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สารจากคณะกรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

        ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ยัังคงมีีอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงปลายปีี
2564 สถานการณ์์การระบาดในต่่างประเทศเริ่่�มมีีแนวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�นเนื่่�องจาก
มีีคนได้้รับั วััคซีีนแล้้วจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ความรุุนแรงของอาการของโรคเริ่่ม� ลดลง
ส่่งผลให้้กิจิ กรรมทางธุุรกิิจต่่าง ๆ เริ่่ม� มีีมากขึ้้น� แม้้ว่า่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของ Covid-19 ภายในประเทศในช่่วงปลายปีี 2564 ต่่อเนื่่�องมาต้้นปีี 2565 เริ่่ม� พบ
ผู้้�ติิดเชื้้�อมากขึ้้�น ทำำ�ให้้กระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นและกำำ�ลัังซื้้�อภายในประเทศ
ก็็ตาม คณะกรรมการบริิษััทได้้ติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิิด
และพยายามบริิหารธุุรกิิจให้้ยัังคงสามารถเติิบโตไปได้้ภายใต้้สถานการณ์์
ดัังกล่่าว โดยจะเห็็นได้้จากยอดขายของกลุ่่�มบริิษััทที่่�เพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 8
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
     สำำ�หรัับในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อยมีีรายได้้รวมทั้้�งสิ้้�น
1,307 ล้้านบาท  เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ในอััตราร้้อยละ 9 และมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิ
0.78 ล้้านบาท ในปีี 2564 ในขณะที่่มีีผ
� ลขาดทุุนสุุทธิิ (0.62) ล้้านบาท ในปีี 2563
ซึ่่�งสาเหตุุหลัักที่่�กลุ่่�มบริิษััทมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิเนื่่�องมาจากยอดขายของกลุ่่�มบริิษััท
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นข้้างต้้น แม้้จะยัังคงได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ COVID-19
ที่่ยั� งั ระบาดทั้้�งในต่่างประเทศและในประเทศ อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษัทมีีต้
ั น้ ทุุน
ขายที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ในอััตราร้้อยละ 11 ทำำ�ให้้อัตั รากำำ�ไรสุุทธิยัิ งั ไม่่ดีีนักั โดยเฉพาะในกลุ่่�ม
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าและธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกผ่่านโมเดิิร์์นเทรด
ที่่�ได้้ผลกระทบจากการชะลอตััวของตลาดภายในประเทศจากสถานการณ์์
COVID-19 และต้้นทุุนราคาวััตถุดิุ ิบที่่�สููงขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราส่่วนต้้นทุุนขายของกลุ่่�มบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นจากอััตราร้้อยละ 80 ในปีี 2563
เป็็นร้้อยละ 82 ในปีี 2564 ทั้้�งนี้้� สำ�หรั
ำ ับกลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้าที่่�ดำ�ำ เนิินงานโดยบริิษัทั แม่่เอง
มีียอดขายและอััตรากำำ�ไรสุุทธิิที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการฟื้้�นตััวของตลาดโลก
ในปีี 2565 นี้้� จากการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลก และความรุุนแรงของสถานการณ์์ COVID-19 จากการที่่�คนได้้รัับวััคซีีน
ในอััตราเพิ่่�มมากขึ้้�น กลุ่่�มบริิษัทั เชื่่�อว่่าจากเหตุุผลข้้างต้้น สถานการณ์์ต่่าง ๆ น่่าจะปรัับตััวดีีขึ้้�นในปีี 2565 และมีีกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยกลุ่่�มบริิษััทยัังคงพยายามหาช่่องทางธุุรกิิจใหม่่ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
โดยเน้้นการขยายการตลาดไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าในภููมิิภาคตะวัันออก (EEC) และกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีน ที่่�ขยายการลงทุุนมาใน
ประเทศไทยจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ยัังคงมีีการลงทุุนใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ เชื่่�อว่่า รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััทในปีีนี้้�จะสามารถเติิบโตได้้
จากช่่องทางการขยายธุุรกิิจใหม่่ดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม ในปีีนี้้�กลุ่่�มบริิษััทจะเน้้นการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�นและการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ เพื่่�อควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตที่่�อาจจะสููงขึ้้�นจากสถานการณ์์ราคาน้ำำ��มัันโลกที่่�ปรัับราคา
สููงขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก
คณะกรรมการเชื่่�อมั่่�นว่่า แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ที่่�มีีคุณธ
ุ รรมและยึึดมั่่�นในจริิยธรรมทางธุุรกิิจตลอดมานั้้�น
จะช่่วยให้้บริิษัทั ยัังสามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่าง ยั่่�งยืืน และมั่่�นคง ซึ่่�งคณะกรรมการได้้พยายามวางเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยเน้้นเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาสัังคม และอยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีี โดยมีีโครงการ
ช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ให้้แก่่ชุมุ ชนใกล้้เคีียง อาทิิ การบริิจาคสิ่่�งของแก่่โรงเรีียนต่่าง ๆ ร่่วมกิิจกรรมแข่่งเรืือประเพณีี การร่่วมกิิจกรรม
เลี้้�ยงอาหารแก่่ผู้�บ้ ริิจาคโลหิิตในวัันพ่่อแห่่งชาติิ การบริิจาคสิ่่�งของและเข้้าเยี่่ย� มให้้กำำ�ลัังใจแก่่ผู้�พิ้ ิการ เป็็นต้้น
คณะกรรมการบริิษััทขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านที่่�ไว้้วางใจและให้้การสนัับสนุุนบริิษััทมาโดยตลอด และขอขอบคุุณ
ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานบริิษัททุ
ั กุ คนที่่ไ� ด้้ร่ว่ มมืือร่่วมใจกัันปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่อ� ย่่างเต็็มความสามารถ เพื่่�อความเจริิญก้้าวหน้้าของบริิษัทั ฯ
คณะกรรมการบริิษัทมั่่
ั น� ใจว่่า ในปีี 2565 แม้้ว่า่ ยัังคงมีีสถานการณ์์การระบาดของโรค COVID-19 และต้้นทุุนราคาวััตถุดิุ บิ
ที่่ปรั
� บั ตััวสููงขึ้้น� จากราคาน้ำำ��มันั ที่่สูู� งขึ้้น� กลุ่่�มบริิษัทั จะยัังสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตต่่อไปและพยายามควบคุุมต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ย
ต่่างๆ ได้้จากความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการทุุกคนให้้คำ�มั่่
ำ �นและยืืนยัันว่่า จะทุ่่�มเทแรงกายแรงใจ
อย่่างเต็็มที่่�ในการปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่� เพื่่�อให้้องค์์กรนี้้�เติิบโตอย่่างมั่่�นคงยั่่�งยืืน และสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่ทุุกฝ่่าย
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ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
งบแสดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน (งบการเงิินรวม)

(หน่่วย : ล้้านบาท)
2562

2563

2564

สิินทรััพย์์รวม

1,920.01

1,937.14

1,939.18

หนี้้�สิินรวม

344.81

368.68

345.91

รวมส่่วนของเจ้้าของของบริิษัทั ใหญ่่

1,186.33

1,186.66

1,227.85

รวมส่่วนของเจ้้าของ

1,575.21

1,568.45

1,593.27

รายได้้จากการขายและบริิการ

1,236.36

1,186.75

1,286.54

รายได้้รวม

1,254.64

1,201.89

1,306.73

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

198.85

233.28

232.49

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนต้้นทุุนทางการเงิินและค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

(49.80)

2.32

5.99

กำำ�ไร(ขาดทุุน)สุุทธิสำิ ำ�หรัับปีี

(44.73)

(7.47)

(15.62)

กำำ�ไรส่่วนของเจ้้าของบริิษัทั ใหญ่่

(30.07)

(0.62)

0.78

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท/หุ้้�น)

(0.0198)

(0.0004)

0.0005

อััตราส่่วนทางการเงิิน

2562

2563

2564

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

3.09

3.15

3.40

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)

16.08

19.66

18.07

อััตราส่่วนกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน (ร้้อยละ)

(4.03)

0.20

0.47

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)

(2.77)

(0.48)

(0.99)

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์รวม (ร้้อยละ)

(2.55)

(0.39)

(0.81)

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

0.22

0.24

0.22

หุ้้�นหรืือข้้อมููลเกี่่�ยวกัับหุ้้�นสามััญ

2562

2563

2564

1,520.48

1,520.48

1,520.48

0.78

0.79

0.81

(0.0198)

(0.0004)

0.0005

เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุ้้�น (บาท)

-

-

0.015

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)

-

-

76

0.90

0.70

1.18

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกและชำำ�ระเต็็มมููลค่่า (ล้้านหุ้้�น)
มููลค่่าทางบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)

ราคาหุ้้�น ณ วัันสิ้้�นงวด (บาท)
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รายได้้รวมของแต่่ละธุุรกิิจ (ล้้านบาท)
600
500

507

487
438

413

400

374

355

420 421

420 410

446

357

300
200
100
-

18

16
2561

2562

* ส่วนพลาสติก
กลุม
่ ผลิตชิน

20

15
2563

กลุม
่ ผลิตพลาสติกประเภทของใช ้ในครัวเรือน

2564
กลุม
่ ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค ้า

รายได ้อืน
F ๆ

รายได้้รวมของแต่่ละไตรมาส (ล้้านบาท)
400

379 373 387
342

350

301 310

301

300

308

295

310

330
289

306

325

346

Q1

250

215

Q2
Q3

200

Q4

150
100
50
0

2561

2562

2563

2564

7

กำำ�ไรขั้้�นต้้น (ล้้านบาท) กําไรขนต้
ั( น (ล้านบาท)
400.00
333.95

350.00
300.00
250.00

23.91%

233.29

232.49

19.66%

18.07%

198.85

200.00
150.00

16.08%

100.00

ไรขั้ัั�นน( ต้้ตน้น(ล้้(ล
านบาท)
กํกำำา�ไรขั
้านบาท)
กำำกํ�าไรขั้ั
�อยละ)
ไรขัั�นน
( ต้้ตน ้น(ร้้้(ร
้อยละ)

50.00
2561

2562

กำำ�ไรสุุทธิิ (ล้้านบาท)
40.00
30.00
20.00

2.46%

-10.00

34.76

(7.47)
2561

2562

-20.00
-30.00
-40.00
-50.00

8

2564

กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

10.00
-

2563

2563

(15.62)
2564

(0.63)%
(44.73)

(3.56)%

(1.21)%

ไรสุุทธิิ
านบาท)
กํกำำา�ไรสุ
ทธิ(ล้้(ล
้านบาท)
กำำา�ไรสุ
ไรสุุทธิิ
ยละ)
กํ
ทธิ(ร้้้
(ร�อ้อยละ)

การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

1. โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
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�มวงศ์์ทวีีพิพัิ ัฒน์์
กลุ่่�มตััตวธร กลุ่่�มนราธิิปกร ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจด้้านการจำำ�หน่า่ ยเคมีีภััณฑ์์ที่มีีชื่่
่� อ� เสีียงเป็็นที่่ย� อมรัับในด้้านคุุณภาพจากลููกค้้ามาเป็็นเวลานาน
กว่่า 40 ปีี โดยการนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทางด้้านเคมีีภััณฑ์์ให้้แก่่ลููกค้้า ทำำ�ให้้กลุ่่�ม วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม เล็็งเห็็นช่่องว่่างทางการค้้าซึ่่�งในขณะนั้้�น
วััตถุุดิิบหลาย ๆ ประเภทที่่ลูู� กค้้าใช้้ในการผลิิตยัังคงมีีการซื้้�อจากต่่างประเทศ ดัังนั้้�น กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�บริิหารของบริิษััท จึึงทำำ�การขยาย
ขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปยัังธุุรกิิจอื่่น� ๆ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาดใน  แต่่ละกลุ่่�มลููกค้้า โดยได้้จัดั ตั้้ง� บริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม
จำำ�กััด ขึ้้�นเพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก และต่่อมาในปีี 2539 ได้้จััดตั้้�งบริิษััท  สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด เพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิต
ฉลากสิินค้้า
เมื่่�อวัันที่่� 9 กรกฎาคม 2547 บริิษััทฯ ได้้แปรสภาพเป็็นบริิษัทั มหาชนโดยจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ และซื้้�อขาย
วัันแรกเมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2548 ใช้้ชื่่�อย่่อในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ว่่า “SALEE”
บริิษััท  สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ประเภทอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM)  และ Subcontractors ของผู้้�ผลิตสิ
ิ ินค้้าต้้นแบบ OEM ซึ่่�ง
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ผลิิตสััญชาติิญี่ปุ่่�่� น ที่่�มีีฐานการผลิิตในประเทศไทยและต่่างประเทศ ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทแบ่่งออกได้้เป็็น 2 ลัักษณะ คืือ
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกแบบฉีีด (Plastic Injection)  และธุุรกิิจผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้น� รููป (Vacuum Pressure Forming) ตลอด
ระยะเวลาที่่�ผ่่านมาปริิมาณการผลิิตและกลุ่่�มลููกค้้าของงานทั้้�งสองประเภท (Plastic Injection และ Vacuum Pressure Forming) ของ
บริิษััทมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2539 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจด้้านการผลิิตการพิิมพ์์ฉลาก โดยเฉพาะฉลากชนิิดที่่มีี� กาวใน
ตััว (Self-adhesive Label)  ต่่อมาบริิษัทั ได้้แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
โดยกำำ�หนดการซื้้�อขายวัันแรก เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2558 โดยใช้้ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ว่่า “SLP” ซึ่่�งภายหลัังเข้้าจดทะเบีียนบริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
อยู่่�ในบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 65
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2559 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้
ในครััวเรืือนผ่่านทางโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ  เพื่่�อเสริิมความแข็็งแกร่่งในธุุรกิิจฉีีดพลาสติิก  ซึ่่�งบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด เริ่่�ม
ประกอบธุุรกิิจและดำำ�เนิินการผลิิต  เมื่่�อวัันที่่� 1  กรกฎาคม 2559 โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้้อยละ 75.50  
ทั้้�งนี้้� บริิษััท  เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด มีีบริิษััทย่่อยอีีกหนึ่่�งแห่่ง คืือ บริิษััท  บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด  ซึ่่�งดำำ�เนิินการผลิิต
และจำำ�หน่่ายเครื่่�องสัังฆภััณฑ์์  โดยบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ถืือหุ้้�นในบริิษััทดัังกล่่าวร้้อยละ 100

