรายงานของผูส้ อบบัญชีน�ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมั �น
ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งทีม� สี าระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ไ�ี ด้รบั จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื�อ ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุป ได้ว่ามีก ารแสดงข้อ มูลที�ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็ น สาระสําคัญ ข้า พเจ้า
ต้องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้าที�รบั ผิดชอบในการจัดทําและนํ าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื�อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป� ราศจากการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิ ดเผยเรื�องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื�อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง� ใจทีจ� ะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช� ่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชีซ�งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื�อ มั �นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื�อ มั �นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็ น สาระสํา คัญ ที�ม ีอ ยู่ ได้เสมอไป ข้อ มู ล ที�ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริงอาจเกิด จากการทุ จ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาด และถือ ว่า มีส าระสําคัญ
เมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสีย� งจากการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบ ัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ ความเสี�ยง
เหล่านัน� และได้หลักฐานการสอบบัญชีท�เี พียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยง
ทีไ� ม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ�งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย� งที�เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื�องจากการทุจริตอาจเกีย� วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง� ใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดง
ข้อมูลทีไ� ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ� หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทก�ี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ� กีย� วข้องซึง� จัดทําขึน� โดยกรรมการ
สรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญ ชีท�ไี ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที�มสี าระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ท�อี าจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อ สงสัย อย่างมีนั ยสําคัญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ม กิจการและบริษัท ในการดําเนิ นงานต่อ เนื�อ งหรือ ไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม� สี าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อ มูลในงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการที�เกี�ย วข้อ ง หรือ ถ้าการเปิ ด เผยดังกล่า วไม่ เพีย งพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน� อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท�ไี ด้รบั จนถึงวันที�ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้อง
หยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ ในรูปแบบที�ทําให้มกี ารนํ าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีค� วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญ ชีท�เี หมาะสมอย่ างเพียงพอเกี�ยวกับข้อ มูลทางการเงิน ของกิจการภายในกลุ่ม หรือ กิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส�อื สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบในเรื�อ งต่ าง ๆ ที�สําคัญ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ทีไ� ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม� นี ัยสําคัญทีพ� บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม� นี ัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ� กี�ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส�อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทงั � หมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข� า้ พเจ้าใช้เพื�อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื�องที�ส�อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนี ัยสําคัญที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื�องเหล่านี�ในรายงาน
ของผู้ส อบบัญ ชี เว้น แต่ ก ฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ ไม่ ให้เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเกี�ย วกับ เรื�อ งดัง กล่ า ว หรือ ในสถานการณ์ ท�ีย าก
ที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื�อสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

สง่า โชคนิ ติสวัสดิ�
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที� 11251
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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งบแสดงฐานะการเงิิน

บริ ษทั สาล��อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิ
น 2563
ณ วันท�� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน� - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์ทถ�ี อื ไว้เพือ� ขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

10
11
12
13

245,244,562
100,000,000
276,652,306
157,189,348
3,364,214

46,822,160
419,409,713
283,382,060
147,492,190
7,975,796
2,596,302

7,667,555
77,770,476
46,306,686
12,578

6,388,734
65,653,002
35,110,753
262,355

782,450,430

907,678,221

131,757,295

107,414,844

11
16

936,758
100,000,000
-

935,824
-

689,985,600

689,985,600

15

54,808,578

-

54,808,578

-

15

79,988,507
839,852,490
12,933,040
10,323,269
23,652,917
32,190,610

130,488,798
807,305,452
10,588,675
25,905,245
37,111,664

34,739,025
389,327,684
974,198
13,178,733

50,519,211
37,491,045
432,397,637
530,809
17,663,310

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,154,686,169

1,012,335,658

1,183,013,818

1,228,587,612

รวมสิ นทรัพย์

1,937,136,599

1,920,013,879

1,314,771,113

1,336,002,456

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม� ภี าระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน - สุทธิ
ทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

17
18
19
20
21
14

กรรมการ _______________________________________

กรรมการ ________________________________________

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

6

งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)

บริ ษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ� งึ กําหนดชําระในหนึ�งปี
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ� งึ กําหนด
ชําระในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สนิ หมุนเวียนอื�น

22
23

131,091,530
46,600,000

99,114,532
120,940,225

63,056,551
46,600,000

47,637,351
119,919,274

23

59,335,456

66,986,550

57,367,404

65,098,374

23

8,130,572
3,300,035

3,139,709
468,687
2,759,545

1,238,178
1,554,370

2,595,488
1,380,084

248,457,593

293,409,248

169,816,503

236,630,571

68,031,002
7,601,759
44,339,502
254,461

9,686,459
2,659,162
35,743,204
3,310,934

45,453,448
704,200
28,981,774
3,304,950

5,140,852
1,942,377
24,392,565
5,121,696

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน

120,226,724

51,399,759

78,444,372

36,597,490

รวมหนี� สิน

368,684,317

344,809,007

248,260,875

273,228,061

24

รวมหนี� สินหมุนเวียน
หนี� สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

23
23
25
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิิ
น (ต่่อ)
บริ ษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

หนี� สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 1,520,484,296 หุน้
มูลค่าทีต� ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

26

380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,074

26
26

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

27

58,202,375
211,695,112
388,972,983

58,202,375
214,801,322
385,541,489

38,012,107
498,662,127
2,050,140

38,012,107
498,357,778
(1,381,354)

รวมส่วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม

1,186,656,334
381,795,948

1,186,331,050
388,873,822

1,066,510,238
-

1,062,774,395
-

รวมส่วนของเจ้าของ

1,568,452,282

1,575,204,872

1,066,510,238

1,062,774,395

รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ

1,937,136,599

1,920,013,879

1,314,771,113

1,336,002,456

ทุนทีอ� อกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 1,520,484,068 หุน้
มูลค่าทีช� าํ ระแล้วหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

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

8

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

บริ ษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ

1,186,745,813 1,236,360,667
(953,461,071) (1,037,510,816)

กําไรขัน� ต้น
รายได้อ�นื
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

233,284,742
13,239,487
1,906,385
(88,497,935)
(157,614,461)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิ น
และ(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ ภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย)
ผลประโยชน์ ภาษี เงิ นได้
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
389,132,451
(305,343,004)

411,418,462
(337,426,022)

198,849,851
16,372,900
1,906,385
(94,179,915)
(172,747,577)

83,789,447
8,265,291
1,906,385
(21,846,512)
(61,974,923)

73,992,440
10,239,980
9,706,384
(20,884,885)
(62,910,889)

2,318,218
(7,275,433)

(49,798,356)
(9,208,195)

10,139,688
(6,176,910)

10,143,030
(8,611,146)

(4,957,215)
(2,513,553)

(59,006,551)
14,279,602

3,962,778
(1,389,784)

1,531,884
1,545,555

(7,470,768)

(44,726,949)

2,572,994

3,077,439

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ��น:
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี

3,431,494

(9,150,650)

3,431,494

(9,150,650)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน - สุทธิจากภาษี

(2,713,316)

(1,793,904)

(2,268,645)

(203,002)

718,178

(10,944,554)

1,162,849

(9,353,652)

(6,752,590)

(55,671,503)

3,735,843

(6,276,213)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สาํ หรับปี

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

สำำ�ษหรััทั บสาลี
ปีีสิ้�อ้�นตุ สุุสาหกรรม
ดวัันที่่� 31จําธัักันดวาคม
2563
บริ
(มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนของเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ� ป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนของเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ� ป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน

30

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(619,728)
(6,851,040)

(30,066,912)
(14,660,037)

2,572,994
-

3,077,439
-

(7,470,768)

(44,726,949)

2,572,994

3,077,439

325,284
(7,077,874)

(40,485,320)
(15,186,183)

3,735,843
-

(6,276,213)
-

(6,752,590)

(55,671,503)

3,735,843

(6,276,213)

(0.0004)

(0.0198)

0.0017

0.0020

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

10

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบการเงิ นรวม
ส่วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอ��นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น
การวัดมูลค่า ส่วนเกิ นทุนจาก
จัดสรรแล้ว สิ นทรัพย์ทางการเงิ น การเปลี�ยนแปลง
รวม
รวม ส่วนได้เสีย
ทุนที�ออก ส่วนเกิ นมูลค่า
สํารอง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน สัดส่วนการถือหุ้น
องค์ประกอบอ��น ส่วนของเจ้าของ ที�ไม่มีอาํ นาจ
และชําระแล้ว
หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น
ในบริ ษทั ย่อย ของส่วนของเจ้าของ ของบริ ษทั ใหญ่
ควบคุม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เงินปั นผลจ่าย
บริษทั ย่อยจ่ายเงินปั นผลให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ
บาท

380,121,017
-

147,664,847
-

58,030,235
-

261,511,971
(15,203,839)

7,769,296
-

386,922,843
-

394,692,139
-

1,242,020,209 408,260,031 1,650,280,240
(15,203,839)
- (15,203,839)

-

-

172,140
-

(172,140)
(31,334,670)

(9,150,650)

-

(9,150,650)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

380,121,017

147,664,847

58,202,375

214,801,322

(1,381,354)

386,922,843

385,541,489

1,186,331,050 388,873,822 1,575,204,872

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

380,121,017
-

147,664,847
-

58,202,375
-

214,801,322
(3,106,210)

(1,381,354)
3,431,494

386,922,843
-

385,541,489
3,431,494

1,186,331,050 388,873,822 1,575,204,872
325,284 (7,077,874) (6,752,590)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

380,121,017

147,664,847

58,202,375

211,695,112

2,050,140

386,922,843

388,972,983

1,186,656,334 381,795,948 1,568,452,282

- (4,200,026)
(40,485,320) (15,186,183)

(4,200,026)
(55,671,503)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ต่่อ)		

บริ ษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�น�ยสุุนแปลงส่
ดวัันที่่� 31
ธัันวาคม
งบแสดงการเปลี
วนของเจ้
าของ2563
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่า
รวม

รวม

องค์ประกอบอื�น

ส่วนของ

ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ของส่วนของเจ้าของ

เจ้าของ

จัดสรรแล้ว ทุนที�ออก ส่วนเกิ นมูลค่า

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

สํารอง

และชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

380,121,017

147,664,847

38,012,107

510,687,180

7,769,296

7,769,296

1,084,254,447

-

-

-

(15,203,839)

-

-

(15,203,839)

-

-

-

2,874,437

(9,150,650)

(9,150,650)

(6,276,213)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

380,121,017

147,664,847

38,012,107

498,357,778

(1,381,354)

(1,381,354)

1,062,774,395

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

380,121,017

147,664,847

38,012,107

498,357,778

(1,381,354)

(1,381,354)

1,062,774,395

-

-

-

304,349

3,431,494

3,431,494

3,735,843

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

380,121,017

147,664,847

38,012,107

498,662,127

2,050,140

2,050,140

1,066,510,238

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
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12

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

บริ ษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ� มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� (กลับรายการ)
ค่าเผือ� สินค้ารับคืน
ค่าเผือ� การลดราคาทุนของสินค้า
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั (กลับรายการ)
(กําไร) จากการจําหน่ายเครือ� งจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าเผือ� การด้อยค่าของเครือ� งจักรและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� นทีย� งั ไม่เกิดขึน�
เงินปั นผลรับ
รายได้ดอกเบีย�
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(4,957,215)

(59,006,551)

3,962,778

1,531,884

139,021,069
247,706
-

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

54,927,037
(171)
-

56,688,834
(820,164)
-

10,999,533
(1,992,075)
63,958
6,410,760
10,401
(1,906,385)
(8,223,342)
7,275,433

20,015,621
(1,093,322)
131,624
11,288
8,655,504
8,539,870
32,075
(1,906,385)
(9,605,396)
9,069,319

(552,806)
(147,227)
52,979
2,959,511
6,228
(1,906,385)
(13,084)
6,176,910

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

146,949,843

106,310,029

65,465,770

61,582,773

4,934,483
(20,696,691)
(717,399)
937,301
12,213,046
540,490
(1,206,107)

(9,082,951)
(793,890)
(704,084)
1,336,967
505,490
308,644
(443,400)

(12,123,488)
(10,643,127)
249,777
3,694
14,230,654
174,286
(1,206,107)

10,147,753
(5,591,029)
1,460,987
118,507
(12,624,207)
1,042,041
-

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้

142,954,966
(15,599,562)
15,566,667

97,436,805
(21,484,710)
15,196,611

56,151,459
(6,246,946)
7,230,585

56,136,825
(9,406,255)
10,870,163

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

142,922,071

91,148,706

57,135,098

57,600,733

กระแสเงิ นสดก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี� สินจากการดําเนิ นงาน
การเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี� สินจากการดําเนิ นงาน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อน�ื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน�
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน�
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อน�ื
หนี�สนิ หมุนเวียนอืน�
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน

28
12

25

25
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งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

จํากัธััดน(มหาชน)
สำำบริ�ษหรััทั บสาลี
ปีีสิ้�อ้�นตุ สุุสาหกรรม
ดวัันที่่� 31
วาคม 2563
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม� ภี าระคํ�าประกันเพิม� ขึน�
เงินสดรับจากการขายจําหน่ายเครือ� งจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ� เครือ� งจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่ามัดจําเครือ� งจักรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายซือ� สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินลงทุนชัวคราวลดลง
�
เงินลงทุนระยะยาวอืน� (เพิม� ขึน� )
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากเงินปั นผล
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบีย�

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

(934)
6,360,293
(138,711,298)
(2,768,279)
319,409,713
(100,000,000)
(18,920)
1,906,385
9,711,678

(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

153,037
(7,867,927)
(550,811)
1,906,385
13,084

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

95,888,638

(65,405,054)

(6,346,232)

(8,007,274)

(74,340,226)
120,000,000
(69,306,550)
(9,466,098)
(7,275,433)
-

77,419,274
11,924,527
(91,126,840)
(23,900,000)
(9,993,926)
(9,138,326)
(15,203,839)
(4,200,026)

(73,319,274)
100,000,000
(67,418,374)
(2,595,487)
(6,176,910)
-

77,419,274
11,924,527
(89,315,301)
(23,900,000)
(9,375,232)
(8,541,276)
(15,203,839)
-

เงิ นสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น

(40,388,307)

(64,219,156)

(49,510,045)

(56,991,847)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ� มขึน� (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

198,422,402
46,822,160

(38,475,504)
85,297,664

1,278,821
6,388,734

(7,398,388)
13,787,122

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

245,244,562

46,822,160

7,667,555

6,388,734

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากธนาคารเพิม� ขึน� (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบีย�
จ่ายเงินปั นผล
บริษทั ย่อยจ่ายเงินปั นผลให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม

23
23
23
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

14

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

บริ ษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ� มเติ ม
รายการทีไ� ม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซือ� เครือ� งจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
เจ้าหนี�อน�ื จากการซือ� อุปกรณ์ลดลง
เจ้าหนี�จากการซือ� สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนลดลง
โอนบัญชีทด�ี นิ อาคาร และอุปกรณ์ไปบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
โอนสินทรัพย์ทถ�ี อื ไว้เพือ� ขายไปเครือ� งจักรและอุปกรณ์
โอนเงินมัดจําค่าเครือ� งจักรไปบัญชีเครือ� งจักร

18

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

26,220,024
(6,407,244)
-

6,407,244
(37,266,689)
(11,042)

15,088,373
(13,899,870)
-

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

7,975,796
-

646,288

850,912
-

1,237,158
402,088

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สำำ�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1

ข้อมูลทัวไป
�

บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง� จัดตัง� ขึน� ในประเทศไทย และมีทอ�ี ยู่ตามทีจ� ดทะเบียนดังนี�
เลขที� 18 หมู่ 10 ตําบลคลองสี� อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”) คือการผลิตและจําหน่ ายวัสดุ อุปกรณ์ ชิ�นส่วน เครื�องมือ
เครื�องใช้พลาสติกทีใ� ช้ในครัวเรือน ชุดสังฆทาน และรับพิมพ์สติกเกอร์ เพื�อนําไปติดตามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2

เหตุการณ์สาํ คัญในระหว่างปี ที�รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ� ไวรัสโคโรน่า 2019
ในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิด การแพร่ระบาดของโรคติด เชื�อ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ�งเหตุ ก ารณ์ ด ังกล่า ว
ไม่ได้ส่งผลทางลบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื�องจาก
กลุ่มกิจการผลิตสินค้าทีย� งั มีความต้องการใช้อย่างต่อเนื�อง และไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดงั กล่าว
อย่างไรก็ตามเว้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการการป้ องกันยังมีอยู่ ซึ�งฝ่ ายบริหารของกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับ
เหตุ การณ์ ก ารระบาดของ COVID-19 เป็ น พิเศษ และได้ป ระเมิน ผลกระทบต่อ การดําเนิน งาน รวมทัง� การวางแผนเพื�อ รับ มือ กับ
เหตุการณ์ ดงั กล่าว โดยจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และประเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึน� ต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
อย่างต่อเนื�อง
3

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิ น

งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การได้จ ัด ทํ า ขึ�น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทยและข้อ กํ า หนดภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึน� โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่
จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื�นในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร�ี บั รองทัวไปในประเทศไทยกํ
�
าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทส�ี าํ คัญและการใช้
ดุลยพินิจของผู้บ ริหารตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญ ชีข องกลุ่ม กิจการไปถือ ปฏิบัติ กลุ่ม กิจการเปิ ด เผยเรื�อ งการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารหรือรายการทีม� คี วามซับซ้อน และรายการเกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีม� นี ัยสําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุฯ ข้อ 8
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับ ภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็ นภาษาไทย ในกรณี ท�ีม ี
เนื�อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาทีแ� ตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4
4.1

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรือหลัง
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบที�มีนัยสําคัญต่อกลุ่มกิ จการ
ก)

เครื�องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเ�ี กีย� วข้องกับเครื�องมือทางการเงิน มีดงั นี�
มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16

เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน
เรื�อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน
เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน
เรื�อง การป้ องกันความเสีย� งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 19 เรื�อง การชําระหนี�สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่ม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงินได้กําหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าของเครื�องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบตั สิ ําหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงิน และ
ให้ ท างเลื อ กกิ จ การในการเลื อ กถื อ ปฏิ บั ติ ก ารบั ญ ชี ป้ องกั น ความเสี� ย งเพื� อ ลดผลกระทบจากความแตกต่ า ง
ในหลักการรับรูร้ ายการระหว่างรายการทีถ� ูกป้ องกันความเสีย� งและเครื�องมือป้ องกันความเสีย� ง (Accounging mismatch) และ
ให้แนวปฏิบตั ิในรายละเอียดเกี�ยวกับการจัดประเภทเครื�องมือทางการเงินที�ออกโดยกิจการว่าเป็ นหนี�สนิ หรือทุน และ
กําหนดให้กจิ การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย� วกับเครื�องมือทางการเงินและความเสีย� งทีเ� กีย� วข้องในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินนัน� กิจการต้องพิจารณาจากทัง� ก) โมเดลธุรกิจสําหรับ
การถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบี�ย
(SPPI) หรือไม่ ซึ�งการจัดประเภทนัน� จะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม่ยงั รวมถึง
การพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทัง� สินทรัพย์ทเ�ี กิดจากสัญญา ซึง� กลุ่มกิจการจะต้อง
พิจารณารับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� ณ วันทีร� บั รูร้ ายการเริม� แรก
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบทีเ� กิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 5
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทัง� หมด
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการ
ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน� และสัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์อ้างอิง
มีมลู ค่าตํ�า
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ� กี�ยวกับสัญญาเช่าฉบับใหม่มาถือปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบทีเ� กิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้อธิบายไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 5
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
สำำ�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงอื�นๆ ทีไ� ม่มผี ลกระทบทีม� นี ัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี�
- การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 เรื�อง ภาษีเงินได้
- การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 23 เรื�อง ต้นทุนการกูย้ มื
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 23 เรื�อง ความไม่แน่นอนเกีย� วกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้
4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที�มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง
วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิ จการ
กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ�งยังไม่มผี ลบังคับใช้ในรอบ
ระยะเวลารายงานปั จจุบนั มีดงั นี�
ก)

การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม� เติมหลักการใหม่และแนวปฏิบตั ิ
ในเรื�องต่อไปนี�
- การวัดมูลค่า ซึง� รวมถึงปั จจัยทีต� อ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิ ด เผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้แ ละค่ าใช้จ่ายในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื�น
- เรื�องกิจการทีเ� สนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึง� ไม่จําเป็ น
ต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี�สนิ
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพ ย์และหนี�สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพ ย์และหนี�สินในงบการเงิน
รวมทัง� ได้อธิบายให้ชดั เจนขึ�นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� 3 เรื�อ ง การรวมธุรกิ จ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่
ซึ�งกําหนดให้ก ารได้ม าซึ�งธุรกิจต้อ งรวมถึงข้อ มูลปั จจัยนํ าเข้าและกระบวนการที�สําคัญ เป็ น อย่างน้ อ ยซึ�งเมื�อ นํ ามา
รวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง� ปรับปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต ”
โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการทีใ� ห้กบั ลูกค้า และตัดเรื�องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป
ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที� 7 เรื�อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูล เครื�อ งมือ ทางการเงิ น ปรับ เปลี�ยนข้อ กําหนดการบัญ ชีป้อ งกัน
ความเสีย� งโดยเฉพาะ เพื�อบรรเทาผลกระทบทีอ� าจเกิดขึน� จากความไม่แน่นอนทีเ� กิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง
เช่น อัตราดอกเบี�ยอ้างอิงที�กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� การปรับ ปรุง
ได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิม� เติมเกี�ยวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี�ยงที�ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจาก
ความไม่แน่นอนใด ๆ นัน�
ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที� 1 เรื�อ ง การนํ าเสนองบการเงิ น และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที� 8
เรื� อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี� ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ปรับ ปรุ งคํ านิ ย ามของ
“ความมีสาระสําคัญ ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และ
อธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน� ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 1
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาปรับใช้เป็ นครัง� แรก

หมายเหตุน�ีอธิบายถึงผลกระทบจากการทีก� ลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที� 32 (TAS 32) เรื�อง การแสดงรายการเครื�องมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที� 7 (TFRS 7) เรื�อ ง และการเปิ ดเผยข้อ มูลเครื�อ งมือ ทางการเงิน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที� 9 (TFRS 9) เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 (TFRS 16)
เรื�อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง� แรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ทน�ี ํามาถือปฏิบตั ติ งั � แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้อธิบายไว้
ในหมายเหตุฯ ข้อ 6.6, 6.10 และ 6.11
กลุ่ม กิจการได้นํานโยบายการบัญ ชีใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิตงั � แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ ีรบั รู้ผลกระทบสะสมจาก
การปรับ ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ดัง กล่ า วเป็ นรายการปรับ ปรุ ง กับ กํ า ไรสะสมต้ น งวด (Modified retrospective)
โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนัน� การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงทีเ� กิดจากการเปลีย� นแปลงนโยบายการบัญชี
จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง� แรกทีม� ตี ่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็ นดังนี�
งบการเงินรวม
ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที�
รายงานไว้เดิ ม
พันบาท

TAS 32
และTFRS 9
การจัดประเภท
รายการใหม่
พันบาท

TFRS 16
รายการปรับปรุง
พันบาท

ณ วันที�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที�
ปรับปรุงใหม่
พันบาท

-

50,519

-

50,519

130,489
130,489

79,970
(130,489)
-

19,399
19,399

79,970
19,399
149,888

3,140

-

6,230

9,370

2,659
5,799

-

13,169
19,399

15,828
25,198

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ
หนี� สิน
หนี� สินหมุนเวียน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ� งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
หนี� สินไม่หมุนเวียน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ณ วันที�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที�
รายงานไว้เดิ ม
พันบาท

TAS 32
และTFRS 9
การจัดประเภท
รายการใหม่
พันบาท

TFRS 16
รายการปรับปรุง
พันบาท

ณ วันที�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ตามที�
ปรับปรุงใหม่
พันบาท

50,519
50,519

50,519
(50,519)
-

-

50,519
50,519

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
เงินลงทุนระยะยาวอื�น

รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ขา้ งต้น สรุปได้ดงั นี�
ก) การจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ (หมายเหตุขอ้ 5.1)
ข) การรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 (หมายเหตุขอ้ 5.2)
ค) การโอนจัดประเภทใหม่ในสินทรัพย์และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุขอ้ 5.2)
5.1

เครื�องมือทางการเงิน
ก)

การจัดประเภทใหม่จากเงินลงทุนระยะยาวอื�นเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
หุน้ กู้ซ�งึ เดิมได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื�นที�ถอื จนครบกําหนด ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย เนื�องจากกลุ่มกิจการและบริษัทตัง� ใจที�จะถือเงินลงทุนนี�ไว้จนครบกําหนดเพื�อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และกระแสเงินสดตามสัญญาเข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบี�ย (SPPI) ที�เกิดจาก
เงินต้นคงค้าง

ข)

การจัดประเภทใหม่ของเงินลงทุนในตราสารทุนทีจ� ดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื�อขายเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูล ค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI)
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้เลือกแสดงการเปลีย� นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
ในกํ าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื�น เนื� อ งจากมีก ลยุ ท ธ์ในการลงทุ น ระยะยาว ดังนั น� กลุ่ ม กิจ การได้จ ัด ประเภทเงิน ลงทุ น
ในตราสารทุนดังกล่าวซึ�งมีมูลค่ายุติธรรม จํานวน 50.52 ล้านบาท จากเงินลงทุนเผื�อขายเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว� ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน FVOCI

130

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

20

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

การจัดประเภทของเครื�องมือทางการเงินจากการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันทีถ� อื ปฏิบตั ิ TFRS 9 ครัง� แรก) การวัดมูลค่าและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี�สนิ ทางการเงินสามารถสรุปได้ดงั นี�
งบการเงิ นรวม
ประเภทการวัดมูลค่า
ตามที�
รายงานไว้เดิ ม
(ตาม TAS 105 และ
TAS ที�เกี��วข้อง