1.1.1 นโยบาย วิิสัยั ทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหรืือกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั
กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููงและการให้้บริิการที่่�รวดเร็็ว   เพื่่�อมุ่่�งเน้้นสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการงานในลัักษณะดััง
กล่่าว โดยเฉพาะลููกค้้าที่่�เป็็นบริิษััทข้้ามชาติิต่่าง ๆ  ซึ่่�งไม่่ได้้เน้้นที่่�ราคาสิินค้้าเป็็นสำำ�คััญ

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

วััตถุุประสงค์์
1. ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและงานพิิมพ์์ฉลากที่่มีีคุ
� ุณภาพสููงและเชื่่�อถืือได้้
2. ผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกและงานพิิมพ์์ฉลากได้้อย่่างครบวงจรตามความต้้องการของลููกค้้าตั้้ง� แต่่การออกแบบจนกระทั่่�งผลิิตเป็็น
สิินค้้าตามที่่ลูู� กค้้าต้้องการ
3. สนองตอบต่่อความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลากหลายได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อความต้้องการ
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เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้านธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. เพิ่่�มสายผลิิตภััณฑ์์ที่่�รัับจ้้างผลิิตให้้มีีความหลากหลายขึ้้�น โดยเฉพาะสายผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทเล็็งเห็็นว่่ามีีศัักยภาพในการเติิบโต 
เช่่น สายผลิิตภััณฑ์์ทางด้้านเครื่่�องมืือแพทย์์ หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่ย� วกัับการทำำ�ความสะอาด เป็็นต้้น โดยปััจจุุบัันบริิษััทได้้ขยาย
ฐานลููกค้้าในอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวแล้้วบางส่่วน
2. เน้้นการขยายฐานลููกค้้าไปยัังพื้้�นที่่�ที่มีี่� การส่่งเสริิมการลงทุุนและมีีการลงทุุนขนาดใหญ่่ เช่่น โซนภาคตะวัันออก (EEC)
3. ปรัับปรุุงมาตรฐานการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
4. ขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่จากประเทศจีีน ซึ่่�งมีีการขยายการลงทุุนจำำ�นวนมากมายัังประเทศไทย  และส่่วนใหญ่่
มีีปริิมาณการสั่่�งซื้้�อสููง
5. ขยายฐานลููกค้้าในประเทศสำำ�หรัับสิินค้้าพลาสติิกไปยัังกลุ่่�มลููกค้้ารายย่่อยในต่่างจัังหวััดเพิ่่�มมากขึ้้�น
ด้้านธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษัทมีี
ั เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน  ดัังนี้้�
1. เจาะกลุ่่�มลููกค้้าบริิษัทข้
ั ้ามชาติิที่่�เข้้ามาตั้้�งฐานผลิิตในประเทศไทย 
2. พยายามเพิ่่�มประเภทหรืือชนิิดของสิินค้้าจากลููกค้้าเดิิมที่่�มีีอยู่่�   เพื่่�อเพิ่่�มยอดขายจากกลุ่่�มลููกค้้าเดิิม เพราะปััจจุุบัันกลุ่่�มลููกค้้า
ของบริิษัทซึ่่
ั ง� เป็็นบริิษัทข้
ั า้ มชาติิรายใหญ่่ด้า้ นการจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคนั้้�น ยัังมีีสิินค้้าอีีกเป็็นจำำ�นวนมากที่่บ� ริิษัทั สามารถ
จะเข้้าไปสนัับสนุุนด้้านการผลิิตให้้ได้้
3. เนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััว บริิษัทั ฯ จึึงได้้ชะลอการนำำ�เงิินที่่ไ� ด้้จากการระดมทุุนผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เพื่่�อไปก่่อสร้้าง
โรงงานใหม่่ออกไปก่่อน โดยได้้นำำ�เงิินบางส่่วนไปลงทุุนในเครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นั สมััยเพื่่�อทดแทนเครื่่อ� งจัักรเก่่า รวมถึึงการปรัับปรุุงสถานที่่�
ให้้กระบวนการผลิิตต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างคล่่องตััวมากขึ้้�น
4. ขยายการส่่งออกฉลากสิินค้้าไปยัังประเทศเพื่่�อนบ้้านในแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เพิ่่�มมากขึ้้น� เช่่น การส่่งออกไปยัังประเทศ
เมีียนมาร์์ เป็็นต้้น

กลยุุทธ์์
ด้้านธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก บริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. บริิษัทั ฯ จะขยายฐานลููกค้้าไปยัังพื้้น� ที่่ที่� มีี่� การส่่งเสริิมการลงทุุนจากภาครััฐและมีีการลงทุุนของกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดใหญ่่จำำ�นวนมาก
อาทิิเช่่น โซนภาพตะวัันออก (EEC) และขยายฐานลููกค้้าไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีน ซึ่่�งมีีการขยายเข้้ามาลงทุุนในประเทศไทย
จำำ�นวนมากขึ้้�น และมีีปริิมาณการสั่่�งซื้้�อสููง
2. ผลิิตสิินค้้าให้้ทัันตามนััดหมาย  เนื่่�องจากสิินค้้าของบริิษััทจะผลิิตตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า ซึ่่�งจะมีีลัักษณะเฉพาะสำำ�หรัับลููกค้้า
แต่่ละราย ดัังนั้้�น จึึงต้้องมีีการวางแผนการผลิิตที่่ดีี 
� เพื่่�อให้้สามารถผลิิตสินิ ค้้าได้้ทันั ตามความต้้องการของลููกค้้า รวมทั้้�งให้้บริิการ
ส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับลููกค้้าตลอด 24 ชั่่�วโมง
3. คำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพสิินค้้าเป็็นสำำ�คัญ
ั โดยจััดให้้มีีการตรวจสอบ และควบคุุมคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
ของลููกค้้า โดยมีีการควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าทั้้�งในระหว่่างกระบวนการผลิิต และก่่อนจััดส่่งสิินค้้าให้้ลููกค้้า
4. มุ่่�งสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั ลููกค้้าในระยะยาวโดยบริิษัทั ได้้จัดั ให้้เจ้้าหน้้าที่่ก� ารตลาดและขายของบริิษัทดูู
ั แลและรัับทราบข้้อมููล
ของลููกค้้าแต่่ละรายที่่เ� กี่่ย� วกัับความต้้องการใช้้ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก เพื่่�อที่่บ� ริิษัทั จะได้้ให้้บริิการที่่ดีี� และเป็็นที่่พ� อใจแก่่ลููกค้้า
แต่่ละรายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5. มุ่่�งพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการพััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิต  เทคนิิคการผลิิต  และความชำำ�นาญของบุุคลากร
เพื่่�อให้้สินิ ค้้าที่่ผลิ
� ติ ได้้มีีคุณ
ุ ภาพดีีขึ้้น� อาทิิ การปรัับสภาพเครื่่อ� งจัักรในการผลิิตให้้เหมาะสมกัับแม่่พิมิ พ์์ที่ถูู่� กกำำ�หนดไว้้ เช่่น อุุณหภููมิิ
ระยะการดึึงออก เพื่่�อลดการสููญเสีียในการผลิิต เป็็นต้้น
6. เพิ่่�มเครื่่อ� งจัักรที่่มีี� ขนาดใหญ่่ขึ้น้� เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการผลิิตสินิ ค้้าที่่มีี� ขนาดใหญ่่ขึ้น้� และสนองตอบต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ได้้ในวงกว้้างมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มสิินค้้าของใช้้ในครััวเรืือนสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ
7. พยายามลดต้้นทุุนในการผลิิตจากการที่่ค� วบคุุม % ของเสีียจากการผลิิตให้้ลดลง และลดการใช้้จ่า่ ยด้้านพลัังงานโดยการควบคุุม
หรืือลดการใช้้พลัังงานที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
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ด้้านธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษัทั ฯ มีีกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. กลยุุทธ์์ด้้านคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นนโยบายผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพโดยใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััย  และกระบวนการผลิิตที่่�มีีความคล่่องตััวสููง
ปััจจุุบันั เครื่่อ� งจัักรของบริิษัทั ที่่ใ� ช้้ในการผลิิตมีีเทคโนโลยีีที่่ล้ำ� ำ��สมััย ทำำ�ให้้ชิ้้น� งานที่่ผลิ
� ตมีีคุ
ิ ณ
ุ ภาพสููง มีีความละเอีียดและความสวยงาม
และมีีการตรวจเช็็คคุุณภาพของฉลากพิิมพ์์หลัังการผลิิตเพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจว่่าสิินค้้าที่่�จััดส่่งมีีความครบถ้้วน และมีีคุุณภาพ
ตรงตามที่่ลูู� กค้้ากำำ�หนด รวมทั้้�งมีีการนำำ�เทคนิิคทางสถิิติิและการวิิเคราะห์์เข้้ามาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบคุุณภาพ
2. กลยุุทธ์์ด้้านการให้้บริิการ
บริิษัทั ฯ มีีการให้้บริิการแบบครบวงจร ตั้้�งแต่่กระบวนการออกแบบฉลากสิินค้้า การจััดทำำ�แม่่พิมิ พ์์ จนถึึงการผลิิตสินิ ค้้าและจััดส่่ง
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีนโยบาย In-House Conﬁdential ในการรัักษาความลัับของลููกค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจว่่า ฉลากพิิมพ์์ที่่�ผลิิต
จากบริิษััทจะถููกเก็็บรัักษาเป็็นความลัับจนกว่่าผลิิตภััณฑ์์ของลููกค้้าจะวางจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด
3. กลยุุทธ์์การตลาด
3.1 ใช้้การอ้้างอิิงถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเดิิมที่่�เป็็นบริิษััทข้้ามชาติิที่มีีชื่่
่� �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 เพื่่�อให้้สามารถขยายยอดขายเพิ่่�มขึ้้น� ในกลุ่่�มลููกค้้าที่่บ� ริิษัทมีีสั
ั มั พัันธ์์ที่ดีี่� อยู่่�แล้้วและกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่
ที่่�ต้้องการสิินค้้าดัังกล่่าว
3.5 ขยายฐานกลุ่่�มลููกค้้าขนาดกลางและขนาดเล็็กในประเทศที่่มีีศั
� กั ยภาพในการเติิบโตและมีีความต้้องการฉลากสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
3.6 ขยายฐานลููกค้้าในกลุ่่�มประเทศเพื่่�อนบ้้านแถบเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้เพิ่่�มมากขึ้้น� เช่่น การส่่งออกไปยัังประเทศเมีียนมาร์์
เป็็นต้้น

1.1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในช่่วง 3 ปีี ที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ มีีการเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่สำ� ำ�คััญ ดัังนี้้�

ปีี 2562

วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562

วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562

วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562

ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2562 มีีมติิอนุุมัติั ใิ ห้้เปลี่่ย� นแปลงกรรมการ ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ผููกพัันบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จากเดิิม
“นายสุุชาติิ จิวิ ะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิพัิ ฒ
ั น์์ กรรมการสองในสามคนนี้้�
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท”
เปลี่่�ยนเป็็น
“นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
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
ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2562 มีีมติิอนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงสีีของโลโก้้บริิษัท ดั
ั ังนี้้�
โลโก้้เดิิม
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โลโก้้ใหม่่

วัันที่่� 28 สิิงหาคม 2562
     
							

ปีี 2563

วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2563

วัันที่่� 10 เมษายน 2563
วัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2563
วัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563