สิ นทรัพย์ทางการเงิน - หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน� - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
หนี� สินทางการเงิ น - หมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และเงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ� ะถึง
กําหนดชําระในหนึ�งปี
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ� งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
หนี� สินทางการเงิ น - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

ตามที�ปรับปรุงใหม่
(ตาม TFRS 9)

มูลค่าตามบัญชี

ตามที�
รายงานไว้เดิ ม

ตามที�
ปรับปรุงใหม่

ผลต่าง

พันบาท

พันบาท

พันบาท

46,822
419,410
283,382

46,822
419,410
283,382

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

เผื�อขาย

มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

-

50,519

50,519

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

-

79,970

79,970

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

99,115

99,115

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

187,927

187,927

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

3,140

9,370

6,230

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

9,687
2,659

9,687
15,828

13,169
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ประเภทการวัดมูลค่า
ตามที�
รายงานไว้เดิ ม
(ตาม TAS 105 และ
TAS ที�เกี��วข้อง
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
หนี� สินทางการเงิ น - หมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และเงินกูย้ มื ระยะยาวทีจ� ะถึง
กําหนดชําระในหนึ�งปี
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ� งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
หนี� สินทางการเงิ น - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า

ง)

มูลค่าตามบัญชี

ตามที�ปรับปรุงใหม่
ตามที�
(ตาม TFRS 9) รายงานไว้เดิ ม

ตามที�
ปรับปรุงใหม่

ผลต่าง

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

6,389
65,653

6,389
65,653

-

เผื�อขาย

มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

-

50,519

50,519

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

47,637

47,637

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

185,018

185,018

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย

2,595

2,595

-

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

ราคาทุนตัดจําหน่าย
ราคาทุนตัดจําหน่าย

5,141
1,942

5,141
1,942

-

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีเ� ข้าเงื�อนไขทีต� อ้ งพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� ดังนี�








เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน� - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
เงินฝากธนาคารทีม� ภี าระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามวิธอี ย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� ตลอด
อายุของลูกหนี�การค้า
ในการพิจารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิตที�ค าดว่าจะเกิด ขึ�น ผู้บ ริห ารได้จดั กลุ่ม ลูก หนี�ต ามความเสี�ยงด้านเครดิต ที�ม ี
ลัก ษณะร่วมกันและตามกลุ่ม ระยะเวลาที�เกินกําหนดชําระ ผู้บ ริห ารจึงได้ใช้อ ัตราผลขาดทุน ด้านเครดิตของลูกหนี�
ด้วยอัตราขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง� ข้อมูลและปั จจัยในอนาคตทีอ� าจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี�
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

จากการคํานวณดังกล่าวข้างต้น ฝ่ ายบริหารพบว่าไม่มผี ลแตกต่างทีเ� ป็ นสาระสําคัญจากวิธกี ารพิจารณาการตัง� ค่าเผื�อ
หนี�สงสัยจะสูญในปี พ.ศ.2562
ทัง� นี�ผบู้ ริหารได้พจิ ารณาว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจํา
ธนาคารระยะสัน� และระยะยาว เงินฝากธนาคารที�มภี าระคํ�าประกัน สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย ไม่เป็ นจํานวนเงินทีม� สี าระสําคัญ
5.2

สัญญาเช่า
กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ โดยการรับรูห้ นี�สนิ ตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าที�ได้เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 17 (TAS 17) เรื�อง สัญญาเช่า ทัง� นี� หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีก� ลุ่มกิจการนํา TFRS 16
มาถือปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของหนี�สนิ ทีจ� ะต้องชําระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยมื ส่วนเพิม� ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยอัตรากูย้ มื ส่วนเพิม� ทีก� ลุ่มกิจการนํามาใช้ในการคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 3.65 ถึงร้อยละ 4.00
กลุ่มกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ทเ�ี ป็ นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เสมือนหนึ�งว่ากลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ติ งั � แต่วนั
เริม� ต้นสัญญาเช่านัน� ซึ�งคํานวณจากอัตราการกู้ยมื ส่วนเพิ�มตามอายุท งั � หมดของสัญญา ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และกลุ่ม
กิ จการรับ รู้สินทรัพ ย์ สิท ธิ การใช้ ป ระเภทอื� น ๆ ด้ วยจํ านวนเดียวกั บหนี� สิน ตามสัญ ญาเช่ า ซึ� งคํ านวณจากอัต ราการกู้ ยื ม
ส่วนเพิม� ตามอายุทงั � หมดของสัญญา ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรับปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรือ
ค่าเช่าค้างชําระทีแ� สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทัง� นี� กลุ่มกิจการไม่มสี ญ
ั ญาเช่าทีเ� ป็ นสัญญาทีส� ร้าง
ภาระทีต� อ้ งนํามาปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันทีน� ํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง� แรก
สําหรับสัญญาเช่าที�เดิมกลุ่มกิจการได้รบั รู้เป็ นสัญญาเช่าการเงินนัน� จะรับรูด้ ้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
และหนี� สินตามสัญ ญาเช่ า ณ วันที� นํ า TFRS 16 มาถื อปฏิ บ ั ติ ครัง� แรก โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ สิท ธิการใช้ และหนี� สิน
ตามสัญญาเช่า ทัง� นี� กลุ่มกิจการจะเริม� นําข้อกําหนดของการรับรูร้ ายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิกบั รายการดังกล่าวภายหลัง
วันทีถ� อื ปฏิบตั คิ รัง� แรก
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิ จการ
พันบาท
พันบาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไ� ด้เปิ ดเผยไว้ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หัก: ผลกระทบจากอัตราดอกเบี�ยการกูย้ มื ส่วนเพิม� ของผูเ้ ช่า
ณ วันทีน� ําใช้เป็ นครัง� แรก
หัก: สัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตํ�าทีร� บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง
บวก: หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีไ� ด้รบั รู้ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บวก: รายการปรับปรุงทีเ� กีย� วข้องกับการต่อสัญญาและการยกเลิกสัญญาเช่า
หนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

7,488

-

(134)
(648)
5,799
12,693
25,198

4,537
4,537

หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีห� มุนเวียน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีไ� ม่หมุนเวียน
หนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ.2563

9,370
15,828
25,198

2,595
1,942
4,537
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิธผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ทิ กี � ลุ่มกิจการเลือกใช้
ในการนํ า TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็ นครัง� แรกนัน� กับสัญญาเช่าที�กลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
ได้เลือกใช้วธิ ผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดังนี�







6
6.1

ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงทีม� ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็ นสัญญาทีส� ร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ
ถือว่าสัญญาเช่าดําเนินงานที�มอี ายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญาเช่า
ระยะสัน�
ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริม� แรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ใช้ขอ้ เท็จจริงทีท� ราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในกรณีทส�ี ญ
ั ญาให้สทิ ธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิก
สัญญาเช่า
เลือกทีจ� ะไม่พจิ ารณาใหม่ว่าสัญญาต่าง ๆ เข้าเงื�อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจารณาของ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื�อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

นโยบายการบัญชี
การบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษัท ย่ อ ยหมายถึง กิจการทัง� หมดที�ก ลุ่ม กิจการมีอํานาจควบคุ ม กลุ่ม กิจการมีอํานาจควบคุม เมื�อ กลุ่ม กิจการรับ
หรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี�ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
เพื�อ ให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่ม กิจการรวมงบการเงินของบริษัท ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง� แต่วนั ที�กลุ่มกิจการ
มีอํานาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก� ลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน�
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

ข)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกํ าไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�น จริง ระหว่างกัน ในกลุ่ม กิจการจะถูกตัด ออก กําไรที�ยงั ไม่เกิด ขึ�นจริง
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกตามสัดส่วนทีก� ลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย ขาดทุนทีย� งั ไม่เกิดขึน� จริงในรายการ
ระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน� จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทโ�ี อน
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.2

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ� ช้นําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ�งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดํ าเนิ นงานของกลุ่มกิจการและเป็ นสกุลเงินที�ใช้นํ าเสนอ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ� ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ� ช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิด
รายการ
รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ� กิดจากการรับหรือจ่ายชําระทีเ� ป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเ� กิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงิน ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน

6.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสัน� อื�นทีม� สี ภาพคล่องสูงซึง� มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ� ด้มา

6.4

ลูกหนี� การค้า
ลูกหนี�การค้าแสดงถึงจํานวนเงินทีล� ูกค้าจะต้องชําระสําหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรูล้ ูกหนี�การค้าเมื�อเริม� แรกด้วยจํานวนเงินของสิง� ตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รบั ชําระ ยกเว้นในกรณี
ทีเ� ป็ นรายการทีม� อี งค์ประกอบด้านการจัดหาเงินทีม� นี ัยสําคัญ กลุ่มกิจการจะรับรูล้ ูกหนี�ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิง� ตอบแทน และ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเนื�องจากกลุ่มกิจการตัง� ใจทีจ� ะรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา
ทัง� นี� การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี�การค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 6.6 (ฉ)

6.5

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
ราคาทุ น ของสิน ค้าคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่ วงนํ� าหนัก ต้น ทุน ของวัตถุดิบ ประกอบด้วยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อ ง
โดยตรงกับการซื�อ หักด้วยส่วนลดที�เกี�ยวข้องทัง� หมด ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงเพื�อให้สนิ ค้านัน� อยู่ในสภาพและ
สถานทีป� ั จจุบนั
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หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.6

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สําหรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก)

การจัดประเภท
ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี�ตามลักษณะการวัดมูลค่า
โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื�อนไข
ของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย� (SPPI) หรือไม่ ดังนี�



รายการทีว� ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือผ่านกําไรหรือขาดทุน) และ
รายการทีว� ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี�ใหม่กต็ ่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพย์เท่านัน�
สําหรับเงิน ลงทุน ในตราสารทุน กลุ่ม กิจการสามารถเลือ ก (ซึ�งไม่ สามารถเปลี�ยนแปลงได้) ที�จะวัด มูลค่าเงิน ลงทุ น
ในตราสารทุน ณ วันทีร� บั รูเ้ ริม� แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนทีถ� อื ไว้เพื�อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน�
ข)

การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซื�อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายการ ณ วันที�ทํารายการค้า ซึ�งเป็ น
วัน ที�กลุ่ม กิจการเข้าทํ ารายการซื�อ หรือ ขายสินทรัพ ย์นัน� โดยกลุ่ม กิจการจะตัดรายการสินทรัพ ย์ท างการเงิน ออก
เมื�อสิท ธิในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นัน� สิ�นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี�ยงและ
ผลประโยชน์ทเ�ี กีย� วข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื�อเริม� แรก กลุ่ม กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ� ง เกี�ย วข้ อ งโดยตรงกับ การได้ม าซึ� ง สิน ทรัพ ย์ นั �น สํ า หรับ สิน ทรัพ ย์ ท างการเงิน ที�ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ย FVPL
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนการทํารายการทีเ� กี�ยวข้องเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
กลุ่ ม กิจ การจะพิจารณาสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ซึ�ง มีอ นุ พ ัน ธ์แ ฝงในภาพรวมว่าลัก ษณะกระแสเงิน สดตามสัญ ญาว่ า
เข้าเงื�อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย� (SPPI) หรือไม่
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
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ง)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ตราสารหนี�
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี�ขน�ึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี�
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที�กลุ่มกิจการถือไว้เพื�อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ�งประกอบด้วย
เงินต้นและดอกเบี�ยเท่านัน� จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย และรับรู้รายได้ดอกเบี�ยจากสินทรัพย์ท างการเงิน
ดังกล่าวตามวิธอี ตั ราดอกเบี�ยทีแ� ท้จริงและแสดงในรายการรายได้อ�นื กําไรหรือขาดทุนทีเ� กิดขึน� จากการตัดรายการจะ
รับรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน) อื�นพร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จ)

ตราสารทุน
กลุ่ม กิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณี ท�กี ลุ่ม กิจการเลือ กรับ รู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกําไร/ขาดทุนทีร� บั รูส้ ะสมดังกล่าวไปยังกําไรหรือ
ขาดทุนเมื�อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง� นี� เงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการ รายได้อ�นื เมื�อกลุ่มกิจการมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลนัน�
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม

ฉ)

การด้อยค่า
ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการใช้วธิ ีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรูก้ ารด้อยค่า
ของลูกหนี�การค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง� แต่วนั ที�กลุ่มกิจการเริม�
รับรูล้ ูกหนี�การค้า
ในการพิจารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิตที�ค าดว่าจะเกิด ขึ�น ผู้บ ริห ารได้จดั กลุ่ม ลูก หนี�ต ามความเสี�ยงด้านเครดิต ที�ม ี
ลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ� กินกําหนดชําระ ทัง� นี�เนื�องจากสินทรัพย์ทเ�ี กิดจากสัญญานัน� เป็ นงานทีส� ่งมอบ
แต่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บซึ�งมีลกั ษณะความเสีย� งใกล้เคียงกับลูกหนี�สําหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อตั รา
ผลขาดทุ น ด้านเครดิต ของลู กหนี� กับ สิน ทรัพ ย์ท�ีเกิดจากสัญ ญาที�เกี�ยวข้อ งด้ว ย อัต ราขาดทุ น ด้านเครดิต ที�ค าดว่ า
จะเกิดขึน� พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง� ข้อมูล
และปั จจัยในอนาคตทีอ� าจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี�
ประมาณการอัตราผลขาดทุ น ด้านเครดิต ที�ค าดว่ าจะเกิด ขึ�น พิจารณาจากประวัติการชําระเงิน จากการขายในช่ว ง
ระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตทีเ� กิดขึน� ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว กลุ่มกิจการเลือกใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต มาประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร ในการประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� การด้อยค่าทีร� บั รูต้ ามวิธดี งั กล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 12
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สำำ�หรัั
บปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่น� 31
ธัันวาคม 2563นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื�นที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย กลุ่มกิจการใช้วธิ ีการทัวไป
� (General approach)
ตาม TFRS 9 ในการวัด มูลค่ าผลขาดทุ นด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ�งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุ น ที�ค าดว่า
จะเกิดขึน� ภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสนิ ทรัพย์ ขึน� อยู่กบั ว่ามีการเพิม� ขึน� ของความเสีย� งด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญ
หรือไม่ และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง� แต่เริม� รับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่มกิจการประเมินความเสีย� งด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิน� รอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิม� ขึน�
อย่างมีนัยสําคัญ นับตัง� แต่การรับรูร้ ายการเมื�อแรกเริม� หรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี�ยงของการผิดสัญญาที�จะเกิดขึ�น
ณ วันทีร� ายงาน กับความเสีย� งของการผิดสัญญาทีจ� ะเกิดขึน� ณ วันทีร� บั รูร้ ายการเริม� แรก)
กลุ่ม กิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ ในอนาคตมา
ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที�รบั รูเ้ กิดจากประมาณการความน่าจะเป็ นของผลขาดทุน
ด้านเครดิตถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินสดทีค� าดว่าจะไม่ได้รบั ทัง� หมดถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนัก)
โดยจํานวนเงินสดที�คาดว่าจะไม่ ได้รบั หมายถึง ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญ ญาทัง� หมดและกระแสเงิน สด
ซึง� บริษทั คาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงเมื�อแรกเริม� ของสัญญา
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน� โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี�




จํานวนเงินทีค� าดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงนํ�าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็ น
มูลค่าเงินตามเวลา
ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันทีร� ายงาน เกีย� วกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปั จจุบนั และ
การคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน
เงินลงทุนอื�นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริม� แรกด้วยราคาทุน ซึ�งหมายถึง
มูลค่ายุตธิ รรมของสิง� ตอบแทนทีใ� ห้ไปเพื�อให้ได้มาซึง� เงินลงทุนนัน� รวมทัง� ค่าใช้จ่ายทางตรงอื�นๆ
เงินลงทุนเผือ� ขาย
เงินลงทุนเผื�อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม รายการกําไรและขาดทุนทีย� งั ไม่เกิดขึน� จริงของเงินลงทุนเผื�อขาย
รับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุนเผื�อขายนัน� ออกไป
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.7

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

อสังหาริมทรัพย์เพ��อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่ คือ ที�ดนิ และอาคารโรงงานแบ่งให้เช่า ซึ�งบริษัทถือไว้เพื�อหาประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่าในระยะยาว และไม่ได้มสี ่วนนี�ไว้ใช้งาน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรูร้ ายการเริม� แรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกูย้ มื
กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็ นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กต็ ่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทก�ี ลุ่มกิจการ
จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน� เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน กลุ่มกิจการ
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนทีถ� ูกเปลี�ยนแทนออก
หลังจากการรับรูเ้ มื�อเริม� แรก อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธรี าคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
ทีด� นิ ไม่มกี ารหักค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคํานวณตามวิธเี ส้นตรง เพื�อที�ปันส่วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี�
อาคาร

6.8

35 ปี

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์รบั รูเ้ ริม� แรกด้วยราคาทุน และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่า
ต้นทุนเริม� แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื�นๆทีเ� กีย� วข้องกับการซื�อสินทรัพย์นัน�
ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื�อต้นทุนนัน� คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิน� ส่วนทีถ� ูกเปลีย� นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื�นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึน�
ทีด� นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์อ�นื คํานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพื�อลดราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทป�ี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื�องจักร
เครื�องมือ เครื�องใช้และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี , 10 ปี และ 35 ปี
5 ปี , 10 ปี และ 15 ปี
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

กลุ่มกิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน� รอบ รอบระยะเวลา
รายงาน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ� กิดจากการจําหน่ายทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง� ตอบแทนสุทธิทไ�ี ด้รบั จาก
การจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกําไรหรือขาดทุนอื�น - สุทธิ
รายงานประจำำ�ปีี 2563 29
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.9

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการซึง� บริษทั ประมาณการไว้ท�ี 3 ปี , 5 ปี และ 10 ปี

6.10 สัญญาเช่า
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณีทก�ี ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่ ม กิจ การรับ รู้ส ัญ ญาเช่ าเมื�อ กลุ่ ม กิจ การสามารถเข้า ถึง สิน ทรัพ ย์ต ามสัญ ญาเช่ า เป็ นสิน ทรัพ ย์สิท ธิก ารใช้แ ละหนี� สิน
ตามสัญ ญาเช่ า โดยค่าเช่าที�ชําระจะปั นส่ วนเป็ นการจ่ายชําระหนี�สิน และต้น ทุนทางการเงิน โดยต้นทุ นทางการเงินจะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าที�คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ
คิดค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทส�ี นั � กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลาการเช่า
กลุ่มกิจการปั นส่วนสิง� ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาทีเ� ป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาทีไ� ม่เป็ นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาทีป� ระกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาทีเ� ป็ นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสัญญาทีไ� ม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ�งึ กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที�จะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบทีเ� ป็ นการเช่าเท่านัน�
สินทรัพย์และหนี�สนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม� แรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า ดังนี�
 ค่าเช่าคงที� (รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโ� ดยเนื�อหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
 ค่าเช่าผันแปรทีอ� า้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี
 มูลค่าทีค
� าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
 ราคาสิทธิเลือกซื�อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก
� ลุ่มกิจการจะใช้สทิ ธิ และ
 ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีก
� ลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน�
การจ่ายชําระตามสัญ ญาเช่าในช่วงการต่อ อายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี�สินตามสัญ ญาเช่า หากกลุ่ม กิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี�ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี�ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการ
จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยมื ส่วนเพิม� ของผูเ้ ช่า ซึ�งก็คอื อัตราทีส� ะท้อนถึงการกู้ยมื เพื�อให้ได้มาซึ�งสินทรัพย์ทม�ี มี ลู ค่าใกล้เคียงกัน
ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื�อนไขทีใ� กล้เคียงกัน
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง� ประกอบด้วย
 จํานวนทีร� บ
ั รูเ้ ริม� แรกของหนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
 ค่าเช่าจ่ายทีไ� ด้ชาํ ระก่อนเริม
� หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีไ� ด้รบั ตามสัญญาเช่า
 ต้นทุนทางตรงเริม
� แรก
 ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าที�จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน� และสัญญาเช่าสินทรัพย์ท�มี ีมูลค่าตํ�าจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่าระยะสัน�
คือสัญญาเช่าทีม� อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ทม�ี มี ลู ค่าตํ�าประกอบด้วยอุปกรณ์สาํ นักงานขนาดเล็ก
สัญญาเช่า - กรณีทบ�ี ริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง� ตอบแทนจูงใจทีไ� ด้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริม� แรกทีเ� กิดขึน� จากการได้มาซึ�งสัญญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อา้ งอิง และ
รับรูต้ ้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ทใ�ี ห้เช่าได้รวมอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์
สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเช่า - กรณีทก�ี ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
เงินทีต� ้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง� ตอบแทนจูงใจทีไ� ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้
วิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน�
การรับรูเ้ มื�อเริม� แรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ�ี ช่าหรือมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงิน
ทีต� ้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า จํานวนเงินทีต� อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี�สนิ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพื�อ ให้ได้อัตราดอกเบี�ยคงที�ต่อ หนี�สนิ คงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญ ญา ภาระผูกพันตามสัญ ญาเช่าจะบันทึกหักจาก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณีทบ�ี ริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง� ตอบแทนจูงใจทีไ� ด้จ่ายให้แก่ผเู้ ช่า) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
6.11 หนี� สินทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่ ม กิ จการจะพิจารณาจัดประเภทเครื�อ งมือ ทางการเงินที�บริษั ท เป็ นผู้อ อกเป็ นหนี� สิน ทางการเงินหรือ ตราสารทุ น
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี�
 หากกลุ่ ม กิจการมีภ าระผูกพันตามสัญ ญาที�จ ะต้องส่งมอบเงิน สดหรือ สิน ทรัพย์ท างการเงิน อื�น ให้กบ
ั กิจการอื�น
โดยไม่ สามารถปฏิ เสธการชํ าระหรือ เลื�อ นการชํ าระออกไปอย่ างไม่ ม ีกํ าหนดได้นั �น เครื�อ งมือ ทางการเงิน นั �น
จะจัดประเภทเป็ นหนี�สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนัน� สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการ
เองด้วยจํานวนตราสารทุนทีค� งที� เพื�อแลกเปลีย� นกับจํานวนเงินทีค� งที�
 หากกลุ่มกิจการไม่ มภ
ี าระผูกพันตามสัญ ญาหรือสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพันตามสัญ ญาไปได้ เครื�องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนี�สนิ หมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชําระหนี�ออกไปอีกเป็ น
ุ
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน� รอบระยะเวลารายงาน
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข)

การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมื�อเริม� แรกบริษทั ต้องวัดมูลค่าหนี�สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าหนี�สนิ ทางการเงิน
ทัง� หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

ค)

การตัดรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญา
กลุ่มกิจการตัดรายการหนี�สนิ ทางการเงินเมื�อภาระผูกพันทีร� ะบุในสัญญาได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี ารยกเลิกไป
หรือสิน� สุดลงแล้ว
หากกลุ่ม กิจการมีการเจรจาต่อรองหรือ เปลี�ยนแปลงเงื�อ นไขของหนี�สินทางการเงิน กลุ่ม กิจการจะต้อ งพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื�อ นไขของการตัดรายการหรือ ไม่ หากเข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่ม กิจการจะต้องรับรู้
หนี�สนิ ทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของหนี�สนิ ใหม่นนั � และตัดรายการหนี�สนิ ทางการเงินนัน� ด้วยมูลค่าตามบัญชีท�ี
เหลืออยู่ และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื�นในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื�อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุง
มูลค่าของหนี�สิน ทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญ ญาด้วยอัต ราดอกเบี�ยที�แท้จริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนี�สนิ ทางการเงินนัน� และรับรูส้ ่วนต่างในรายการกําไรหรือขาดทุนอื�นในกําไรหรือขาดทุน

6.12 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจการไม่ตดั จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม� อี ายุการให้ประโยชน์ทไ�ี ม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุกปี และเมื�อมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ท�บี ่งชี�ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรับสินทรัพย์อ�นื ที�มกี ารตัดจําหน่ าย
จะทดสอบการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ�ี ่งชี�ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าจะรับรูเ้ มื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าทีค� าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงจํานวนทีส� ูง
กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมื�อมีเหตุให้เชื�อว่าสาเหตุทท�ี ําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป บริษทั จะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์อ�นื ๆ
ทีไ� ม่ใช่ค่าความนิยม
6.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสัน� ของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน� คือ ผลประโยชน์ทค�ี าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิน� รอบระยะเวลา
บัญ ชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือ น โบนัส และเงิน สมทบกองทุ นประกันสังคมของพนักงานปั จจุบ ันรับรู้ตามช่วงเวลาการ
ให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ�นสุดรอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะบันทึกหนี�สนิ ด้วยจํานวนทีค� าดว่าจะต้องจ่าย
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ท�พี นักงานจะได้รบั เมื�อเกษียณอายุ โดยมัก
ขึน� อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปี ทใ�ี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื�อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์น�ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคดิ ลดแต่ละหน่ วยที�ประมาณการไว้
ซึ�งมูลค่ าปั จจุบัน ของโครงการผลประโยชน์ จะประมาณโดยการคิด ลดกระแสเงิน สดจ่ายในอนาคต โดยใช้อ ัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ�งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกําหนด
ของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต� อ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ น จากการวัด มูล ค่ าใหม่ จ ะรับ รู้ในส่ วนของเจ้าของผ่ านกํ าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื�น ในงวดที�เกิด ขึ�น
และรวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย� นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน

ค)

โครงการสมทบเงิน
กลุ่ม กิจการจะจ่า ยสมทบให้กับ กองทุ น กองทุ น สํารองเลี�ย งชีพ ตามความสมัค รใจ กลุ่ ม กิจ การไม่ ม ีภ าระผู ก พัน
ที�ต้อ งจ่ายชําระเพิม� เติม เมื�อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานเมื�อถึง
กําหนดชําระ

ง)