ปีี 2564

วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564

ปีี 2565

วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565

เปลี่่�ยนแปลงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยและบริิษััทที่่�เกี่่ย� วข้้อง 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
ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2563 มีีมติิอนุุมัติั กำิ ำ�หนดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2563 ในวัันที่่� 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ บริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�  จำำ�กัดั (มหาชน)
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 2/2563 มีีมติิอนุุมััติิยกเลิิกวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2563 และวัันกำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ เิ ข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (Record
Date) เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 4/2563 มีีมติิอนุุมััติกำิ ำ�หนดวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2563 ในวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ บริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�  จำำ�กัดั (มหาชน)
เลขที่่� 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
บริิษััท สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเลิิกบริิษััทเรีียบร้้อยแล้้ว ทั้้�งนี้้� อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ
จดทะเบีียนชำำ�ระบััญชีี
ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2564 มีีมติิ
- ให้้กำำ�หนดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ในวัันที่่� 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
- ให้้งดจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563
ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2565 มีีมติิ
- ให้้กำำ�หนดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ในวัันที่่� 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
  ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
- ให้้จ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564 และจากกำำ�ไรสะสมให้้แก่่ผู้�ถืื้ อหุ้้�นในอััตราหุ้้�นละ
  0.015 บาท (หนึ่่�งจุุดห้้าสตางค์์)  โดยกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวในวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2565
- นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ ได้้มีีหนังั สืือแจ้้งความประสงค์์ขอลาออกจากการเป็็นกรรมการ ที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการจึึงมิิมติิแต่่งตั้้�งคุุณพััฒนชาตติ์์� จิิวะพรทิิพย์์ เป็็นกรรมการแทน ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่�
  25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เป็็นต้้นไป 
- ให้้แต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่เพิ่่�มเติิมอีีก 1 ท่่าน คืือ นายสิิรภััทร ตััตวธร โดยจะนำำ�เสนอให้้ที่ป่� ระชุุม
  สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 อนุุมััติิต่่อไป

1.1.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการใช้้เงิินที่่� ได้้จากการระดมทุุน
ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีการระดมทุุนจากการเสนอขายตราสารทุุนหรืือตราสารหนี้้�

1.1.4 ข้้อผููกพัันที่่�บริิษััทให้้คำำ�มั่่�นไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหลัักทรััพย์์
- ไม่่มีี -
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1.1.5 ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ

: บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
: SALEE
: ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก โดยมีีบริิษััทย่่อยทำำ�ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
พลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน และพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน
: 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)
เลขทะเบีียนบริิษััท
: บมจ.0107547000630
เว็็บไซด์์
: www.saleeind.com
วัันที่่�เข้้าซื้้�อขายวัันแรกในตลาดหลัักทรััพย์์ : วัันที่่� 28 เมษายน 2548
เอ็็ม เอ ไอ
ทุุนจดทะเบีียน(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) : 380,121,074 บาท 
ทุุนชำำ�ระแล้้ว (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) : 380,121,017 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 1,520,484,068 หุ้้�น
มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท 
การลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

ผู้้�สอบบััญชีี 
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1. บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) : 300,000,000 บาท 
ทุุนชำำ�ระแล้้ว (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) : 300,000,000 บาท 
อััตราส่่วนการถืือหุ้้�น : ร้้อยละ 65
ที่่�ตั้้�ง : 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
โทรศััพท์์ (02) 529-6000 โทรสาร (02) 529-6010-11
www.saleeprinting.com
2. บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) : 300,000,000 บาท 
อััตราส่่วนการถืือหุ้้�น : ร้้อยละ 75.50
ที่่�ตั้้�ง : 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน
กรุุงเทพมหานคร
โทรศััพท์์ (02) 416-1030 โทรสาร (02) 415-8981
www.petchsiamthai.com
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์ คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด
อาคาร บางกอกซิิตี้้� ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15
179/74-80 ถ.สาทรใต้้ กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์ (02) 8441000
1. นายบุุญเรืือง เลิิศวิิเศษวิิทย์์
ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6552 และ/หรืือ
2. นายสง่่า โชคนิิติิสวััสดิ์์�
ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 11251 และ/หรืือ
3. นางสาวรจนาถ ปััญญาธนานุุศาสตร์์
ทะเบีียนผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 8435

1.2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย

โครงสร้้างรายได้้ของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั ่อยสำำ�หรัับ ปีี 2562 – 2564 ปรากฏดัังนี้้�

กลุ่่�มธุุรกิิจ

ดำำ�เนิินการโดย

2562
2563
2564
% การ
ถืือหุ้้�นของ
จำำ�นวน คิิดเป็็น จำำ�นวน คิิดเป็็น จำำ�นวน คิิดเป็็น
บริิษััท
(ล้้านบาท) ร้้อยละ (ล้้านบาท) ร้้อยละ (ล้้านบาท) ร้้อยละ

รายได้้ (รายได้้จากการขายและบริิการ)
1. กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก

- บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม

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

355

28

357

30

420

32

75.50

507

41

420

35

421

32

65

374

30

410

34

446

34

18

1

15

1

20

2

1,254

100

1,202

100

1,307

100

- บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

รายได้้อื่่�น  

รวมรายได้้

1.2.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
โครงสร้้างและลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่ว
่ นพลาสติิก

บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม

75.50 %

กลุ่่�มธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
65 %

บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

100 %

บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)
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กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั  สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก ประเภทอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เครื่่อ� ง
ใช้้ไฟฟ้้า และยานยนต์์ ให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้้�ผลิิต
สิินค้้าต้้นแบบ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ผลิิตสััญชาติิญี่ปุ่่�่� น ที่่�มีีฐานการผลิิตในประเทศไทยและต่่างประเทศ ธุุรกิิจหลัักของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น
2 ลัักษณะ คืือ ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบฉีีด (Plastic Injection) และธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้�นรููป (Vacuum Pressure
Forming)
บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย) ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก ประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
ผ่่านทางโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ รวมถึึงผลิิตและจำำ�หน่่ายชุุดสัังฆทานโดยบริิษัทย่
ั ่อยของบริิษััท
ในเดืือนมกราคมปีี 2560 บริิษัทั ฯ ได้้โอนย้้ายธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่า่ ยแม่่พิมิ พ์์ของบริิษัท 
ั สาลี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กัดั เข้้ามาเป็็นอีีกแผนกหนึ่่�ง
ของบริิษััทฯ คืือ แผนกแม่่พิิมพ์์ เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ในการให้้บริิการลููกค้้าเกี่่�ยวกัับการออกแบบและผลิิตแม่่พิิมพ์์ รวมทั้้�งงาน
ซ่่อมแซมแม่่พิิมพ์์ โดยได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเลิิกบริิษัท 
ั เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2563 และปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการจดทะเบีียน
ชำำ�ระบััญชีี

กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
ด�ำเนินการโดย  บริษัท  สาลี่  พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจรับพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูง
(Self-adhesive Label) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักร
อันทันสมัย  บริษัทรับพิมพ์ฉลากสินค้าให้กับธุรกิจหลาก
หลายประเภท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้
ผลิตสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่ให้ความส�ำคัญกับบรรจุภัณฑ์
รวมถึงฉลากสินค้าที่มีคุณภาพ มีลักษณะคงทน สีสัน
สวยงามและโดดเด่น ปัจจุบนั ฐานลูกค้าของบริษทั ได้ขยาย
ออกไปหลากหลายประเภท  อาทิ กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต
เครื่องส�ำอางค์ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม รวมถึงผู้
ผลิตผลิตภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง และด้วยคุณภาพสินค้า
ที่โดดเด่น จึงท�ำให้บริษัท  สาลี่  พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการผลิตฉลากสินค้าคุณภาพ
เพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแล้ว
บริษัทยังมีระบบการบริหารการจัดการและทีมงานมือ
อาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ฉลากสินค้ามา
นาน ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) 65% ของทุนเรียกช�ำระแล้ว
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1. ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการและการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
• ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก

ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์
สายผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษัทั สามารถแยกได้้อีีกเป็็น 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�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษในการ
เก็็บประจุุไฟฟ้้า
		
กลุ่่�มที่่� 2
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
		
ผลิิตภััณฑ์์  : ชิ้้�นส่่วนประกอบของ ตู้้�เย็็น แอร์์ เครื่่�องซัักผ้้า สแกนเนอร์์ พริ้้�นท์์เตอร์์ แฟกซ์์ และเครื่่�องมืือวััดค่่าไฟฟ้้า
		
กลุ่่�มที่่� 3
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมของใช้้ในครััวเรืือน
		
ผลิิตภััณฑ์์  : ชิ้้�นส่่วนประกอบของ กระติิกน้ำำ�� และกล่่องอาหารระดัับพรีีเมี่่�ยม  เป็็นต้้น
กลุ่่�มที่่� 4
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับยานยนต์์
ผลิิตภััณฑ์์  : ชิ้้�นส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของรถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์

2) สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระบวนการขึ้้�นรููปพลาสติิกด้้วยระบบสููญญากาศ (Vacuum Pressure Forming)   แบ่่งออกได้้เป็็น
2 กลุ่่�มลููกค้้า ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
		
ผลิิตภััณฑ์์  : กล่่องบรรจุุมอเตอร์์คอมพิิวเตอร์์และเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า และกล่่องบรรจุุชิ้้น� ส่่วน Hard Disk Drive ถาดใส่่ชิ้้น� งาน
อลููมิิเนีียม (Aluminum) ถาดใส่่ชิ้้น� งานแผงวงจรไฟฟ้้า และถาดใส่่ชิ้้น� งานอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า อื่่�น ๆ
		
กลุ่่�มที่่� 2
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกเพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภค
		
ผลิิตภััณฑ์์  : ถาดใส่่อาหารแช่่แข็็ง บรรจุุภััณฑ์์ประเภทลามิิเนท (Laminate)

ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการปฏิิบััติิงานในกระบวนการผลิิตตามมาตฐานหลายประการ อาทิิ  ISO 9001 : 2015,
ISO 14001 : 2015, IATF16949 และ GMP เป็็นต้้น
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นอกจากนี้้� บริิษัทั 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 เพื่่�อใช้้ในการผลิิตเพื่่�อ
การส่่งออก ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 กัันยายน 2546 จนถึึงวัันที่่� 4 กัันยายน 2548 และสามารถขยายได้้ปีีต่่อปีี ซึ่่�งได้้ขอขยายระยะเวลา
การส่่งเสริิมอยู่่�ในปััจจุุบััน
2. มาตรา 36 (2) ให้้ได้้รับั การยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรับั ของที่่ผู้� ไ้� ด้้รับั การส่่งเสริิมนำำ�เข้้ามาเพื่่�อส่่งกลัับออกไป ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 5 กัันยายน 2546
จนถึึงวัันที่่� 4 กัันยายน 2548 และสามารถขยายได้้ปีีต่่อปีี ซึ่่�งได้้ขอขยายระยะเวลาการส่่งเสริิมอยู่่�ในปััจจุุบััน
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์
สายผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทสามารถแยกได้้อีีกเป็็น 2 ประเภท คืือ
1. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับจากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
สิินค้้าพลาสติิกที่่�ได้้จากกระบวนการฉีีดพลาสติิก สำำ�หรัับสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน ได้้แก่่ กล่่องใส่่ของ ตะกร้้า
ชั้้�นใส่่ของ ถัังน้ำำ� ถั
� ังขยะ เป็็นต้้น
2. สายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้�นมาใหม่่ (ดำำ�เนิินการโดย  บริิษััท  บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด)
สิินค้้าที่่�ได้้จากการนำำ�มาประกอบหรืือจััดหีีบห่่อขึ้้�นมาใหม่่ในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ ชุุดสัังฆทาน เครื่่�องสัังฆภััณฑ์์ ห่่อธููป เป็็นต้้น

• ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑข์ องบริษทย
ั อ่ ยได้แก่ ฉลากผลิตภัณฑห์ ลากหลายรูปแบบ ทัง้ ฉลากสินค้าที่พิมพ์ลงบนสติก๊ เกอร์พลาสติกและฉลากสินค้า
ที่พิมพ์ลงบนสติก๊ เกอร์กระดาษ โดยบริษทย
ั อ่ ยถอื ได้วา่ เป็นหนงึ่ ในผู้ผลิตฉลากผลิตภัณฑที่์ มเี ทคโนโลยีการผลิตระดับสงู ในบริษทั ไทย และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 โดยที่บริษัทมีการ
จัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�ำหน่ายรายหนึ่ง อยู่ประมาณร้อยละ 44 ของวัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายส�ำหรับวัตถุดิบที่
มคี ณ
ุ ภาพ โดยเป็นวัตถุดบิ ประเภทสติกเกอร์ส�ำหรับพิมพ์ฉลากสินค้า ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อนื่ ใดกับผู้จดั จ�ำหน่ายรายดังกล่าวนอก
เหนือจากในฐานะผู้ซื้อวัตถุดิบ
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2. การตลาดและการแข่่งขััน
• ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก

ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้ามายาวนาน ดัังนั้้�น บริิษัทจึึ
ั งมีีนโยบายการตลาดที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างความพอใจใน
การให้้บริิการแก่่ลููกค้้าในระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าในระยะยาวและการ
รัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
		
ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทั ในปััจจุุบันั เป็็น Subcontractors รายใหญ่่ของผู้้�ผลิตสิ
ิ นิ ค้้าต้้นแบบ (OEM) และผู้้�ผลิตสิ
ิ นิ ค้้าต้้นแบบ OEM
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นสััญชาติิญี่่�ปุ่่�น โดย Subcontractors เหล่่านี้้� จะมีีสััญญาการจ้้างผลิิตที่่�แน่่นอนจากผู้้�ผลิต 
ิ OEM และมีีความสััมพัันธ์์ทาง
ธุุรกิิจกัับบริิษัทั มายาวนานตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งบริิษััท ซึ่่�งบริิษััทมีีนโยบายจะขยายไปยัังผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบที่่�อยู่่�ในประเทศไทย ส่่วนกลุ่่�มลููกค้้า
เป้้าหมายในอนาคต คืือ Subcontracts และผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบจากประเทศจีีน ซึ่่�งได้้ย้้ายฐานการผลิิตออกนอกประเทศจีีนมายัังภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้รวมถึึงประเทศไทย และตลอดเวลาที่่ผ่� า่ นมา สิินค้้าที่่บ� ริิษัทผลิ
ั ตมีีคุ
ิ ณ
ุ ภาพและได้้มาตรฐานจึึงทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีความไว้้
วางใจและเพิ่่�มปริิมาณธุุรกิิจให้้กัับบริิษััทมาโดยตลอด และในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้ารายใดในสััดส่่วน
ที่่�เกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของรายได้้รวมของบริิษััทในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากบริิษััทมีีนโยบายที่่�จะไม่่พึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งมากเกิินไป
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ตามลัักษณะของสายผลิิตภััณฑ์์ ดัังนี้้�
1. สายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ได้้จากกระบวนการฉีีดพลาสติิก (Injection Molding)
กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท เอสวีีไอ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท ทีีมพรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและเครื่่�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 ยููเนี่่ย� นโซจิิรุุชิิ จำำ�กััด บริิษััทคอสโมกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มลููกค้้าอุุตสาหกรรมยานยนต์์
ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท ไทยสแตนเลย์์การไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)
2. สายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�ได้้จากกระบวนการขึ้้�นรููปพลาสติิก (Vacuum Pressure Forming)
กลุ่่�มลููกค้้าบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับใส่่ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ บริิษััท นิิเด็็คอีีเล็็คโทรนิิคส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััท เอ็็นเอ็็มบีี- มิินีีแบไทย จำำ�กััด
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าของบริิษัทั จะถููกส่่งโดยตรงให้้กับั ลููกค้้าของบริิษัทั ที่่เ� ป็็นผู้้�ผลิตสิ
ิ นิ ค้้าต้้นแบบ OEM หรืือผ่่าน Subcontractors ของผู้้�ผลิตสิ
ิ นิ ค้้าต้้นแบบ
ซึ่่�งเป็็นลููกค้้าของบริิษัท 
ั โดยสิินค้้าที่่รั� บั ซื้้อ� ไปจากบริิษัทั จะถููกนำำ�ไปประกอบและส่่งกลัับไปยัังประเทศญี่่ปุ่่�� น เพื่่�อกระจายขายไปยัังประเทศต่่าง ๆ
ทั่่�วโลก เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษัทั เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าชาวญี่่ปุ่่�� น ดัังนั้้�น บริิษัทจึึ
ั งได้้มีีการตั้้ง� ทีีมการตลาดทั้้�งที่่เ� ป็็นชาวไทยและชาวญี่่ปุ่่�� นขึ้้น�
เพื่่�อความสะดวกในการดููแลลููกค้้า โดยทีีมการตลาดญี่่ปุ่่�� นจะเป็็นผู้้เ� จรจาและเปิิดตลาดหาลููกค้้าใหม่่ที่เ่� ป็็นชาวญี่่ปุ่่�� น ส่่วนทีีมไทยจะมีีหน้้าที่่�
สนัับสนุุน หลัังจากที่่มีี� การตกลงในเบื้้อ� งต้้นโดยจะเป็็นผู้้�ประสานงานในเรื่่อ� งการผลิิต การจััดส่่งสิินค้้า เป็็นต้้น เพื่่�อให้้การผลิิตสินิ ค้้าราบรื่่น�
เป็็นไปตามที่่�ลููกค้้ากำำ�หนดและจััดส่่งได้้ตรงตามเวลา นอกจากนี้้� ทีีมตลาดไทยยัังมีีหน้้าที่่�ในการขยายตลาดไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าชาวจีีนที่่�เข้้ามา
ลงทุุนในประเทศไทยและมีีแนวโน้้มในการเติิบโตดีีด้้วยเช่่นกััน เพื่่�อกระจายฐานลููกค้้าให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น ซึ่่�งทีีมการตลาดของ
บริิษััทมีีกลยุุทธ์์ในการหาลููกค้้าใหม่่ ดัังนี้้�
1. ลููกค้้าเก่่าและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบแนะนำำ�  - ทั้้�งลููกค้้าและผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบที่่�มีีความสััมพัันธ์์ในทางธุุรกิิจที่่�ดีีกัับบริิษััทมาอย่่าง
ยาวนานได้้แนะนำำ�ลููกค้้ารายใหม่่ให้้กัับบริิษััท
2. เข้้าพบลููกค้้าใหม่่โดยตรง – แนะนำำ�ประวััติิให้้ลููกค้้าได้้รู้้�จััก เพื่่�อเสนอขายสิินค้้าและบริิการให้้กัับลููกค้้า
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สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
บริิษััทจะมีีการขายในประเทศเกืือบทั้้�ง 100% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศเพีียงเล็็กน้้อยไม่่ถึึง 1% โดยส่่งไปที่่�ไปที่่�ประเทศจีีน
และกััมพููชาเป็็นส่่วนใหญ่่ 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�งในประเทศและต่่างประเทศ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 ในทั่่�วโลก ทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อลดลงเป็็นอย่่างมากและมีีการแข่่งขัันที่่รุ� ุนแรงขึ้้�น ถึึงแม้้ว่่าในบาง
อุุตสาหกรรมจะเริ่่�มฟื้้�นตััวก็็ตาม เช่่น อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมยานยนต์์ เป็็นต้้น แต่่ก็็ยัังคงมีีการแข่่งขัันด้้านราคา
ที่่�รุุนแรง จากอุุปทานส่่วนเกิินที่่�มีีอยู่่�เพราะความต้้องการสิินค้้าที่่�ลดลงจากสถานการณ์์ Covid-19
สำำ�หรับั การแข่่งขัันจากผู้้�ประกอบการในประเทศ เนื่่�องจากธุุรกิิจชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกของบริิษัทั แบ่่งเป็็น 2 ประเภท คืือ 1) ธุุรกิิจการผลิิต
ชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด และ 2) ธุุรกิิจการผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการขึ้้น� รููป ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจทั้้�งสองประเภทมีีกลุ่่�มลููกค้้า
ที่่�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�ให้้มีีความเสี่่ย� งสููงกว่่า 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
โดยบริิษัทั ได้้พยายามขยายธุุรกิิจไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าที่่ยั� งั มีีการขยายตััวได้้ เช่่น กลุ่่�มลููกค้้าในอุุตสาหกรรมด้้านเครื่่อ� งมืือแพทย์์ และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�
เกี่่ย� วกัับการทำำ�ความสะอาด เป็็นต้้น รวมถึึงการเข้้าไปทำำ�ตลาดมากขึ้้น� ในพื้้น� ที่่มีี� การลงทุุนเพิ่่�มและได้้รับั การส่่งเสริิมจากภาครััฐในการลงทุุน
ได้้แก่่ พื้้�นที่่ด้� ้านตะวัันออก (Eastern Economic Corridor หรืือ EEC) และ/หรืือกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีน ที่่�มีีการย้้ายฐานการผลิิต
มายัังประเทศไทยมากขึ้้�น เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงมาตรการกีีดกัันทางการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน เพื่่�อทดแทนลููกค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ที่่�มีีแนวโน้้มไม่่ดีีนััก เช่่น อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมยานยนต์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งก็็สามารถขยายไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
ดัังกล่่าวได้้ค่่อนข้้างดีี ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถลดผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 ได้้ค่่อนข้้างดีี  รวมถึึงการพยายามเข้้าไปขายงาน
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกในส่่วนของภาครััฐเพิ่่�มเติิมด้้วย 
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษัทั
สำำ�หรัับจำำ�นวนบริิษััทผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด (Plastic Injection) ในประเทศมีีจำำ�นวนมากเป็็นจำำ�นวนพัันราย 
แต่่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก ที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านในการผลิิตแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ เช่่น ผู้้�ผลิตชิ้้
ิ �นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับ
ของใช้้ในครััวเรืือน สำำ�หรัับผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนยานยนต์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า โดยการแบ่่งกลุ่่�มของผู้้�ประกอบการจะแบ่่งตามคุุณภาพของสิินค้้า
ที่่�ผลิิต สำำ�หรัับขนาดธุุรกิิจของบริิษัทถืื
ั อว่่าอยู่่�ในระดัับกลางสำำ�หรัับธุุรกิิจนี้้�
สำำ�หรับั การผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกแบบขึ้้น� รููป (Vacuum Pressure Forming) จะมีีจำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันน้้อยรายกว่่า โดยคู่่�แข่่งขัันที่่อ� ยู่่�ใน
ระดัับเดีียวกัันมีีประมาณ  4-5 ราย หากนัับเฉพาะคู่่�แข่่งที่่�ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�มีีประมาณ 2-3 ราย เป็็นบริิษัทรั
ั บั จ้้างขึ้้น� รููปอย่่างเดีียว ส่่วนผู้้�ผลิติ ที่่เ� หลืือจะให้้บริิการออกแบบแม่่พิมิ พ์์ด้ว้ ยเช่่นเดีียวกัับบริิษัทั
สำำ�หรัับขนาดธุุรกิิจของบริิษัทถืื
ั อว่่าอยู่่�ในระดัับกลางสำำ�หรัับธุุรกิิจนี้้�
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
ในส่่วนของสิินค้้าที่่�บริิษัทผลิ
ั ิตเป็็นสิินค้้าในกลุ่่�มที่่�ต้้องใช้้ความชำำ�นาญในการผลิิต รวมทั้้�งการควบคุุมคุุณภาพและบริิการ ซึ่่�งผู้้�ผลิิต
ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเดีียวกัันส่่วนมากเป็็นบริิษััทต่่างชาติิจากประเทศญี่่�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
ค่่อนข้้างสููงในเครื่่อ� งจัักรที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้เครื่่อ� งจัักรทั้้�งหมดของบริิษัทั เป็็นเครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นั สมััย และมีีช่่างเทคนิิคที่่มีีป
� ระสบการณ์์
ในการปรัับสภาพเครื่่อ� งจัักรสามารถรองรัับการผลิิตที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ รวมถึึงจำำ�นวนการผลิิตในปริิมาณมากได้้
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั ในด้้านคุุณภาพสิินค้้าโดยมีีการพััฒนาและปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพในการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�องรวมทั้้�งพััฒนา
บุุคลากรในส่่วนการผลิิตอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความชำำ�นาญ และมีีทัักษะแรงงานเพิ่่�มขึ้้น� เช่่น ส่่งพนัักงานไปอบรมเทคนิิคการใช้้
เครื่่อ� งจัักรในการผลิิตจากผู้้�จำำ�หน่า่ ยเครื่่อ� งจัักรในต่่างประเทศ และที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั ไม่่เคยได้้รับั คำำ�ร้อ้ งเรีียนจากลููกค้้าในเรื่่อ� งของคุุณภาพและ
มาตรฐานของสิินค้้าที่่บ� ริิษัทผลิ
ั ิต ประกอบกัับฐานลููกค้้าของบริิษัทส่
ั ว่ นใหญ่่เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าชาวญี่่ปุ่่�� นที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจมายาวนาน
และมีีความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน ดัังนั้้�น แม้้การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมนี้้�จะค่่อนข้้างรุุนแรงในปีีที่ผ่่� า่ นมาจากภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศจากสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้บริิษัทป
ั ระสบปััญหาบ้้างในส่่วนของการเติิบโตของยอดขาย เนื่่�องจากตลาดโดยรวมที่่ห� ดตััว
จากกำำ�ลังั ซื้้อ� ที่่ล� ดลงจากสถานการณ์์ Covid-19 โดยเฉพาะตลาดส่่งออกสิินค้้าจากประเทศไทยที่่ห� ดตััวลงแต่่บริิษัทก็
ั ยั็ งั พยายามรัักษาคุุณภาพ
ของสิินค้้าและการบริิการของบริิษััทให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในกลุ่่�มผู้้�ผลิิตสิินค้้าต้้นแบบ OEM และ Subcontractors ของผู้้�ผลิิตสิินค้้า OEM
ในประเทศไทย เพื่่�อให้้ยัังสามารถเติิบโตและแข่่งขัันได้้ในระยะยาว
สำำ�หรับั ข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของบริิษัทั ในส่่วนของการผลิิตแบบขึ้้น� รููป คืือ บริิษัทั ให้้บริิการออกแบบและผลิิตแม่่พิมิ พ์์ที่ใ่� ช้้ในการ
ขึ้้น� รููปพลาสติิก เพีียงลููกค้้านำำ�ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์มาให้้ บริิษัทั จะจััดทีีมงานออกแบบที่่ส� ามารถช่่วยลููกค้้าในการออกแบบ ซึ่่�งการให้้บริิการในลัักษณะนี้้�
ช่่วยให้้ลููกค้้าได้้รับั ความสะดวกและเป็็นที่่พ� อใจ โดยแบบงานและแม่่พิมิ พ์์ที่ผลิ
่� ติ โดยบริิษัทั จะถููกรัักษาเป็็นความลัับทางด้้านการผลิิต ดังั นั้้�น
นอกจากความสำำ�คััญของคุุณภาพและการจััดส่่งที่่�ตรงต่่อเวลาแล้้ว บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้าและพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือลููกค้้า
แก้้ปััญหาเสมอ
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
นโยบายการตลาด
บริิษััทมีีนโยบายการตลาดที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างความพอใจในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าในระยะยาว (Long-Term Customer
Satisfaction) โดยคำำ�นึึงถึึงการรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าในระยะยาวและการส่่งของที่่เ� ป็็นไปตามกำำ�หนดและทัันต่่อเวลา เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
		
ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทย่
ั อ่ ย ส่่วนใหญ่่จะเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ ได้้แก่่ บิ๊๊�กซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ เป็็นต้้น โดยบริิษัทย่
ั อ่ ย
สามารถผลิิตสินิ ค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพในราคาที่่ส� ามารถแข่่งขัันได้้กับั คู่่�แข่่ง เนื่่�องจากมีีการควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตที่่ดีี ทำ
� ำ�ให้้ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ให้้ความไว้้วางใจ
และมีีการซื้้อ� ขายสิินค้้ากัันมานาน ซึ่่�งในปีีที่ผ่�่ า่ นมา บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีการจำำ�หน่า่ ยให้้แก่่ลููกค้้ารายหนึ่่�งในสััดส่่วนที่่เ� กิินกว่่า ร้้อยละ 30 ของรายได้้ของ
บริิษัทย่
ั อ่ ย อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทย่
ั อ่ ยก็็มีีนโยบายที่่จ� ะขยายตลาดไปยัังตลาดใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�งมากเกิินไป
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ตลาดด้้านการส่่งออก ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมามีีการเติิบโตได้้ค่่อนข้้างดีี
กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทย่
ั ่อยแบ่่งออกเป็็น 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 บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด)
กลุ่่�มลููกค้้าได้้แก่่ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ เช่่น บิ๊๊�กซีี โลตััส เป็็นต้้น
		
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนของบริิษัทย่
ั อ่ ยส่่วนใหญ่่จะถููกจััดจำำ�หน่า่ ยให้้แก่่ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไป
จำำ�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% ของยอดขาย
โดยส่่งไปที่่�ไปที่่�ประเทศออสเตรเลีียและอัังกฤษเป็็นส่่วนใหญ่่ และบริิษััทย่่อยมีีนโยบายที่่�จะขยายการส่่งออกไปต่่างประเทศให้้มากขึ้้�น
เป็็นประมาณ 20-25% ของยอดขาย ใน 2-3 ปีีข้า้ งหน้้า ทั้้�งนี้้� ปัจั จุุบันั บริิษัทย่
ั อ่ ยยัังมีีการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่รายหนึ่่�งประมาณ 62% ของยอดขาย
อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทย่
ั อ่ ยได้้มีีนโยบายที่่จ� ะขยายตลาดไปยัังลููกค้้ารายอื่่�น ๆ หรืือลููกค้้ารายใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้น� รวมถึึงการส่่งออกไปยัังลููกค้้าต่่างประเทศ
มากขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่ดัังกล่่าว

21

2. สภาพการแข่่งขััน
		
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
สำำ�หรัับในปีีที่่�ผ่่านมา ภาวะการแข่่งขัันที่่�บริิษััทย่่อยประสบอยู่่�เป็็นการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการภายในประเทศที่่�ผลิิตชิ้้�นส่่วน
พลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนเช่่นเดีียวกััน จึึงไม่่มีีคู่่�แข่่งต่่างประเทศ โดยสิินค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษํํทย่่อยจะแข่่งขัันกัันด้้านราคา
เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่ไ� ม่่มีีความซัับซ้้อนในการผลิิตมากนััก ดัังนั้้�น การควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งในปีีที่ผ่่� า่ นมา
บริิษััทย่่อยสามารถควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตได้้เป็็นดีีขึ้้�นรวมทั้้�งราคาวััตถุุดิิบที่่�ลดลง ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นสููงขึ้้�นและสามารถแข่่งขัันกัับ
คู่่�แข่่งขัันในตลาดได้้ โดยบริิษัทย่
ั ่อยถืือเป็็นผู้้�ผลิิตรายใหญ่่รายหนึ่่�งสำำ�หรัับสิินค้้าประเภทดัังกล่่าว
		
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
จากสถานการณ์์ Covid-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น ได้้ส่่งผลกระทบต่่อกำำ�ลัังซื้้�อในประเทศเป็็นอย่่างมาก รวมทั้้�งในบางช่่วงเวลาก็็มีีการ
ปิิดศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดในหลายจัังหวััด ทำำ�ให้้การจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านช่่องทางดัังกล่่าวชะลอตััวลง อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทย่่อยเชื่่�อว่่า
หลัังจากที่่ส� ถานการณ์์ Covid-19 ดีีขึ้้น� การแข่่งขัันจะไม่่รุนุ แรงมากนััก เนื่่�องจากมีีผู้้�ผลิติ ที่่ส� ามารถรองรัับความต้้องการของลููกค้้าศููนย์์การค้้า
โมเดิิร์น์ เทรดได้้ไม่่มากรายนััก เพราะต้้องเป็็นผู้้�ผลิติ ที่่มีี� ความหลากหลายของสิินค้้าที่่ทำ� ำ�การผลิิต ซึ่่ง� ในส่่วนนี้้�ถืือเป็็นข้้อได้้เปรีียบของบริิษัทย่
ั อ่ ย
ที่่มีี� แม่่พิมิ พ์์จำำ�นวนมากทำำ�ให้้สามารถทำำ�การผลิิตสินิ ค้้าพลาสติิกได้้อย่่างหลากหลายรููปแบบสิินค้้า ทำำ�ให้้สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของลููกค้้าได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ได้้พยายามที่่�จะขยายตลาดไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าที่่�กว้้างขวางมากขึ้้�น เพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�ง
มากเกิินไป 
นอกจากนี้้� ยัังได้้พยายามขยายตลาดในต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้น� ด้้วย โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีีย และอัังกฤษ ซึ่่�งสิินค้้าของบริิษัทย่
ั อ่ ย
ได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี  โดยจะเห็็นได้้จากยอดขายไปยัังต่่างประเทศที่่สูู� งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเพราะสิินค้้ามีีราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้กัับ
ผู้้�ผลิิตจากประเทศอื่่�น
		
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษัทั
สำำ�หรับั จำำ�นวนบริิษัทผู้
ั ้�ผลิตชิ้้
ิ น� ส่่วนพลาสติิกด้้วยกระบวนการฉีีด (Plastic Injection) ในประเทศมีีจำำ�นวนมากเป็็นจำำ�นวนพัันราย
แต่่ส่ว่ นใหญ่่จะเป็็นผู้้�ประกอบการขนาดเล็็ก ที่่ไ� ม่่มีีแม่่พิมิ พ์์มากเพีียงพอที่่จ� ะผลิิตสินิ ค้้าให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในกลุ่่�มศููนย์์การค้้า
โมเดิิร์์นเทรดได้้ ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดแข็็งของบริิษััทย่่อยในธุุรกิิจนี้้� โดยถืือได้้ว่่าบริิษััทย่่อยนั้้�นเป็็นผู้้�ผลิิตรายใหญ่่รายหนึ่่�งสำำ�หรัับสิินค้้าพลาสติิก
ประเภทของใช้้ในครััวเรืือนในกลุ่่�มนี้้�
		
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
ในปััจจุุบันั ถืือได้้ว่า่ บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีความสามารถในการแข่่งขัันในธุุรกิิจผลิิตสินิ ค้้าประเภทของใช้้ในครััวเรืือนนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี จากจุุดแข็็ง
ในเรื่่อ� งจำำ�นวนแม่่พิมิ พ์์ที่มีีจำ
่� ำ�นวนมากและมีีความหลากหลายในรููปแบบสิินค้้า อีีกทั้้�งยัังสามารถควบคุุมต้้นทุุนในการผลิิตได้้ดีี ทำำ�ให้้สามารถ
แข่่งขัันได้้ในตลาด ซึ่่�งที่่ผ่� า่ นมา สิินค้้าพลาสติิกของบริิษัทย่
ั อ่ ยก็็ได้้รับั การยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี รวมถึึงการที่่บ� ริิษัทั สามารถจััดส่่งสิินค้้า
ได้้ตรงตามกำำ�หนดเวลาและทัันตามความต้้องการของลููกค้้า

• ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
1. การตลาดของผลิิตภััณฑ์์
		
นโยบายการตลาด
เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทส่
ั ว่ นใหญ่่เป็็นกลุ่่�มลููกค้้าบริิษัทข้
ั า้ มชาติิในอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิโภคที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคุุณภาพ
และความสวยงามของสิินค้้า เพราะฉลากสิินค้้ามีีผลต่่อภาพลัักษณ์์ของสิินค้้าเป็็นอย่่างมาก และต้้องสนองตอบต่่อความต้้องการของผู้้บ� ริิโภค
ซึ่่�งมีีการเปลี่่ย� นแปลงได้้อย่่างรวดเร็็วด้้วย ดัังนั้้�น บริิษัทจึึ
ั งมีีนโยบายให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมากกัับคุุณภาพของฉลากสิินค้้าที่่ผลิ
� ตทั้้
ิ ง� ในด้้าน
ของเทคโนโลยีีการผลิิตและความสวยงาม รวมทั้้�งต้้องมีีความรวดเร็็วในการให้้บริิการต่่อลููกค้้าเพื่่�อให้้ทัันต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
ลููกค้้าของบริิษััทสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
1. กลุ่่�มลููกค้้าผู้้�ขายสิินค้้าระดัับสููง
ฉลากสิินค้้าจะมีีลัักษณะสวยงาม สีีสัันสดใส โดดเด่่นและมีีความคงทนสููง ต้้นทุุนการผลิิตฉลากสิินค้้าประเภทนี้้�จะสููง เนื่่�องจาก
		 วััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ในการผลิิตมีีราคาค่่อนข้้างแพงและจำำ�นวนสีีที่่ใ� ช้้ในการพิิมพ์์จะมีีจำำ�นวนสีีมาก ดัังนั้้�น กระบวนการผลิิตจะมีีความซัับซ้้อน
			 โดยทั่่�วไปราคาสิินค้้าของลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�จะมีีราคาค่่อนข้้างสููง ซึ่่�งปััจจุุบัันบริิษััทผลิิตฉลากสิินค้้าให้้แก่่ผู้้�ผลิิตสิินค้้าชั้้�นนำำ�
หลายบริิษัท 
ั เช่่น กลุ่่�ม BEIERSDORF กลุ่่�ม JOHNSON & JOHNSON กลุ่่�ม P&G เป็็นต้้น
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2. กลุ่่�มผู้้�ขายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
ฉลากสิินค้้าของลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� โดยทั่่�วไปจะเป็็นดวงเล็็กๆ ไม่่เน้้นสีีสัันมากนััก ดัังนั้้�นการผลิิตจึึงไม่่ค่อ่ ยมีีความซัับซ้้อนและต้้นทุุน
การผลิิตจะต่ำำ��กว่่าฉลากสิินค้้าของกลุ่่�มผู้้ข� ายสิินค้้าพรีีเมี่่ย� ม ตััวอย่่างลููกค้้ากลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่ กลุ่่�มเจริิญโภคภััณฑ์์ ผู้้�ผลิติ อาหารสด
เบทาโก ผู้้�ผลิตสิ
ิ ินค้้าระดัับกลางและเล็็ก (SME)
โดยบริิษััทพยายามกระจายกลุ่่�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�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่
ของบริิษัทั เป็็นบริิษัทข้
ั า้ มชาติิขนาดใหญ่่ ดังั นั้้�นการดููแลและติิดตามให้้บริิการลููกค้้าให้้ทันั ต่่อความต้้องการจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มาก บริิษัทจึึ
ั งมีี
การแต่่งตั้้�งพนัักงานขายให้้ดููแลลููกค้้ารายใหญ่่โดยเฉพาะในลัักษณะเป็็นราย ๆ เป็็น Key Account
		
สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายในประเทศและต่่างประเทศ
บริิษััทจะมีีการขายในประเทศมากกว่่า 90% โดยจะมีีการขายไปต่่างประเทศเพีียงประมาณ  5% โดยส่่งไปที่่�ประเทศพม่่า
ออสเตรเลีีย เกาหลีีใต้้ สิิงคโปร์์ เป็็นต้้น และบริิษััทไม่่มีีการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดเกิินกว่่า 30%
2. สภาพการแข่่งขััน
		
สภาพการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
เนื่่�องจากลัักษณะการให้้บริิการของบริิษััทจะเป็็นรููปแบบการให้้บริิการผลิิตฉลากสิินค้้าแบบครบวงจร และจะเน้้นการผลิิต
ฉลากสิินค้้าเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�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
ของบริิษััทที่่�ผลิิตฉลากสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสิินค้้าระดัับเดีียวกัันจะมีีค่่อนข้้างน้้อยรายเนื่่�องจากต้้องใช้้เงิินลงทุุนในการซื้้�อเครื่่�องจัักรสููง
เพราะต้้องใช้้เครื่่อ� งจัักรที่่มีี� เทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยและมีีความเที่่ย� งตรงในการผลิิตและตรวจเช็็คความผิิดพลาด อาทิิ เครื่่อ� งยิิงฟิิลม์์ เครื่่อ� ง Vision
Inspection เพื่่�อใช้้ตรวจเช็็คคุุณภาพของฉลากพิิมพ์์หลังั การผลิิต เพื่่�อให้้ฉลากที่่ไ� ด้้มีีแบบ สีี และคุุณภาพตามที่่ต้� อ้ งการ ซึ่่�งทำำ�ให้้การเข้้ามา
ของคู่่�แข่่งขัันจากในประเทศมีีน้้อย ส่่วนใหญ่่จะเป็็นคู่่�แข่่งที่่ม� าจากต่่างประเทศ เช่่น จากประเทศอิินเดีีย เป็็นต้้น เพราะการจะเข้้ามาแข่่งขััน
ธุุรกิิจนี้้�ต้้องมีีฐานลููกค้้าที่่�แน่่ชััดก่่อน ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่าสภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมจะชะลอตััวลงทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศจากสถานการณ์์
Covid-19 บริิษัทย่
ั อ่ ยยัังคงสามารถรัักษายอดขายให้้เติิบโตได้้ เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าบางกลุ่่�มที่่ไ� ด้้ประโยชน์์จากสถานการณ์์ Covid-19 ดัังกล่่าว
เช่่น กลุ่่�มสิินค้้าทำำ�ความสะอาด เป็็นต้้น รวมทั้้�งการขยายฐานลููกค้้าของบริิษัทย่
ั อ่ ยให้้กว้้างขึ้้น� ด้้วย อย่่างไรก็็ตาม การแข่่งขัันด้้านราคายัังคงอยู่่�ใน
ระดัับสููงเนื่่�องจากการเข้้ามาของคู่่�แข่่งขัันรายใหม่่ๆ จากต่่างประเทศและความต้้องการโดยรวมของตลาดที่่ล� ดลงจากสถานการณ์์ Covid-19
สำำ�หรับั ผู้้�ผลิติ ที่่ผลิ
� ตสิ
ิ นิ ค้้าชนิิดอื่่น� ด้้วยนอกเหนืือจากฉลากพิิมพ์์ เช่่น ผู้้�ผลิติ พวกบรรจุุหีีบห่่อ อาทิิ ขวดน้ำำ��ดื่่ม�  หรืือถ้้วยไอศครีีม แม้้จะมีี
การใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรสููง แต่่ผู้้�ผลิิตในกลุ่่�มนี้้�จะเน้้นการผลิิตสิินค้้าหลัักของบริิษััท จึึงไม่่ได้้เน้้นการผลิิตฉลากพิิมพ์์เพื่่�อขาย แต่่เป็็น
การผลิิตเพื่่�อใช้้กัับสิินค้้าของบริิษััทและบริิษััทในกลุ่่�มเท่่านั้้�น และคาดว่่าผู้้�ผลิิตดัังกล่่าวจะไม่่เข้้ามาเป็็นคู่่�แข่่งบริิษััทในการผลิิตฉลากพิิมพ์์
เป็็นสิินค้้าหลััก และขายให้้กัับบุุคคลภายนอก ดัังนั้้�น การแข่่งขัันโดยตรงกัับบริิษัทั ยัังไม่่รุุนแรงนััก
		
แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
จากการวิิเคราะห์์รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าในปีีที่่�ผ่่านมาเกิิดจากการขยายฐานลููกค้้าให้้กว้้างขึ้้�นและมีีสิินค้้า
ใหม่่ ๆ ที่่ห� ลากหลายขึ้้น�  ทำำ�ให้้ยอดขายในปีีที่ผ่่� า่ นมาเพิ่่�มขึ้้น� แม้้ว่า่ จะมีีสถานการณ์์ Covid-19 อย่่างไรก็็ตาม การแข่่งขัันด้้านราคายัังคงอยู่่�ใน
ระดัับสููง ทำำ�ให้้บริิษัทย่
ั อ่ ยยัังคงมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ แม้้ว่า่ จะสามารถปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการผลิิต และควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตให้้ดีีขึ้น้� จนทำำ�ให้้มีี
ผลขาดทุุนสุุทธิิลดลงแล้้วก็็ตาม และในปีีหน้้ายัังเชื่่�อว่่าการแข่่งขัันในธุุรกิิจยัังคงสููงอยู่่� ซึ่่�งบริิษััทย่่อยได้้พยายามขยายตลาดไปผลิิตสิินค้้า
ประเภทใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อสร้้างยอดขายเข้้ามาทดแทนยอดขายของสิินค้้าเดิิมที่่ช� ะลอตััวและมีีการแข่่งขัันสููง รวมถึึงการขยายตลาดไปยััง
ลููกค้้าในประเทศขนาดใหญ่่มากขึ้้�น เพื่่�อผลัักดัันยอดขายให้้สููงขึ้้�น
ในระยะยาวแล้้ว แนวโน้้มตลาดฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงยัังมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น สาเหตุุสำำ�คััญเนื่่�องจากกระแสความนิิยม
ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงในต่่างประเทศเริ่่ม� เข้้ามาในประเทศไทย ประกอบกัับผู้้บ� ริิโภคให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่มีี�่ ความสวยงามมากขึ้้น�  ดัังนั้้�น
การทำำ�ฉลากสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพดีี สีีสัันสดใส จะทำำ�ให้้สิินค้้ามีีความโดดเด่่นและดึึงดููดผู้้�บริิโภคได้้ง่่าย นอกจากนี้้� ยัังช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต
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โดยผู้้�ผลิิตสิินค้้าไม่่จำำ�เป็็นต้้องผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่�่มีีลัักษณะเหมืือนกัันแต่่มีีลวดลายหรืือสีีที่่�แตกต่่างกัันเก็็บไว้้เป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นตลาด
สำำ�หรัับสิินค้้าฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงยัังมีีการเติิบโตได้้เป็็นอย่่างดีี  แต่่อาจมีีการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงมากขึ้้�นจากคู่่�แข่่งที่่�เข้้ามาจากต่่างประเทศ
ดัังนั้้�น บริิษัทย่
ั อ่ ยจึึงได้้มีีการเพิ่่�มเครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นั สมััยมากขึ้้น� เพื่่�อทดแทนเครื่่อ� งจัักรเก่่า เพื่่�อให้้สามารถผลิิตสติิกเกอร์์ที่มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพมากขึ้้น� และ
ในต้้นทุุนที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพมากขึ้้น�  สำำ�หรับั การแข่่งขัันที่่รุ� นุ แรงขึ้้น� ดัังกล่่าวทำำ�ให้้บริิษัทั ได้้ชะลอแผนการสร้้างโรงงานใหม่่ไว้้ก่อ่ น โดยจะนำำ�มา
พิิจารณาอีีกครั้้ง� เมื่่�อเห็็นสมควร และหัันไปลงทุุนในเครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นั สมััยเพื่่�อทดแทนเครื่่อ� งจัักรเก่่าแทน รวมถึึงเครื่่อ� งจัักรในธุุรกิิจการพิิมพ์์
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัันเพื่่�อเพิ่่�มตลาดลููกค้้าในกลุ่่�มใหม่่ ๆ
สำำ�หรับั แนวโน้้มการแข่่งขัันในตลาดนี้้�ก็จ็ ะมีีสููงเพิ่่�มมากขึ้้น� ในแต่่ละปีี ทำำ�ให้้บริิษัทต้
ั อ้ งพยายามหลีีกหนีีคู่่�แข่่งไปในสิินค้้าที่่มีีมูู
� ลค่่า
เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งมีีความยากในการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น
		
จำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันและขนาดของบริิษัทั
สำำ�หรับั การพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง จะมีีจำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันอยู่่�ปานกลาง โดยมีีคู่่�แข่่งขัันที่่อ� ยู่่�ในระดัับเดีียวกัันประมาณ 4-5 ราย
แต่่มีีคู่่�แข่่งขัันระดัับล่่างที่่�มาแข่่งขัันด้้านราคาเพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยต้้องเน้้นมากขึ้้�นในด้้านคุุณภาพของสิินค้้าและการบริิการ
โดยเฉพาะการส่่งสิินค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วทัันเวลา อีีกทั้้�งบริิษัทย่
ั อ่ ยต้้องมีีการพััฒนาการผลิิตและคุุณภาพของสิินค้้าอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อให้้ทันั กัับ
เทคโนโลยีีและความต้้องการของตลาดที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป รวมถึึงการใช้้เครื่่อ� งจัักรที่่ทั� นั สมััยเพื่่�อควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตให้้สามารถแข่่งขัันได้้
สำำ�หรัับขนาดธุุรกิิจของบริิษัทย่
ั ่อยถืือว่่าอยู่่�ในระดัับผู้้�นำ�ำ รายหนึ่่�งในธุุรกิิจการพิิมพ์์ฉลากสำำ�หรัับตลาดฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
		
สถานภาพและศัักยภาพในการแข่่งขััน
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากคุุณภาพสููงนี้้�ต้้องใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ค่่อนข้้างสููง และการได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าต้้องใช้้เวลาและ
เป็็นไปได้้ไม่่ง่า่ ยนััก แต่่เนื่่�องจากบริิษัทั ได้้ก่อ่ ตั้้ง� และผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงนี้้�มานานแล้้วเป็็นเวลามากกว่่า 20 ปีี จึึงเป็็นที่่รู้� ้�จักั และได้้รับั
การยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี แม้้ว่า่ บริิษัทั จะมีีคู่่�แข่่งขัันที่่เ� ป็็นต่่างชาติิประมาณ 4-5 ราย อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ยัังมีีโอกาสในการแข่่งขัันที่่ดีี�
เนื่่�องจากอยู่่�ในธุุรกิิจมานานและเข้้าใจสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจในประเทศไทยเป็็นอย่่างดีี 
บริิษัทมีีผู้
ั บ้� ริิหารและพนัักงานที่่มีีป
� ระสบการณ์์มายาวนานในธุุรกิิจนี้้� ทำำ�ให้้บริิษัทมีีข้
ั อ้ ได้้เปรีียบจากประสบการณ์์ดังั กล่่าว ทำำ�ให้้
สามารถให้้บริิการแก่่ลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร และสามารถใช้้ประสบการณ์์แก้้ไขปััญหาให้้แก่่ลููกค้้าได้้ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีนโยบายและ
ศัักยภาพเพีียงพอที่่�จะลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััยซึ่่�งมีีราคาสููง เพื่่�อให้้มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
• ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
1. ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์
		