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง
กลุ่ ม กิจ การจะรับ รู้ผ ลประโยชน์ เมื�อ เลิก จ้า งก่ อ นถึง กํ า หนดเมื�อ 1) กลุ่ ม กิจ การไม่ ส ามารถยกเลิก ข้อ เสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรูต้ ้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้างทีเ� กี�ยวข้อง โดยผลประโยชน์ท�มี กี ําหนดชําระเกินกว่า
12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั

6.14 ประมาณการหนี� สิน
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึ�งการ
ชําระภาระผูกพันนัน� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวน
ทีต� อ้ งจ่ายได้
กลุ่ ม กิจ การจะวัด มูล ค่ าของจํา นวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มู ล ค่ าปั จ จุบ ัน ของรายจ่ ายที�ค าดว่า จะต้อ งนํ ามาจ่ ายชําระ
ภาระผูกพัน การเพิม� ขึน� ของประมาณการหนี�สนิ เนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี�ยจ่าย

รายงานประจำำ�ปีี 2563 33
ANNUAL REPORT 2020

143

หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.15 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน ได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบ ันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี ภาษีเงินได้จะรับ รู้ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท�เี กี�ยวข้องกับรายการที�รบั รู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือรายการที�รบั รู้
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทม�ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค� าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณี ท�ีการนํ า
กฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ น�ึ อยู่กบั การตีความ บริษัทจะตัง� ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเ�ี หมาะสมจากจํานวนทีค� าดว่าจะต้องจ่ายชําระ
แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มื�อเกิดผลต่างชัวคราวระหว่
�
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สนิ และราคาตามบัญชีทแ�ี สดงอยู่
�
เ� กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี�
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลต่างชัวคราวที
-

การรับรูเ้ ริม� แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี�สนิ ที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบต่อ
กําไรหรือขาดทุนทัง� ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชัวคราวของเงิ
�
นลงทุนในบริษัทย่อย ทีบ� ริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัวคราวและ
�
การกลับรายการผลต่างชัวคราวมี
�
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึน� ภายในระยะเวลาทีค� าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีทม�ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรอบ
ระยะเวลาทีร� ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ�ี กีย� วข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริษทั จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที�จะนําจํานวน
ผลต่างชัวคราวนั
�
น� มาใช้ประโยชน์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมื�อกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ� ะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี�สนิ ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และ
ทัง� สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ท�ปี ระเมินโดยหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ�งตัง� ใจจะจ่ายหนี�สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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6.16 การรับรู้รายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ท�เี กิดจากกิจกรรมปกติตามธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อ�นื ๆ ที�กลุ่มกิจการได้รบั จากการขนส่ง
สินค้าในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ�มซึ�งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื�อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ท�จี ะได้รบั
ชําระเมื�อส่งมอบสินค้า
สําหรับสัญญาทีม� หี ลายองค์ประกอบทีก� ลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็ นแต่ละภาระทีต� อ้ ง
ปฏิบตั ทิ �แี ยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระทีต� ้องปฏิบตั ติ ามสัดส่วน
ของราคาขายแบบเอกเทศหรือ ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่ม กิจการจะรับ รู้รายได้ของแต่ ละภาระที�ต้อ งปฏิบ ัติ
แยกต่างหากจากกันเมื�อกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน� แล้ว
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มื�อกลุ่มกิจการได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที�ได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สําหรับสินค้าที�ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืน
และส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม�
รายได้อนื �
รายได้ดอกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้นทีเ� ป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
รายได้เงินปั นผลรับรูเ้ มื�อสิทธิทจ�ี ะได้รบั เงินปั นผลนัน� เกิดขึน�
รายได้อ�นื บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
6.17 การจ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลที�จ่ายไปยังผู้ถือ หุ้นของบริษัท จะรับ รู้เป็ นหนี�สินในงบการเงินเมื�อ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้รบั การอนุ ม ตั ิ
จากทีป� ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
6.18 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีน� ําเสนอให้ผมู้ อี ํานาจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที�มหี น้าทีใ� นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฎิบตั งิ านของส่วนงานดําเนินงาน
ซึง� พิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าทีบ� ริหาร ทีท� ําการตัดสินในเชิงกลยุทธ์
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7
7.1

การจัดการความเสี�ยงทางการเงิ น
ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสีย� งทางการเงินทีห� ลากหลายซึ�งได้แก่ ความเสีย� งจากตลาด (รวมถึงความเสีย� งด้านมูลค่า
ยุตธิ รรมอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราดอกเบี�ย ความเสีย� งด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย
และความเสีย� งด้านราคา) ความเสีย� งด้านการให้สนิ เชื�อ และความเสีย� งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย� งโดยรวมของ
กลุ่ม กิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยทีส� ุดเท่าทีจ� ะเป็ นไปได้
การจัดการความเสี�ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริหารเงิน ส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่ม กิจการ) เป็ นไปตามนโยบาย
ทีอ� นุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี�ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสีย� งทางการเงิน
ด้วยการร่วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยปฏิบตั งิ านต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ
7.1.1 ความเสีย� งจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบีย�
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่ม กิจการส่วนใหญ่ ไม่ข�นึ กับ การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ย
ในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสีย� งจากอัตราดอกเบี�ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน และหุน้ กู้ สินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงิน
ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอตั ราดอกเบี�ยคงทีซ� ง�ึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั กลุ่มกิจการพิจารณาความเสีย� งจาก
อัตราดอกเบี�ยไม่เป็ นนัยสําคัญเนื�องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สนิ ทางการเงินที�มดี อกเบี�ยมีจํานวนใกล้เคียงกัน
ทัง� นี� กลุ่มกิจการจะเข้าทําสัญญาแลกเปลีย� นอัตราดอกเบีย� เพื�อบริหารความเสีย� งเมื�อจําเป็ น
7.1.2 ความเสีย� งด้านราคา
เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่ม กิจการเป็ นการลงทุนในหุ้นที�ม ีการซื�อขายในตลาด ซึ�งกลุ่ม กิจการมีการจัดการกับ
ความเสีย� งด้านราคาทีเ� กิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของเงินลงทุนในตราสารทุนทีว� ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) ซึง� นโยบายการลงทุนนี�จะเป็ นไปตามข้อกําหนดของกลุ่มกิจการ
7.1.3 ความเสีย� งด้านเครดิต
ความเสีย� งด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาของ
เงินลงทุนในตราสารหนี�ทว�ี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มกิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสีย� งด้านการให้สนิ เชื�อ กลุ่มกิจการมีนโยบายทีท� ําให้ม ั �นใจได้
ว่าการขายสินค้านัน� เป็ นการขายสินค้าแก่ลูกค้าทีม� ปี ระวัตสิ นิ เชื�ออยู่ในระดับทีม� คี วามเหมาะสม กลุ่มกิจการฝากเงินสด
กับสถาบันการเงินทีม� คี ุณภาพและความน่าเชื�อถือทีอ� ยู่ในระดับสูง
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน 6 ประเภทที�ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึน�







เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน� - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
เงินฝากธนาคารทีม� ภี าระคํ�าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ�งเข้าเงื�อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9
แต่บริษทั พิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทีไ� ม่มนี ัยสําคัญ
7.1.4 ความเสีย� งด้านสภาพคล่อง
กลุ่มกิจการมีการจัดการความเสีย� งด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบซึ�งรวมถึงการดํารงไว้ซ�งึ เงินสดและหลักทรัพย์ท�มี ี
ตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนทีเ� พียงพอและความสามารถในการปิ ดฐานะความเสีย� ง
ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการตัง� เป้ าหมายจะดํารงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อ
ให้มคี วามเพียงพอ เนื�องจากลักษณะทางธุรกิจทีม� กี ารเปลีย� นแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
7.2

การบริหารส่วนของเงินทุน
วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุนคือ



รัก ษาไว้ซ�ึงการดํ าเนิ น งานต่ อ เนื� อ งและเพื�อ ที�จะสามารถก่อ ให้เกิด ผลตอบแทนแก่ ผู้ถือ หุ้น และยังประโยชน์ ให้แก่ ผู้ม ี
ส่วนได้เสียอื�นๆ และ
รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู๋ในระดับทีก� ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผู้ถือหุน้ การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพื�อลดภาระหนี�สนิ
เช่นเดียวกับกิจการอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสมํ�าเสมอจากอัตราส่วนหนี�สนิ ต่อทุน
ซึง� คํานวณจากหนี�สนิ สุทธิหารส่วนของเจ้าของ
การคงไว้ซึงอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants)
ภายใต้เงื�อนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซ�งึ อัตราส่วนทางการเงินดังนี�



อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี� (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า และ 1.50 เท่า
อัตราส่วน หนี�สนิ รวมต่อส่วนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to equity ratio) ไม่ต�าํ กว่า 0 แต่ไม่เกิน 3
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�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
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7.3

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชัน� ตามข้อมูลทีใ� ช้ดงั นี�
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื�อปั จจุบนั /ราคาปิ ด ทีอ� ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ�งใช้ขอ้ มูลทีส� ามารถสังเกต
ได้อย่างมีนัยสําคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีส� ุดเท่าทีเ� ป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื�องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ�งไม่ได้มาจากข้อมูลทีส� งั เกต
ได้ในตลาด
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สนิ ทางการเงินเป็ นไปตามนโยบายการบัญชีตามทีเ� ปิ ดเผยในหมายเหตุ
6.6 และ 6.11

8

ประมาณการทางบัญชีที�สาํ คัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ

การประมาณการข้อสมมุตฐิ านและการใช้ดุลยพินิจได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยอื�นๆ ซึง� รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ� ชื�อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน�
ก)

ค่าเผ��อการลดราคาทุนของสิ นค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิ ที�จะได้รบั
ในการประมาณค่าเผื�อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิท�จี ะได้รบั เพื�อให้สะท้อนถึงมูลค่าสุทธิทค�ี าดว่าจะได้รบั ของ
สินค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค� าดว่าจะเกิดขึน� จากสินค้าทีล� า้ สมัย เสื�อมสภาพ และ
เคลื�อนไหวช้าของสินค้า และมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั โดยคํานึงถึงวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและ
อุตสาหกรรม

ข)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มกิจการจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวที
�
�ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีท�ไี ม่ได้ใช้
เมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ� ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราว
�
และขาดทุนนัน� ในการนี�ฝ่ายบริหารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มกิจการควรรับรูจ้ ํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทค�ี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานทีเ� กี�ยวกับความเสีย� งในการผิดนัดชําระหนี�และอัตรา
การขาดทุนทีค� าดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี� และพิจารณาเลือกปั จจัยทีส� ่งผลต่อการ
คํานวณการด้อยค่าบนพื�นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที�เกิดขึ�น รวมทัง� การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน� รอบระยะเวลารายงาน
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ง)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ภาระผูกพันผลประโยชน์เม��อเกษียณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุข�นึ อยู่กบั ข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานที�ใช้และผลกระทบ
จากการเปลีย� นแปลงทีเ� ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุขอ้ 25

จ)

การกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเ� กี�ยวข้องทัง� หมดทีท� ําให้เกิดสิง� จูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเ้ ช่า ในการใช้
สิทธิขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื�อกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า กลุ่มกิจการพิจารณาการกําหนด
อายุสญ
ั ญาเช่าก็ต่อเมื�อสัญญาเช่านัน� มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร� ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก
สําหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปั จจัยหลักทีเ� กีย� วข้องมากทีส� ุดคือระยะสัญญาเช่าในอดีต ค่าใช้จ่าย และสภาพของสินทรัพย์ทเ�ี ช่า
อายุสญ
ั ญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื�อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สทิ ธิ)
การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึน� เมื�อเกิดเหตุการณ์ทม�ี นี ัยสําคัญหรือการเปลีย� นแปลงของสภาพแวดล้อม
ทีม� นี ัยสําคัญ ซึง� มีผลกระทบต่อการประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกิจการ

ฉ)

การกําหนดอัตราการคิ ดลดของหนี� สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบีย� การกูย้ มื ส่วนเพิม� ของผูเ้ ช่าดังนี�




ใช้ข้อ มูลที�การจัดหาเงินทุ นจากบุ คคลที�สามของแต่ ละกิจการที�เป็ นผู้เช่าและปรับปรุงข้อ มูลที�ได้รบั ให้สะท้อ นกับการ
เปลีย� นแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน
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หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
9

ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

กลุ่มกิจการมีส่วนงานธุรกิจเกี�ยวกับการผลิตและจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ชิ�นส่วน เครื�องมือ เครื�องใช้พลาสติกในครัวเรือน รับพิมพ์สติกเกอร์
และผลิตและจําหน่ายชุดสังฆทาน รายได้และกําไร (ขาดทุน) ของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสําหรับปี ส�นิ สุดวันที� วันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี�

ผลิ ตและ
จําหน่ ายชิ� นส่วน
พลาสติ ก
พันบาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น
รายได้อ�นื
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ สาํ หรับงวด
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื�อปฏิบตั ติ ามภาระทีต� อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน�
(point in time)
รวมรายได้
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลิ ตและ
จําหน่ าย
ผลิ ตและ
รับพิ มพ์ พลาสติ กใช้ใน
จําหน่ าย
ตัดรายการ
สติ กเกอร์
ครัวเรือน
ชุดสังฑทาน
ระหว่างกัน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

371,884
(305,343)
66,541

411,191
(343,576)
67,615

390,340
(303,653)
86,687

37,810
(31,936)
5,874

(24,479)
31,047
6,568

1,186,746
(953,461)
233,285
13,239
1,906
(88,498)
(157,614)
(7,275)
(4,957)
(2,514)
(7,471)

371,884
371,884

411,191
411,191

390,340
390,340

37,810
37,810

(24,479)
(24,479)

1,186,746
1,186,746
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลิ ตและ
จําหน่ ายชิ� นส่วน
พลาสติ ก
พันบาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน� ต้น
รายได้อ�นื
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ สาํ หรับงวด
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื�อปฏิบตั ติ ามภาระทีต� อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน�
(point in time)
รวมรายได้

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบการเงิ นรวม
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผลิ ตและ
จําหน่ าย
ผลิ ตและ
รับพิ มพ์ พลาสติ กใช้ใน
จําหน่ าย
ตัดรายการ
สติ กเกอร์
ครัวเรือน
ชุดสังฑทาน
ระหว่างกัน
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

397,163
(338,487)
58,676

375,549
(346,186)
29,363

467,375
(383,957)
83,418

71,695
(55,603)
16,092

(75,421)
86,722
11,301

1,236,361
(1,037,511)
198,850
16,373
1,906
(94,180)
(172,748)
(9,208)
(59,007)
14,280
(44,727)

397,163
397,163

375,549
375,549

467,375
467,375

71,695
71,695

(75,421)
(75,421)

1,236,361
1,236,361

งบการเงิ นรวม
ผลิ ตและ
จําหน่ าย
รับพิ มพ์ พลาสติ กใช้ใน
สติ กเกอร์
ครัวเรือน
พันบาท
พันบาท

ผลิ ตและ
จําหน่ าย
ชุดสังฑทาน
พันบาท

รวม
พันบาท

ผลิ ตและ
จําหน่ ายชิ� นส่วน
พลาสติ ก
พันบาท
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์รวม

603,524

952,908

342,056

38,649

1,937,137

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สินทรัพย์รวม

616,906

947,502

308,215

47,391

1,920,014
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สำำ�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
- บัญชีกระแสรายวัน

530
219,002
25,713
245,245

388
38,036
8,398
46,822

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
100
5,890
1,678
7,668

100
5,970
319
6,389

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ม ีอ ัตราดอกเบี�ยร้อ ยละ 0.10 ถึง 0.25 ต่ อ ปี
(พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี )
11 เงินฝากประจําธนาคาร
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนระยะสัน� จํานวน 100 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 419 ล้านบาท) เป็ นเงินลงทุนในเงินฝาก
ประจําธนาคารในประเทศ 1 แห่ง โดยมีระยะเวลา 12 เดือน ซึง� มีอตั ราดอกเบีย� ร้อยละ 0.65 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.65 ถึง 1.80 ต่อปี )
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนระยะยาว จํานวน 100 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี เป็ นเงินลงทุนในเงินฝากประจําธนาคาร
ในประเทศ 1 แห่ง โดยมีระยะเวลา 24 เดือน ซึง� มีอตั ราดอกเบีย� ร้อยละ 0.45 ถึง 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี
12 ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อ�น - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึน�
ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�น - สุทธิ
ลูกหนี�การค้า - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ลูกหนี�อ�นื - กิจการอื�น
ลูกหนี�อ�นื - กิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการอื�น
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการอื�น

152

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

274,154
(822)
273,332
76
1,741
1,503
276,652

275,998
(574)
275,424
152
500
3,864
3,442
283,382

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
67,952
(67)
67,885
1,087
435
196
7,776
392
77,771

49,378
(67)
49,311
6,945
437
332
8,273
355
65,653
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ลูกหนี�การค้า - กิจการอื�นสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
- ลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พันบาท

ไม่เกิ น 3
เดือน
พันบาท

3 - 6 เดือน
พันบาท

6 - 12 เดือน
พันบาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
พันบาท

รวม
พันบาท

217,075
-

57,177
-

1,048
-

103
-

595
(574)

275,998
(574)

รวม
พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
- ลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พันบาท

ไม่เกิ น 3
เดือน
พันบาท

3 - 6 เดือน
พันบาท

6 - 12 เดือน
พันบาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
พันบาท

214,596
-

58,108
-

420
-

416
(208)

614
(614)

274,154
(822)

รวม
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
- ลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พันบาท

ไม่เกิ น 3
เดือน
พันบาท

3 - 6 เดือน
พันบาท

6 - 12 เดือน
พันบาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
พันบาท

49,053
-

258
-

-

-

67
(67)

49,378
(67)

รวม
พันบาท

67,952
(67)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั � ต้น
- ลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พันบาท

ไม่เกิ น 3
เดือน
พันบาท

3 - 6 เดือน
พันบาท

6 - 12 เดือน
พันบาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
พันบาท

67,516
-

369
-

-

-

67
(67)
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ป
ระกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลูกหนี�การค้า - กิจการทีเ� กีย� วข้องกันสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ - ไม่เกิน 3 เดือน

38
38
76

152
152

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
1,087
1,087

4,000
2,945
6,945

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี�การค้าสําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พันบาท

พ.ศ. 2562
พันบาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม - คํานวณตาม TAS 101

574

1,837

รับรูค้ ่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม� ขึน� ในกําไรหรือขาดทุนในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายลูกหนี�ในระหว่างปี เนื�องจากไม่สามารถเก็บเงินได้

248
-

341
(1,604)

ณ วันที� ธันวาคม - คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตาม TAS 101)

822

574

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 มกราคม - คํานวณตาม TAS 101
รับรูค้ ่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม� ขึน� ในกําไรหรือขาดทุนในระหว่างปี
ตัดจําหน่ายลูกหนี�ในระหว่างปี เนื�องจากไม่สามารถเก็บเงินได้
ณ วันที� 31 ธันวาคม - คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตาม TAS 101)
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
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67

887

-

19
(839)

67

67
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

13 สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
วัตถุดบิ
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็จรูป
หัก ค่าเผื�อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั
- วัตถุดบิ
- งานระหว่างทํา
- สินค้าสําเร็จรูป

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

73,666
2,943
105,924
182,533

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

29,942
2,943
14,398
47,283

22,687
3,023
10,931
36,641

(4,607)
(20,737)
157,189

(3,279)
(4)
(27,340)
147,492

(494)
(482)
46,307

(615)
(4)
(911)
35,111

ต้นทุนขายทีร� บั รูใ้ นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
รับรูค้ ่าเผื�อสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะ
ได้รบั เพิม� ขึน� ในกําไรหรือขาดทุน
การกลับรายการค่าเผื�อสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั
การกลับรายการค่าเผื�อสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจ�ี ะได้รบั จากการทําลายสินค้า

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

958,740
13,331

1,030,980
20,103

305,897
1,777

337,227
4,318

(2,332)

(87)

(2,330)

(4,345)

(16,278)

(13,485)

-

-

กลุ่ ม กิ จ การได้ ข ายสิน ค้ าคงเหลื อ ที�เคยปรับ ลดมู ล ค่ า ในราคาทุ น เดิม ดังนั �น กลุ่ ม กิ จ การจึง กลับ รายการค่ า เผื�อ สิน ค้ า คงเหลื อ
ทีเ� คยรับรูใ้ นปี ปัจจุบนั
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หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
14 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ��น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี�กรมสรรพากร
อื�นๆ

31,105
1,086
32,191

35,198
1,914
37,112

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
11,519
1,660
13,179

16,117
1,546
17,663

15 สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดั ประเภทสินทรัพย์และหนี�สนิ ทางการเงิน ดังต่อไปนี�

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทุน
พันบาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน� - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
หนี� สินทางการเงิน - หมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และเงินกู้ยมื ระยะยาว
ทีจ� ะถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าทีจ� ะถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
หนี� สินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทุน
ราคาทุน
เบ็ดเสร็จอ��น
ตัดจําหน่ าย
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

-

-

245,245
100,000
276,652

245,245
100,000
276,652

-

-

100,000

100,000

-

54,809

-

54,809

-

-

79,988

79,988

-

-

131,092

131,092

105,936

105,936

-

-

8,131

8,131

-

-

68,031
7,602

68,031
7,602
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทุน
พันบาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื

-

สิ นทรัพย์ทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

-

หนี� สินทางการเงิน - หมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน� และเงินกู้ยมื ระยะยาว
ทีจ� ะถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี
หนี� สินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ขาดทุน
ราคาทุน
เบ็ดเสร็จอ��น
ตัดจําหน่ าย
พันบาท
พันบาท

-

รวม
พันบาท

7,668
77,771

7,668
77,771

-

54,809

54,809

-

-

63,057

63,057

-

-

103,967

103,967

-

-

45,454

45,454

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สําหรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 มีดงั นี�

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 5)
การเปลีย� นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พันบาท

50,519
4,290
54,809

50,519
4,290
54,809

สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย FVOCI เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนทีไ� ม่ได้ถอื ไว้เพื�อค้าและกลุ่มกิจการเลือกใช้
สิทธิในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ณ วันรับรูร้ ายการเริม� แรก
ในระหว่างปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้รบั เงินปั นผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายงานประจำำ�ปีี 2563
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลีย� นแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี�

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 5)
เพิม� ขึน� ในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

158

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

งบการเงิน
รวม
พันบาท

งบการเงิน
เฉพาะกิ จการ
พันบาท

79,970
19
79,989

-
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

16 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สุทธิ
16.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึง� จดทะเบียนจัดตัง� ในประเทศไทยทัง� หมดทีแ� สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

ช��อบริษทั
บริษทั สาลี� พริน� ท์ตง�ิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สาลี� เอ็นจิเนียริง� จํากัด
บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด และบริษทั ย่อย
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุน

ทุนเรียกชําระแล้ว
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
300,000
25,000
300,000

300,000
25,000
300,000

สัดส่วนการถือหุ้น
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
65.0
100.0
75.5

65.0
100.0
75.5

ราคาทุน - สุทธิ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
446,985
21,110
226,500
694,595
(4,609)
689,986

446,985
21,110
226,500
694,595
(4,609)
689,986

เงินปันผลรับ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

7,800
7,800

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

17 อสังหาริมทรัพย์เพ��อการลงทุน - สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 แสดงได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ที�ดิน
สิ� งปลูกสร้าง
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,933
1,933

57,500
(21,501)
35,999

59,433
(21,501)
37,932

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
โอนจากทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื�อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

1,933
1,933

35,999
1,237
(1,678)
35,558

37,932
1,237
(1,678)
37,491

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,933
1,933

58,737
(23,179)
35,558

60,670
(23,179)
37,491

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
โอนไปทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื�อมราคาในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

1,933
(295)
1,638

35,558
(556)
(1,901)
33,101

37,491
(851)
(1,901)
34,739

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,638
1,638

58,181
(25,080)
33,101

59,819
(25,080)
34,739

มูลค่ายุติธรรมของที�ดนิ พร้อมสิง� ปลูกสร้างให้เช่า ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 115 ล้านบาท ซึ�งประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรับ ที�ดินพร้อ มสิง� ปลูกสร้างให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที�ใช้
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมประกอบด้วย อัตราค่าเช่ายุตธิ รรมอ้างอิงจากมูลค่าของตลาด พื�นทีเ� ช่า อัตราว่าง และอัตราผลตอบแทน
การลงทุน (capitalisation rate)
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนมีมลู ค่า 120 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : มูลค่า 115 ล้านบาท)
มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนําราคาขาย
ของที�ดนิ ที�เปรียบเทียบกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติท�สี ําคัญ เช่น ขนาดและสถานที�ตงั �
มูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในระดับ 2 ของลําดับชัน� มูลค่ายุตธิ รรม
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

18 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
งบการเงินรวม

ที�ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน
ที�ดิน ปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

เครื�องมือ
เครื�องใช้และ
เครื�องจักร อุปกรณ์สาํ นักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ดตัง�
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

40,407
40,407

2,860
2,860

454,008
(189,827)
264,181

1,245,645
(803,004)
442,641

363,204
(241,329)
121,875

42,574
(23,780)
18,794

5,483
5,483

2,154,181
(1,257,940)
896,241

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่าย สุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

40,407
40,407

2,860
2,860

264,181
1,652
386
(1)
(21)
(15,361)
250,836

442,641
21,465
2,755
(7,552)
(24)
(83,178)
(564)
375,543

121,875
19,292
4,066
(11)
(26,466)
118,756

18,794
2,220
(1,400)
(5,431)
14,183

5,483
6,521
(7,207)
(76)
4,721

896,241
51,150
(8,953)
(132)
(130,436)
(564)
807,306

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

40,407
40,407

2,860
2,860

454,265
(203,429)
250,836

1,250,984
(874,877)
(564)
375,543

380,541
(261,785)
118,756

39,405
(25,222)
14,183

4,721
4,721

2,173,183
(1,365,313)
(564)
807,306
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�หรัั�อบตุ ปีีสาหกรรม
สิ้้�นสุุดวัันจํที่่า� 31
นวาคม 2563
บริษทั สำำสาลี
กัด ธัั(มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

ที�ดิน
พันบาท
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ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน
ที�ดิน ปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

เครื�องมือ
เครื�องใช้และ
เครื�องจักร อุปกรณ์สาํ นักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ดตัง�
พันบาท

รวม
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่าย สุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

40,407
4,000
44,407

2,860
2,860

250,836
7,714
(16,042)
242,508

375,543
105,732
4,719
(4,155)
(7)
(80,412)
401,420

118,756
23,164
474
(212)
(56)
(27,903)
114,223

14,183
13
(5,165)
9,031

4,721
25,876
(5,193)
25,404

807,306
166,499
(4,367)
(63)
(129,522)
839,853

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

44,407
44,407

2,860
2,860

461,979
(219,471)
242,508

1,269,156
(867,172)
(564)
401,420

400,877
(286,654)
114,223

39,418
(30,387)
9,031

25,404
25,404

2,244,101
(1,403,684)
(564)
839,853
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที�ดิน
พันบาท

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน
ที�ดิน ปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เครื�องมือ
เครื�องใช้และ
เครื�องจักร อุปกรณ์สาํ นักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ดตัง�
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

38,474
38,474

2,860
2,860

343,194
(123,323)
219,871

519,589
(321,001)
198,588

119,362
(109,366)
9,996

23,571
(12,552)
11,019

2,827
2,827

1,049,877
(566,242)
483,635

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่าย สุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

38,474
38,474

2,860
2,860

219,871
19
(1,237)
(10,278)
208,375

198,588
2,501
(5)
(36,949)
(564)
163,571

9,996
2,727
3,980
(1)
(4,486)
12,216

11,019
(1,400)
(2,776)
6,843

2,827
1,212
(3,980)
59

483,635
6,459
(1,237)
(1,405)
(1)
(54,489)
(564)
432,398

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

38,474
38,474

2,860
2,860

341,976
(133,601)
208,375

515,556
(351,421)
(564)
163,571

125,058
(112,842)
12,216

22,171
(15,328)
6,843

59
59

1,046,154
(613,192)
(564)
432,398
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บริษทั สำำสาลี
กัด ธัั(มหาชน)
�หรัั�อบตุ ปีีสาหกรรม
สิ้้�นสุุดวัันที่่จํา� 31
นวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ที�ดิน
พันบาท

ส่วนปรับปรุง อาคารและส่วน
ที�ดิน ปรับปรุงอาคาร
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
เครื�องมือ
เครื�องใช้และ
เครื�องจักร อุปกรณ์สาํ นักงาน
พันบาท
พันบาท

ยานพาหนะ
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ดตัง�
พันบาท

รวม
พันบาท

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื�อสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ตัดจําหน่าย สุทธิ
ค่าเสื�อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

38,474
4,000
295
42,769

2,860
2,860

208,375
38
556
(9,874)
199,095

163,571
3,280
82
(6)
(36,085)
130,842

12,216
1,163
552
(53)
(4,155)
9,723

6,843
(2,804)
4,039

59
575
(634)
-

432,398
9,056
851
(6)
(53)
(52,918)
389,328

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

42,769
42,769

2,860
2,860

342,570
(143,475)
199,095

518,547
(387,141)
(564)
130,842

125,538
(115,815)
9,723

22,170
(18,131)
4,039

-

1,054,454
(664,562)
(564)
389,328

ค่าเสื�อมราคาในงบการเงินรวมถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 104 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าเสื�อมราคาในงบการเงินเฉพาะกิจการถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจํานวน 46 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2562 : ค่าเสื�อมราคาในงบการเงินรวมถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 114 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าเสื�อมราคา
ในงบการเงินเฉพาะกิจการถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 47 ล้านบาทและ 7 ล้านบาท ตามลําดับ)
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที�กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่า ซึ�งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย ยานพาหนะ เครื�องใช้และอุปกรณ์
สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

16,185
(11,286)
4,899

16,655
(8,319)
8,336

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
13,373
(9,402)
3,971

13,373
(6,727)
6,646

กลุ่มกิจการและบริษทั ได้นําเครื�องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 18 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท
ตามลําดับ (พ.ศ. 2562: 21 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลํ าดับ) ไปค้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที�กล่าว
ไว้ในหมายเหตุขอ้ 23
19 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุทธิ
ณ วันที� 31 ธันวาคม มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
อาคาร
รวม

12,933
12,933

-

สําหรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม รายการที�รบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที�เกี�ยวข้องกับสัญ ญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ค่าเสื�อมราคาสําหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้อาคาร
กระแสเงินสดจ่ายทัง� หมดของสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเ� กีย� วกับสัญญาเช่าซึง� สินทรัพย์มมี ลู ค่าตํ�า

(6,466)

-

6,840

-

315

-
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หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
20 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
รวม
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื�อเพ�ม� ขึน�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - สุทธิ
ค่าเผื�อการด้อยค่า
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื�อเพ�ม� ขึน�
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์
รวม
พันบาท
พันบาท

23,220
(15,986)
7,234

23,220
(15,986)
7,234

9,525
(8,809)
716

9,525
(8,809)
716

7,234
6,331
(11)
(475)
(2,490)
10,589

7,234
6,331
(11)
(475)
(2,490)
10,589

716
(185)
531

716
(185)
531

29,540
(18,476)
(475)
10,589

29,540
(18,476)
(475)
10,589

9,525
(8,994)
531

9,525
(8,994)
531

10,589
2,768
(3,034)
10,323

10,589
2,768
(3,034)
10,323

531
551
(108)
974

531
551
(108)
974

32,308
(21,510)
(475)
10,323

32,308
(21,510)
(475)
10,323

10,076
(9,102)
974

10,076
(9,102)
974
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

21 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์และหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทจ�ี ะใช้ประโยชน์
ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทจ�ี ะใช้ประโยชน์
เกินกว่า 12 เดือน

หนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี�สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทจ�ี ะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

5,233

7,449

1,818

1,528

26,848
32,081

26,882
34,331

6,719
8,537

6,146
7,674

(8,683)
(8,683)
23,398

(11,737)
(11,737)
22,594

(11,842)
(11,842)
(3,305)

(12,796)
(12,796)
(5,122)

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมดี งั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 มกราคม
เพิม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม

22,594
984
(180)
23,398

3,951
15,907
2,736
22,594

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
(5,122)
2,108
(291)
(3,305)

(9,643)
2,285
2,236
(5,122)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหนี�สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมดี งั นี�
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�วดั มูลค่าด้วย ผลขาดทุนด้าน
มูลค่ายุติธรรมผ่าน เครดิ ตที�คาดว่า
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น
จะเกิ ดข��น
พันบาท
พันบาท

ค่าเผ��อ
การลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ
พันบาท

ผลขาดทุน
ทางภาษี
พันบาท

ค่าเผ��อ
การด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
พันบาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายและอ��นๆ
พันบาท

รวม
พันบาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

345
345

214
(99)
115

4,819
1,306
6,125

6,025
9,093
15,118

1,523
1,523

5,081
1,619
449
7,149

2,893
1,063
3,956

19,032
14,505
794
34,331

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

345
(345)
-

115
49
164

6,125
(1,056)
5,069

15,118
350
15,468

1,523
(1,523)
-

7,149
1,041
678
8,868

3,956
(1,444)
2,512

34,331
(2,583)
333
32,081

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการผลขาดทุนสะสมทางภาษีทจ�ี ะยกไปรับรูไ้ ม่เกินจํานวนทีเ� ป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ� ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน�
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีทย�ี งั ไม่ได้ใช้จํานวนเงิน 15.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 75.6 ล้านบาท ซึ�งจะทยอยสิ�นสุดในปี พ.ศ. 2566) ซึ�งจะทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี พ.ศ. 2567
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน สิ นทรัพย์ภายใต้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น สัญญาเช่าการเงิน
พันบาท
พันบาท

อ��นๆ
พันบาท

รวม
พันบาท

หนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพ�ม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพ�ม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(1,942)
1,942
-

(13,139)
1,447
(11,692)

(45)
(45)

(15,081)
1,402
1,942
(11,737)

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพ�ม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพ�ม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(513)
(513)

(11,692)
3,522
(8,170)

(45)
45
-

(11,737)
3,567
(513)
(8,683)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�วดั มูลค่าด้วย ผลขาดทุนด้าน
ค่าเผ��อ ค่าเผ��อการด้อย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน เครดิ ตที�คาด การลดมูลค่า ของเงินลงทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น
ว่าจะเกิ ดข��น สิ นค้าคงเหลือ ในบริษทั ย่อย
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

170

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย
พันบาท

รวม
พันบาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพ�ม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพ�ม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

345
345

177
(164)
13

311
(5)
306

922
922

3,763
1,167
(51)
4,879

1,209
1,209

5,173
2,207
294
7,674

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพ�ม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพ�ม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

345
(345)
-

13
13

306
(111)
195

922
922

4,879
351
567
5,797

1,209
401
1,610

7,674
641
222
8,537

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

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน สิ นทรัพย์ภายใต้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น สัญญาเช่าการเงิน
พันบาท
พันบาท

สัญญาเช่า
ระยะยาว
พันบาท

รวม
พันบาท

หนี� สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(1,942)
1,942
-

(11,321)
178
(11,143)

(1,553)
(100)
(1,653)

(14,816)
78
1,942
(12,796)

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม� (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม� (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(513)
(513)

(11,143)
1,369
(9,774)

(1,653)
98
(1,555)

(12,796)
1,467
(513)
(11,842)

22 เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อ�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เจ้าหนี�การค้า - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
เจ้าหนี�การค้า - กิจการอื�น
เจ้าหนี�ค่าซื�อสินทรัพย์ - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
เจ้าหนี�ค่าซื�อสินทรัพย์ - กิจการอื�น
เจ้าหนี�อ�นื - กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
เจ้าหนี�อ�นื - กิจการอื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื�น
รวม

335
56,290
25,349
17
16,094
33,007
131,092

493
43,467
1
29,475
25,679
99,115

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
955
28,272
14,019
1,069
241
3,947
14,554
63,057

2,176
13,054
13,341
8,806
10,260
47,637
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หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
23 เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
รายการหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี

รายการไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมเงินกู้ยืม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

46,600

120,940

46,600

119,919

59,336
105,936

66,987
187,927

57,367
103,967

65,098
185,017

68,031
68,031

9,687
9,687

45,453
45,453

5,141
5,141

173,967

197,614

149,420

190,158

เงินกู้ยืมระยะสัน�
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสัน� จากสถาบันการเงินเป็ นตั �วสัญ ญาใช้เงินจํ านวน 46.60 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
มีอตั ราดอกเบี�ยอยู่ทร�ี อ้ ยละ 2.62 ถึง 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : จํานวน 120.94 ล้านบาท ในงบการเงินรวม มีอตั ราดอกเบีย� อยู่ทร�ี อ้ ยละ
2.85 ถึง 3.42 ต่อปี )
เงินกู้ยืมระยะยาว
การเคลื�อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาว (ไม่รวมหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าซื�อ) สําหรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยอดยกมา
รับเงินกูย้ มื เพิม�
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดยกไป
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

76,674
120,000
(69,307)
127,367

179,776
11,925
(115,027)
76,674

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
70,239
100,000
(67,419)
102,820

171,530
11,924
(113,215)
70,239

62

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ความเสีย� งจากอัตราดอกเบีย� ของเงินกูย้ มื ระยะยาว (ไม่รวมหนี�สนิ ตามสัญญาเช่าซื�อ) มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- อัตราคงที�
- อัตราลอยตัว
รวม

107,447
19,920
127,367

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

15,504
61,170
76,674

82,901
19,920
102,821

9,960
60,279
70,239

อัตราดอกเบีย� ทีแ� ท้จริงถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนัก ณ วันทีใ� นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
เงินกูย้ มื ระยะสัน� จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

3.31
3.83

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ

3.25
3.83

3.25
3.60

3.40
3.68

วงเงินกู้ยืม
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญ ญาเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทัง� สิ�นจํานวน
117.68 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 97.68 ล้านบาท) ซึง� มีอตั ราดอกเบีย� อ้างอิงตามอัตราตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยมื ระยะสัน� ที�ม ีอ ัตราดอกเบี�ยคงที�ม ีมูลค่าใกล้เคียงกับ ราคาตามบัญ ชีเนื�องจากระยะเวลาครบกําหนดที�สนั �
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื�นๆ ที�ม ีอตั ราดอกเบี�ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญ ชี ส่วนเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินที�มอี ตั ราดอกเบี�ยคงที� มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื�องจากอัตราดอกเบี�ยปั จจุบนั ของ
เงินกูย้ มื ทีม� กี ําหนดระยะเวลาชําระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจการ และมีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยคงทีท� ร�ี ะบุตามสัญญา
ซึง� มูลค่ายุตธิ รรมอยู่ในระดับ 2 ของลําดับชัน� มูลค่ายุตธิ รรม
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
ภาระผูกพันทีจ� ะต้องจ่ายค่าเช่าขัน� ตํ�าตามสัญญาเช่า ณ วันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ไม่เกิ น 1 ปี
2 - 5 ปี
พันบาท
พันบาท
ผลรวมของจํานวนเงินขัน� ตํ�าทีต� อ้ งจ่ายทัง� สิน�
ตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบีย� ตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี

8,606
(475)
8,131

7,814
(212)
7,602

พ.ศ. 2562
รวม ไม่เกิ น 1 ปี
2 - 5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
16,420
(687)
15,733

3,320
(180)
3,140

2,759
(100)
2,659

รวม
พันบาท
6,079
(280)
5,799
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ป
ระกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
ไม่เกิ น 1 ปี
2 - 5 ปี
พันบาท
พันบาท
ผลรวมของจํานวนเงินขัน� ตํ�าทีต� อ้ งจ่ายทัง� สิน�
ตามสัญญาเช่าซื�อ
หัก ดอกเบีย� ตามสัญญาเช่าซื�อรอตัดบัญชี

1,288
(50)
1,238

728
(24)
704

พ.ศ. 2562
รวม ไม่เกิ น 1 ปี
2 - 5 ปี
พันบาท
พันบาท
พันบาท
2,016
(74)
1,942

2,730
(134)
2,596

2,016
(74)
1,942

รวม
พันบาท
4,746
(208)
4,538

24 หนี� สินหมุนเวียนอ��น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภาษีมลู ค่าเพิม� ค้างจ่าย
ภาษีขายทีย� งั ไม่ถงึ กําหนด
ภาษีหกั ณ ทีจ� ่ายค้างจ่าย
อื�นๆ

1,230
1,286
784
3,300

1,277
288
1,086
109
2,760

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
1,150
404
1,554

1,123
234
23
1,380

25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

44,340

35,743

28,982

24,393

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

6,411

8,540

2,960

5,324

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

3,392

2,242

2,835

254

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

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในระหว่างปี มดี งั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย�
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
ต้นทุนบริการในอดีต
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดยกไปสิน� ปี

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

35,743
5,907
504
(1,206)
-

25,404
4,599
597
(443)
3,344

24,393
2,620
340
(1,206)
-

18,815
2,049
440
2,835

3,392
44,340

2,242
35,743

2,835
28,982

254
24,393

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ� ช้ มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึน� เงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกตามช่วงอายุของพนักงาน

0.68 - 1.07
2.5 - 4.5
5 - 34

1.32 - 1.57
2.5 - 4.5
0 - 40

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
0.82
2.5 - 4.5
8 - 34

1.39
2.5 - 4.5
0 - 40

งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที�กาํ หนดไว้
การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ
การเพิ� มข��นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม� ขึน�
ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

0.5

0.5

(1,256)

(1,248)

1,614

1,319

0.5
10

0.5
0.5

1,359
(1,620)

1,260
(73)

(1,301)
1,813

(1,205)
82
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที�กาํ หนดไว้
การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ
การเพิ� มข��นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ
ร้อยละ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม� ขึน�
ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

0.5

0.5

(970)

(838)

1,022

882

0.5
10

0.5
0.5

860
(742)

849
(37)

(827)
809

(815)
40

การวิเคราะห์ความอ่อ นไหวข้างต้นนี� อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อ สมมติ ขณะที�ให้ข้อ สมมติอ�ืนคงที� ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากทีจ� ะเกิดขึน� และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ท�กี ําหนดไว้ท�มี ตี ่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ีเดียวกับการคํานวณหนี�สนิ บําเหน็จบํานาญที�รบั รูใ้ น
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิน� รอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทก�ี ําหนดไว้คํานวณด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีป� ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใ�ี ช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย� นแปลงจากปี ก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสีย� งทีเ� กีย� วข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุทก�ี ําหนดไว้ โดยความเสีย� งทีม� นี ัยสําคัญมีดงั ต่อไปนี�
การเปลีย� นแปลงในอัตราผลตอบแทนทีแ� ท้จริงของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนทีแ� ท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ทีล� ดลงจะทําให้หนี�สนิ ของโครงการเพิม� สูงขึน�
ระยะเวลาถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คอื 8.30 ปี (พ.ศ. 2562 : 8.00 ปี )
กลุ่มกิจการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุทก�ี ําหนดไว้ :

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2563

น้ อยกว่า 1 ปี
พันบาท

งบการเงินรวม
ระหว่าง 1-5 ปี
พันบาท

รวม
พันบาท

443
1,206

13,565
14,886

14,008
16,092

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
น้ อยกว่า 1 ปี
ระหว่าง 1-5 ปี
พันบาท
พันบาท
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2562
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2563
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1,206

7,738
8,238

รวม
พันบาท
7,738
9,444
66

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

26 ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
จํานวน
หุ้นสามัญ
หุ้น

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
จํานวน
มูลค่า ส่วนเกิ นมูลค่า
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้น
พันบาท
พันบาท

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเพ�ม� /ลดทุนจดทะเบียน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,520,484,296
1,520,484,296

1,520,484,068
1,520,484,068

380,121
380,121

147,665
147,665

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเพ�ม� /ลดทุนจดทะเบียน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,520,484,296
1,520,484,296

1,520,484,068
1,520,484,068

380,121
380,121

147,665
147,665

หุน้ สามัญจดทะเบียนทัง� หมดมีจํานวน 1,520,484,296 หุ้น ซึ�งมีราคามูลค่าทีต� ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 1,520,484,296 หุ้น
มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
27 สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ณ วันที� 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม

58,202
58,202

58,202
58,202

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
38,012
38,012

38,012
38,012

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กลุ่มกิจการต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี�จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี�ไม่สามารถนํ าไป
จ่ายเงินปั นผลในปั จจุบนั กลุ่มกิจการได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการทีร� วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ�นื ของพนักงาน
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าตัดจําหน่าย - สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื�องจักร อุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดบิ และวัสดุสน�ิ เปลืองใช้ไป
การเปลีย� นแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

305,393
129,522
3,034
6,466

313,498
130,436
2,490
-

136,156
54,819
108
-

149,140
56,504
185
-

71,524
647,052
(7,514)

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

30,454
144,099
(1,073)

564
34,029
131,606
4,774

29 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สน�ิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัวคราวและการกลั
�
บรายการผลแตกต่างชัวคราว
�
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงิ นได้ที�แสดงอยู่ใน
กําไรขาดทุน
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บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

3,498

1,627

3,498

739

(984)

(15,907)

(2,108)

(2,285)

2,514

(14,280)

1,390

(1,546)
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

จํานวนภาษีเงินได้ท�เี กี�ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี ส�นิ สุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ�ี กี�ยวข้องกับ
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื�อขาย
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

858

(2,288)

858

(2,287)

(678)

(448)

(567)

(51)

180

(2,736)

291

(2,236)

รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(4,957)

(59,007)

3,963

1,532

อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน
ผลกระทบจากผลแตกต่างชัวคราวที
�
ไ� ม่ได้บนั ทึก
เป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายเพื�อการลงทุนทีไ� ด้รบั ยกเว้น
เงินปั นผลทีไ� ด้รบั ยกเว้น
ขาดทุนทางภาษีทไ�ี ม่ได้บนั ทึก
เป็ นทรัพย์สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื�น ๆ
รวม

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

(991)
-

(11,801)
171

793
-

306
-

-

(235)

-

-

3,665
(23,152)
(381)

1,083
(2,964)
(381)

1,041
(381)

168
(1,941)

23,530
(157)
3,505

(153)
(2,479)

(63)
597

(79)
(1,852)

2,514

(14,280)

1,390

(1,546)

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทแ�ี สดงอยู่ในกําไร
ขาดทุน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
สำำ�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
30 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน� พื�นฐาน

กําไรต่อ หุ้นขัน� พื�นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ท�เี ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น)
ด้วยจํานวนถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักของหุน้ สามัญทีอ� อกอยู่ในระหว่างปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ทเ�ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ใหญ่ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย� ทีถ� อื โดยผูถ้ อื หุน้
ระหว่างปี (พันหุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน� พืน� ฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

(620)

(30,067)

2,573

3,077

1,520,484
(0.0004)

1,520,484
(0.0198)

1,520,484
0.0017

1,520,484
0.0020

บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ทน�ี ําเสนอรายงาน
31 รายการกับบุคคลหรือกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน
ก)

บริษทั ใหญ่
กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดยบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จํากัด ซึ�งจดทะเบียนและจัดตัง� อยู่ในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ สามัญ
ในบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 25.15 และมีบริษัทใหญ่สูงสุด คือ บริษัท วี ไอ วี โฮลดิ�ง จํากัด ซึ�งจดทะเบียนและจัดตัง� อยู่ในประเทศไทย
ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ สามัญในบริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จํากัด จํานวนร้อยละ 91.23
รายละเอียดของบริษทั ย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 16
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายการกับบุคคลหรือกิ จการที�เกี�ยวข้องกัน
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ขายสิ นค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
นโยบายการกําหนดราคา
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

582

421

15,035
-

47,411 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม�
- ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม�

-

-

22,119

21,264 ราคาตามทีต� กลงร่วมกัน

รายได้ค่านํ� าค่าไฟฟ้ า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

93

126

804
-

380 ราคาตามทีต� กลงร่วมกัน
- ราคาตามทีต� กลงร่วมกัน

รายได้อื�น
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

15

-

846
-

2,081 ราคาตลาด
- ราคาตลาด

ซื�อสิ นค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

2,252

8,952

1,392
305

21,768 ราคาตลาด
- ราคาตลาด

ซื�อวัสดุและอุปกรณ์
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

2,260

87

1,145
8

เงิ นปันผลรับ
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกัน

1,906

1,906

1,906

588

-

66

รายได้ค่าเช่าและบริ การ
บริษทั ย่อย

ดอกเบีย� จ่าย
บริษทั ย่อย

154 ใกล้เคียงราคาทุน
54 ใกล้เคียงราคาทุน

7,800 ตามทีไ� ด้อนุมตั ิ
1,906 ตามทีไ� ด้อนุมตั ิ

- อัตราตามทีต� กลงร่วมกัน
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บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ค)

ยอดค้างชําระที�เกิ ดจากการขายและซื�อสิ นค้าและบริ การ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี� การค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกันอื�น

76
76

152
152

1,087
1,087

6,793
152
6,945

ลูกหนี� อื�น
บริษทั ย่อย

-

-

196

332

รายได้ค้างรับ
บริษทั ย่อย

-

-

7,776

8,273

335
335

493
493

955
955

2,176
2,176

17
17

1
1

241
241

242
1
243

เจ้าหนี� การค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกันอื�น

เจ้าหนี� อื�น
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ� กีย� วข้องกันอื�น

ง)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

ผลประโยชน์ระยะสัน�
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
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SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
44,764
2,672
47,436

39,626
2,450
42,076

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
21,549
1,531
23,080

17,940
1,000
18,940
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

32 ภาระผูกพัน
(ก)

ภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันจากสัญ ญาที�สําคัญ เกี�ยวกับภาระผูกพันที�เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ ไม่ ได้รบั รู้ในข้อมู ล
ทางการเงินมีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
สัญญาซื�อเครื�องจักร อุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

(ข)

18,728

31,325

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท

98

54

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที�ยกเลิ กไม่ได้
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ยอดรวมของจํานวนเงินขัน� ตํ�าทีต� อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่ามีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

464
464

3,132
2,144
5,276

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
-

-

ตัง� แต่วนั ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์ส ิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า ยกเว้น สัญญาเช่าระยะสัน� และสินทรัพย์
ทีม� มี ลู ค่าตํ�า รายละเอียดเพิม� เติมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 5
(ค)

ภาระผูกพันจากสัญญาบริการที�ยกเลิ กไม่ได้
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ยอดรวมของจํานวนเงินขัน� ตํ�าทีต� อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการมีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

1,978
1,978

2,628
468
3,096

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พันบาท
พันบาท
1,568
1,568

2,891
180
3,071
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลี�อตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
สำำ�หรัับปีีสิ้้ป�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2563 นเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(ง)

การคํา� ประกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีหนังสือคํ�าประกันที�ออกโดยสถาบันการเงินจํานวน 10.9 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท
ตามลําดับ (ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : จํานวน 10.9 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ�งเกี�ยวเนื�องกับการคํ�าประกัน
การใช้ไฟฟ้ า ซึง� เป็ นไปตามปกติธุรกิจ

33 การจัดประเภทรายการใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับการนํ าเสนอรายการในข้อมูล
ทางการเงินในงวดปั จจุบนั โดยรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม
ตามที�
จัดประเภท
รายงานไว้เดิ ม
รายการใหม่
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื - สุทธิ
สินทรัพย์ทถ�ี อื ไว้เพื�อขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เงินมัดจําเครื�องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีด� นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
หนี�สนิ หมุนเวียนอื�น

279,683
6,296
9,139
810,642
6,089
96,480
5,394

3,699
7,976
(3,700)
(9,139)
(3,337)
4,500
2,635
(2,635)

หลังจัดประเภท
รายการใหม่
พันบาท
283,382
7,976
2,596
807,305
10,589
99,115
2,759

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
ตามที�
จัดประเภท หลังจัดประเภท
รายงานไว้เดิ ม
รายการใหม่
รายการใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�นื - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�นื
หนี�สนิ หมุนเวียนอื�น

184
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64,941
974
45,380
3,638

712
(712)
2,257
(2,257)

65,653
262
47,637
1,381
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