การผลิิต
โรงงานของบริิษัท ตั้้
ั ง� อยู่่�ที่่� เลขที่่� 18 หมู่่� 10 ต.คลองสี่่� อ.คลองหลวง จ.ปทุุมธานีี ซึ่่�งเป็็นที่่ดิ� นิ ของตนเองจำำ�นวน 76 ไร่่ และมีีการสร้้าง
โรงงานบนพื้้�นที่่�ดิินดัังกล่่าวบางส่่วน โดยมีีโรงผลิิต 4 โรงงานมีีพื้้�นที่่�การผลิิตรวมจำำ�นวน 7,000 ตรม. โดยแบ่่งเป็็นโรงงานขึ้้�นรููปพลาสติิก
(Vacuum Pressure Forming) 2,000 ตรม. โรงงานฉีีดพลาสติิก (Injection Molding) จำำ�นวน 2 โรง พื้้น� ที่่ร� วม 5,000 ตรม. ส่่วนอาคารสำำ�นักั งาน
มีีพื้้�นที่่� 1,500 ตรม. และคลัังสิินค้้ามีี  2 อาคาร พื้้�นที่่�รวม 5,000 ตรม. ซึ่่�งแต่่ละโรงงานจะอยู่่�ในความดููแลของผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิตและ
ผู้้�จััดการแผนกแต่่ละแผนก
สำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิตรวมของบริิษััท  จะดููจากจำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ โดยในปีี 2564 สามารถแบ่่งเป็็นกำำ�ลัังการผลิิตรวมสำำ�หรัับ
งานขึ้้น� รููปพลาสติิก จำำ�นวนประมาณ 1,750 ตัันต่่อปีี ซึ่่ง� บริิษัทั ใช้้กำำ�ลังั การผลิิตเฉลี่่ย� อยู่่�ที่ป่� ระมาณร้้อยละ 52% และกำำ�ลังั การผลิิตรวมสำำ�หรับั
งานฉีีดพลาสติิก จำำ�นวนประมาณ 3,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งบริิษัทั ใช้้กำำ�ลัังการผลิิตเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 60
นโยบายการผลิิตของบริิษัทั จะเป็็นลัักษณะตามคำำ�สั่่�งซื้้�อหรืือความต้้องการของลููกค้้า (Made to Order) โดยต้้องเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า 100% โดยบริิษัทั จะเน้้นการผลิิตให้้ใช้้เวลาน้้อยที่่สุ� ดุ แต่่ยังั คงคุุณภาพของสิินค้้าได้้ตามมาตรฐานของลููกค้้า การส่่งของ
ให้้แก่่ลููกค้้าได้้ครบตามจำำ�นวนและถููกต้้องตรงต่่อเวลา รวมทั้้�งลดของเสีียที่่เ� กิิดจากการผลิิตให้้ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ เพื่่�อควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยให้้แข่่งขัันได้้ในธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้รับั มาตรฐานคุุณภาพในการผลิิตและสิ่่�งแวดล้้อม อัันได้้แก่่ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF16949 และ GMP เป็็นต้้น
รวมถึึงการจััดการด้้านข้้อมููลต่่าง ๆ บริิษัทั ได้้มีีการใช้้โปรแกรม SAP เข้้ามาช่่วยในการบริิหารจััดการข้้อมููล เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลต่่าง ๆ มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ
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การจััดหาวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
วััตถุุดิิบที่่สำ� ำ�คััญที่่�ใช้้การผลิิตสิินค้้าของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท คืือ
- เม็็ดพลาสติิกที่่ใ� ช้้ในกระบวนการฉีีดพลาสติิก เป็็นวััตถุดิุ บิ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการผลิิตในสััดส่่วนร้้อยละ 45 ของต้้นทุุนการผลิิต โดยส่่วนที่่เ� หลืือ
จะเป็็นค่่าแรง และค่่าโสหุ้้�ยการผลิิต การได้้มาของเม็็ดพลาสติิกจะมีี 2 ลัักษณะ คืือลููกค้้าเป็็นผู้้�จััดหาเม็็ดพลาสติิกที่่�จะใช้้ในการผลิิตมาให้้
หรืือให้้บริิษัทั เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดหาเม็็ดพลาสติิก โดยลููกค้้าจะกำำ�หนดประเภท มาตรฐาน คุุณภาพ หรืือผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกมาให้้ ซึ่่ง� ฝ่่ายจััดซื้้อ�
ของบริิษัทั จะต้้องจััดซื้้อ� เม็็ดพลาสติิกตามคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ของลููกค้้า ปััจจุุบันั สััดส่่วนวััตถุดิุ บิ ที่่ลูู� กค้้าเป็็นผู้้�จัดั หามาให้้ต่อ่ สััดส่่วนวััตถุดิุ บิ ที่่บ� ริิษัทั เป็็น
ผู้้�จััดซื้้�อตามคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้ามีีประมาณ 29 : 71 ของจำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�บริิษััทใช้้ในการผลิิตทั้้�งหมด
ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทสั่่
ั ง� ซื้้อ� เม็็ดพลาสติิกตามมาตรฐาน คุุณภาพ หรืือผู้้ข� าย ตามที่่ลูู� กค้้ากำำ�หนด จากแหล่่งผลิิตภายในประเทศทั้้�งหมด
โดยจะซื้้อ� จากผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกสััญชาติิญี่ปุ่่�่� นที่่มีี� โรงงานตั้้ง� อยู่่�ในประเทศไทยและผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกชาวไทย ซึ่่�งมีีอยู่่�จำำ�นวนหลายราย และ
เม็็ดพลาสติิกที่่ผลิ
� ติ จากโรงงานดัังกล่่าวมีีคุุณภาพดีี และเป็็นที่่ย� อมรัับของลููกค้้า โดยบริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้อ� จากผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกรายใหญ่่ 5 ราย
รวมจำำ�นวนประมาณร้้อยละ 55 ของยอดซื้้อ� เม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกดัังกล่่าวนอกเหนืือจาก
ในฐานะผู้้�ซื้้�อเม็็ดพลาสติิกเท่่านั้้�น
เม็็ดพลาสติิกที่่บ� ริิษัทั ใช้้ส่ว่ นใหญ่่ ได้้แก่่ เม็็ดพลาสติิกประเภท PP เม็็ดพลาสติิกประเภท High Impact Polystylene (HIPS) ซึ่่�งจััดอยู่่�ใน
เม็็ดพลาสติิกประเภท PS รวมถึึง เม็็ดพลาสติิกประเภทวิิศวกรรม (Engineering Plastic) เช่่น Acrylonitrile Butadiene Stylene (ABS)
- แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกที่่ใ� ช้้ในกระบวนการขึ้้น� รููปพลาสติิก เป็็นวััตถุดิุ บิ สำำ�คัญ
ั ในการผลิิตในสััดส่่วนร้้อยละ 62 ของต้้นทุุนการผลิิต
โดยส่่วนที่่เ� หลืือจะเป็็นค่่าแรง และค่่าโสหุ้้�ยการผลิิต การได้้มาของแผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกจะเป็็นในลัักษณะบริิษัทั เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดซื้้อ� ตามคุุณสมบััติิ
ที่่�ลููกค้้ากำำ�หนดทั้้�งหมด โดยลููกค้้าจะกำำ�หนดประเภท มาตรฐาน คุุณภาพ หรืือผู้้�ขาย แผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกมาให้้ ซึ่่�งผู้้�ผลิติ แผ่่นฟิิล์์มพลาสติิก
ที่่บ� ริิษัทสั่่
ั ง� ซื้้อ� จะเป็็นผู้้�ผลิติ ที่่มีี� โรงงานอยู่่�ในประเทศถึึงร้้อยละ 95 ซึ่่�งมีีอยู่่�จำำ�นวน 4-5 ราย โดยบริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้อ� จากผู้้ข� ายแผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก
อยู่่� 5 รายใหญ่่ จำำ�นวนรวมประมาณ 89% ของยอดซื้้อ� แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้ข� ายแผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก
ดัังกล่่าวนอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้้�อแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกเท่่านั้้�น
โดยแผ่่นฟิิล์ม์ ที่่บ� ริิษัทั ใช้้ประกอบด้้วย แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกประเภท A-PET PP PS และ ABS Sheet โดยจะมีีสััดส่่วนการสั่่�งซื้้อ�
ร้้อยละ 70 ร้้อยละ 14 ร้้อยละ 11 และร้้อยละ 1 ตามลำำ�ดับั ของมููลค่่าการสั่่�งซื้้อ� แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิกโดยรวม ส่่วนที่่เ� หลืือก็็จะเป็็นแผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก
ประเภทอื่่�นๆ
2. ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต หรืือการกำำ�จััดวััตถุุดิิบที่่�เหลืือใช้้
		
การดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากวััตถุดิุ บิ ของบริิษัททั้้
ั ง� เม็็ดพลาสติิกหรืือแผ่่นฟิิลม์์พลาสติิกถึึงแม้้จะเกิิดของเสีียในการผลิิตก็ส็ ามารถนำำ�กลัับไปใช้้ได้้อีีก
ในกระบวนการผลิิต (Recycle) เช่่น ในกรณีีของชิ้้�นงานฉีีดพลาสติิก สามารถนำำ�ของเสีียไปบดเพื่่�อนำำ�กลัับไปใช้้ในกระบวนการผลิิตได้้อีีก
ไม่่ว่า่ จะนำำ�ไปผสมเพื่่�อฉีีดงานเดิิม หรืือนำำ�ไปใช้้ฉีีดสำำ�หรับั งานประเภทอื่่�น ส่่วนวััตถุดิุ บิ ประเภทแผ่่นฟิิลม์์นั้้น�  ถ้้าหากมีีของเสีียหรืือเศษที่่เ� หลืือ
จากการผลิิตก็็สามารถขายให้้กัับบริิษััทผู้้�ผลิิตแผ่่นฟิิลม์์นำำ�เศษดัังกล่่าวไปผสมแล้้วรีีดเป็็นแผ่่นขึ้้�นมาขายใหม่่อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
สำำ�หรับั ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิตนั้้น� มีีไม่่มากนััก จะมีีเรื่่อ� งของการปล่่อยน้ำำ��ทิ้้ง� จากกระบวนการผลิิต ซึ่่ง� ก็็มีี
จำำ�นวนปริิมาณน้ำำ��ไม่่มากนััก เนื่่�องจากในกระบวนการผลิิตของบริิษััทไม่่ได้้มีีการใช้้น้ำำ��เป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ สำำ�หรัับการฉีีดพลาสติิก
บริิษัทมีี
ั การใช้้ระบบ Septic Chamber ในการกรองน้ำำ��ก่อ่ นปล่่อยออกไป รวมทั้้�งบริิษัทจั
ั ดั ให้้มีีการตรวจคุุณภาพของน้ำำ��ทุกุ ปีีจากผู้้�ประเมิิน
คุุณภาพน้ำำ��ภายนอก ปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าน้ำำ��ที่่�บริิษัทปล่
ั ่อยออกไปนั้้�นมีีคุุณสมบััติิตามมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด ส่่วนการขึ้้�นรููป
พลาสติิกนั้้�น มีีการใช้้น้ำ�ำ� เฉพาะในส่่วนของการล้้างชิ้้�นงาน แต่่บริิษััทมีีระบบการใช้้น้ำำ��มา Recycle อยู่่�ตลอดเวลา ด้้วยระบบ DI Water
ซึ่่�งเป็็นการนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้อีีกตลอดเวลาในกระบวนการผลิิต ทำำ�ให้้ไม่่มีีการปล่่อยน้ำำ��เสีียออกไปหรืือหากมีีก็็มีีเป็็นจำำ�นวนน้้อยและมีีการ
ตรวจเช็็คคุุณภาพทุุกครั้้�งก่่อนปล่่อยออกไป
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมโดยปฏิิบััติิตามมาตรฐานเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015 ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา
บริิษััทได้้ปฏิิบััติติ ามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและไม่่มีีข้้อพิิพาทหรืือการถููกฟ้้องร้้องเกี่่ย� วกัับสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างใด
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
1. ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์
		
การผลิิต
โรงงานของบริิษัท ตั้้
ั ง� อยู่่�ที่่� เลขที่่� 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งเป็็นที่่ดิ� นิ
และโรงงานเช่่า จำำ�นวนพื้้�นที่่ป� ระมาณ 8,000 ตารางเมตรบนที่่ดิ� ินประมาณ 7 ไร่่ ซึ่่�งจะอยู่่�ในความดููแลของผู้้�จััดการฝ่่ายผลิิตและผู้้�จััดการ
แผนกแต่่ละแผนก

25

สำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิตรวมของบริิษััท  จะดููจากจำำ�นวนวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ โดยในปีี 2564 กำำ�ลัังการผลิิตรวมสำำ�หรัับงานฉีีดพลาสติิก
จำำ�นวนประมาณ 11,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งบริิษััทใช้้กำ�ลั
ำ ังการผลิิตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 69
นโยบายการผลิิตของบริิษััทจะเป็็นลัักษณะตามคำำ�สั่่�งซื้้�อหรืือความต้้องการของลููกค้้า (Made to Order) ซึ่่�งเป็็นศููนย์์การค้้า
โมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ รวมทั้้�งการนำำ�เสนอสิินค้้าใหม่่ ๆ ให้้แก่่ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดดัังกล่่าวด้้วย นอกจากนั้้�น ยัังมีีการผลิิตตามความต้้องการ
ของลููกค้้าต่่างประเทศ ซึ่่�งเป็็นศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดในต่่างประเทศ เช่่น ประเทศออสเตรเลีีย เป็็นต้้น โดยสิินค้้าที่่ผลิ
� ิตต้้องเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของลููกค้้า 100% โดยบริิษัทั จะเน้้นการผลิิตให้้ใช้้เวลาน้้อยที่่สุ� ดุ แต่่ยังั คงคุุณภาพของสิินค้้าได้้ตามมาตรฐานของลููกค้้า การส่่งของให้้แก่่
ลููกค้้าได้้ครบตามจำำ�นวนและถููกต้้องตรงต่่อเวลา รวมทั้้�งลดของเสีียที่่เ� กิิดจากการผลิิตให้้ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ เพื่่�อควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยให้้แข่่งขัันได้้ในธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้มีีการบริิหารจััดการด้้านข้้อมููลต่่าง ๆ โดยการใช้้โปรแกรม SAP B1 เข้้ามาช่่วยในการบริิหารจััดการข้้อมููล เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลต่่าง ๆ
มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
		
การจััดหาวััตถุดิุ ิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
วััตถุุดิิบที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�ใช้้การผลิิตสิินค้้าของบริิษััท คืือ เม็็ดพลาสติิกที่่�ใช้้ในกระบวนการฉีีดพลาสติิก เป็็นวััตถุุดิิบที่่�สำ�คั
ำ ัญในการผลิิต
ในสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 70 ของต้้นทุุนการผลิิต  โดยส่่วนที่่�เหลืือจะเป็็นค่่าแรง และค่่าโสหุ้้�ยการผลิิต  โดยเม็็ดพลาสติิกที่่�บริิษััทย่่อยใช้้
เกืือบทั้้�งหมดเป็็นเม็็ดพลาสติิกชนิิด PP โดยมีีทั้้�งที่่�เป็็นเม็็ดพลาสติิกใหม่่และที่่�เป็็นเม็็ดพลาสติิกจากการ recycle
ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทสั่่
ั ง� ซื้้อ� เม็็ดพลาสติิกทั้้�งเม็็ดพลาสติิกใหม่่และเม็็ดพลาสติิก recycle ทั้้�งหมด จากแหล่่งผลิิตภายในประเทศโดยจะซื้้อ�
จากผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกชาวไทย ซึ่่�งมีีอยู่่�จำำ�นวนหลายราย โดยบริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้อ� จากผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกรายใหญ่่ 5 รายแรก รวมจำำ�นวนประมาณ
ร้้อยละ 77 ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกดัังกล่่าวนอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้้�อ
เม็็ดพลาสติิกเท่่านั้้�น
2. ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต หรืือการกำำ�จััดวััตถุุดิิบที่่�เหลืือใช้้
		
การดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากวััตถุดิุ ิบของบริิษััท คืือ เม็็ดพลาสติิก ถึึงแม้้จะเกิิดของเสีียในการผลิิตก็็สามารถนำำ�กลัับไปใช้้ได้้อีีกในกระบวนการผลิิต 
(Recycle) ในกรณีีของชิ้้�นงานฉีีดพลาสติิก สามารถนำำ�ของเสีียไปบดเพื่่�อนำำ�กลัับไปใช้้ในกระบวนการผลิิตได้้อีีก ไม่่ว่่าจะนำำ�ไปผสมเพื่่�อฉีีด
งานเดิิม หรืือนำำ�ไปใช้้ฉีีดสำำ�หรัับงานประเภทอื่่�น
สำำ�หรัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิตนั้้�นมีีไม่่มากนััก จะมีีเรื่่�องของการปล่่อยน้ำำ��ทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต
ซึ่่�งก็็มีีจำำ�นวนปริิมาณน้ำำ�� ไม่่มากนััก เนื่่�องจากในกระบวนการผลิิตของบริิษัทั ไม่่ได้้มีีการใช้้น้ำ�ำ� เป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีข้้อพิิพาทหรืือการถููกฟ้้องร้้องเกี่่ย� วกัับสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างใด

• ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
1. ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์
		
การผลิิต
โรงงานของบริิษัท ตั้้
ั ง� อยู่่�ที่่� เลขที่่� 19 หมู่่� 10 ต.คลองสี่่� อ.คลองหลวง จ.ปทุุมธานีี ซึ่่�งเป็็นโรงงานที่่เ� ช่่าจากบริิษัทั แม่่ โดยโรงงานผลิิต
มีีพื้้น� ที่่ก� ารผลิิตรวมจำำ�นวน 3,000 ตรม. ส่่วนอาคารสำำ�นักั งานและส่่วนเตรีียมการพิิมพ์์มีีพื้น้� ที่่� 3,100 ตรม. และคลัังสิินค้้ามีีพื้้น� ที่่� 1,000 ตรม.
ซึ่่�งโรงงานจะอยู่่�ในความดููแลของผู้้�จััดการทั่่�วไปฝ่่ายผลิิตและผู้้�จััดการแผนกแต่่ละแผนก
สำำ�หรับั กำำ�ลังั การผลิิตรวมของบริิษัท 
ั จะดููจากจำำ�นวนพื้้น� ที่่ข� องสติิกเกอร์์ที่ใ่� ช้้ โดยในปีี 2564 มีีกำำ�ลังั การผลิิตรวม จำำ�นวนประมาณ 
10.10 ล้้านตารางเมตรต่่อปีี ซึ่่�งบริิษััทใช้้กำ�ลั
ำ ังการผลิิตเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 72
นโยบายการผลิิตของบริิษััทจะเป็็นลัักษณะตามคำำ�สั่่�งซื้้�อหรืือความต้้องการของลููกค้้า (Made to Order) โดยบริิษััทจะเน้้น
การวางแผนการผลิิตให้้สามารถผลิิตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อลดผลกระทบของการต้้องขึ้้�นผลิิตใหม่่ ซึ่่�งจะมีีต้้นทุุนเพิ่่�มขึ้้�นในการเริ่่�มต้้นผลิิต
แต่่ละครั้้ง�  ซึ่่�งสำำ�หรับั ลููกค้้าบางรายที่่มีี� การสั่่�งซื้้อ� มาอย่่างสม่ำำ��เสมออยู่่�แล้้ว บริิษัทก็
ั อ็ าจจะผลิิตเพื่่�อเก็็บ stock ไว้้เลยแล้้วค่่อยทยอยส่่งให้้แก่่
ลููกค้้าเพื่่�อลดต้้นทุุนในการผลิิตลงจากการที่่�ผลิิตเป็็นจำำ�นวนมาก ๆ ในครั้้�งเดีียว และยัังช่่วยลดของเสีียในการผลิิตได้้อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� บริิษััท
ได้้รัับมาตรฐานคุุณภาพในการผลิิตและสิ่่�งแวดล้้อม อัันได้้แก่่ ISO9001 : 2015, ISO14001:2015 เป็็นต้้น
		
การจััดหาวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
สติ๊๊�กเกอร์์ คืือ วััตถุดิุ ิบหลัักสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการผลิิตฉลากสิินค้้าของบริิษััท ซึ่่�งสติิกเกอร์์ที่่�ใช้้ในการผลิิตมีี 2 ประเภท คืือ สติ๊๊�กเกอร์์
พลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์กระดาษ โดยสติ๊๊�กเกอร์์ทั้้�ง 2 ชนิิด จะถููกสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายภายในประเทศทั้้�งหมด ที่่�ผ่่านมาราคาของวััตถุุดิิบแทบ
ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือมีีการเปลี่่ย� นแปลงเล็็กน้้อย ถึึงแม้้บางครั้้�งราคาน้ำำ�มั
� ันดิิบโลกจะมีีความผัันผวนก็็ตาม
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บริิษััทมีีการติิดต่่อกัับผู้้�จำ�หน่
ำ ่ายวััตถุดิุ ิบประมาณ 4-5 ราย โดยร้้อยละ 99 ของยอดซื้้�อวััตถุุดิิบทั้้�งหมด เป็็นการซื้้�อในประเทศ
โดยบริิษััทมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสติิกเกอร์์อยู่่�รายหนึ่่�ง จำำ�นวนประมาณร้้อยละ 44 ของยอดสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบทั้้�งหมด เนื่่�องจากบริิษััท
ดัังกล่่าวเป็็นผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใหญ่่ที่่�มีีวััตถุุดิิบหลากหลายประเภทที่่�มีีคุุณภาพและการบริิการที่่�ดีีกว่่าผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายอื่่�นโดยเฉพาะ
ในเรื่่�องของคุุณภาพของแผ่่นสติ๊๊�กเกอร์์ ซึ่่�งเป็็นคุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการผลิิตฉลากสิินค้้า ที่่�ผ่่านมาราคาวััตถุุดิิบที่่�ซื้้�อกัับบริิษััทนี้้�ไม่่มีี
การเปลี่่ย� นแปลงมากนัักโดยราคาค่่อนข้้างจะคงเดิิมและใกล้้เคีียงกัับผู้้�จัดั จำำ�หน่า่ ยรายอื่่�น ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับผู้้�จัดั จำำ�หน่า่ ย
สติิกเกอร์์ดังั กล่่าวนอกเหนืือจากในฐานะผู้้�ซื้อ้� สติิกเกอร์์เท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทมิ
ั ไิ ด้้มีีนโยบายผููกขาดการซื้้อ� กัับผู้้�จัดั จำำ�หน่า่ ยรายใดรายหนึ่่�ง
แต่่จะคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพและราคาของวััตถุุดิิบเป็็นสำำ�คััญ บริิษััทคาดว่่าในอนาคตราคาวััตถุุดิิบจะมีีแนวโน้้มลดลงเนื่่�องจากผู้้�ค้้าวััตถุุดิิบ
มีีจำำ�นวนมากขึ้้�น
2. ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิต หรืือการกำำ�จััดวััตถุุดิิบที่่�เหลืือใช้้
		
การดำำ�เนิินการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากวััตถุดิุ บิ ของบริิษัทั ที่่เ� ป็็นสติิกเกอร์์นั้้น� เมื่่�อพิิมพ์์แล้้วเกิิดเป็็นของเสีียหรืือไม่่ต้อ้ งการใช้้แล้้ว จะไม่่สามารถนำำ�กลัับไปใช้้ได้้อีีก
(Recycle) ต้้องทำำ�ลายเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น เพราะตััววััตถุุดิิบเองนั้้�นมีีสารเคมีีที่่�เป็็นกาวติิดอยู่่�  บริิษััทจึึงได้้มีีการจ้้างบริิษััทภายนอก
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมายที่่�มารัับเป็็นผู้้�ทำำ�ลายสิินค้้าที่่�เป็็นของเสีียให้้
สำำ�หรับั ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากกระบวนการผลิิตนั้้น� มีีไม่่มากนััก และไม่่ส่ง่ ผลต่่อสภาพแวดล้้อมภายนอก จะมีีเฉพาะในเรื่่อ� งของ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�มีีกลิ่่�นค่่อนข้้างแรงในพื้้�นที่่�ผลิิต  เนื่่�องจากกลิ่่�นทิินเนอร์์ที่่�อยู่่�ในสีีที่่�ใช้้สำำ�หรัับการพิิมพ์์ ซึ่่�งบริิษััทมีีการแก้้ไข
โดยการใช้้ระบบดููดอากาศพิิเศษสำำ�หรัับการพิิมพ์์โดยเฉพาะเพื่่�อบรรเทากลิ่่�นลง และมีีการแจกหน้้ากากปิิดจมููกให้้แก่่พนัักงานของบริิษััท
ได้้ใช้้เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการสููดดมกลิ่่�นดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมโดยปฏิิบััติิตามมาตรฐานเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015 ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา
บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและไม่่มีีข้้อพิิพาทหรืือการถููกฟ้้องร้้องเกี่่ย� วกัับสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างใด

4. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อยมีีทรััพย์์สิินถาวรที่่สำ� ำ�คััญที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ดัังนี้้�
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

มููลค่่าสุุทธิิ
(ล้้านบาท)

ภาระผูกพัน

1

ที่่�ดิิน
เลขที่่� 18 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อ.คลองหลวง จ.ปทุุมธานีี  
เนื้้�อที่่� 71 ไร่่ - งาน 38 ตารางวา

เป็็นเจ้้าของ

47.27

-

2

อาคาร

เป็็นเจ้้าของ

242.51

-

3

เครื่่�องจัักร

เป็็นเจ้้าของ

401.42

-

5

เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้และอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน

เป็็นเจ้้าของ

114.22

-

6

ยานพาหนะ

เป็็นเจ้้าของ

9.03

-

7

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ระหว่่างติิดตั้้�ง

เป็็นเจ้้าของ

25.40

-

839.85

-

รวมทรััพย์์สิิน

5. งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี -
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1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
1.3.1 นโยบายการแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในกลุ่่�ม
บริิษัทมีี
ั นโยบายแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในกลุ่่�มเป็็น 2 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่
-  ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก (ลัักษณะรัับจ้้างผลิิต)  :  ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทฯ
-  ธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิก  :  ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
-  ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า  :  ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั นโยบายในการผลิิตสินิ ค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููงและการให้้บริิการที่่ร� วดเร็็ว  เพื่่�อมุ่่�งเน้้นสำำ�หรับั ลููกค้้าที่่ต้� อ้ งการงานในลัักษณะ
ดัังกล่่าว โดยเฉพาะลููกค้้าที่่�เป็็นบริิษััทข้้ามชาติิต่่าง ๆ  ซึ่่�งไม่่ได้้เน้้นที่่�ราคาสิินค้้าเป็็นสำำ�คััญ รวมทั้้�งขยายฐานอุุตสาหกรรมที่่�หลากหลายขึ้้�น

แผนภาพโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

บจ.วีี ไอวีี อิินเตอร์์เคม
25.15%

บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม

75.50%

65%

6.79%

20.92%

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์

100%

2.96%

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

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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� 3 สิิงหาคม 2564)

บริิษัท วีี 
ั ไอ วีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช
นายรััฐวิิทย์ ป
์ รปัักษ์์ขาม
นายประกิิต อััศวกาญจน์์
นายสิิทธิิชัย ป
ั ระวงษ์์รััตน์์
นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
บริิษัท 
ั ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
นายพิิชััย จิิราธิิวััฒน์์
น.ส.มิินา นราธิิปกร

ร้้อยละ 2.96
ร้้อยละ 1.78
ร้้อยละ 1.42
ร้้อยละ 1.38
ร้้อยละ 0.97
ร้้อยละ 0.94
ร้้อยละ 0.86
ร้้อยละ 0.79
ร้้อยละ 0.71
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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 2564)

: 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
นายสิิรภััทร ตััตวธร
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 มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
: 30 ล้้านบาท
คณะกรรมการ
: นางปริิญดา  ฉัันทวานิิช
ประธานกรรมการ
นายสาทิิส ตััตวธร
กรรมการ
นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการผู้้�จััดการ
นายสิิรภััทร ตััตวธร
กรรมการ
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ : บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ร้้อยละ 100
(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)		
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4. บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 6.79
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 มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�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
กรรมการผู้้�จััดการ / กรรมการ
นายธเนศพล มงคลรััตน์์
กรรมการ
นายราชััน ควรหา
กรรมการ
นายชาญชััย อััศวกาญจน์์
กรรมการ
: บริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ร้้อยละ 20.92

( ณ วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564)
นายศศิิศ มนต์์เสรีีนุุสรณ์์
บริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัดั (มหาชน)
		
น.ส.กัันย์์วดีี จิิวะพรทิิพย์์
นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉริิยะสมบััติิ
นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช
นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นางกััลยา ตั้้�งตรงศัักดิ์์�
นายชููศัักดิ์์� เตชะสัันติิสุุข
นายรััฐวิิทย์์ ปรปัักษ์์ขาม

ร้้อยละ 7.15
ร้้อยละ 6.79
ร้้อยละ 5.07
ร้้อยละ 3.96
ร้้อยละ 3.43
ร้้อยละ 3.40
ร้้อยละ 3.22
ร้้อยละ 3.06
ร้้อยละ 2.77
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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 2564)

: 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 มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�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)

1.3.2 บุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้�นในบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมเกิินกว่่าร้้อยละ 10
-  ไม่่มีี  -  

1.3.3 ความสััมพัันธ์์กับั กลุ่่ม� ธุุรกิิจของผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่

บริิษััทฯ ไม่่มีีธุุรกรรมทางธุุรกิิจที่่�ต้้องพึ่่�งพิิงหรืือแข่่งขัันกัับธุุรกิิจอื่่�นในกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญ
เนื่่�องจากธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ไม่่มีีความเกี่่ย� วเนื่่�องกัันแต่่อย่่างใด
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1.3.4 ผู้้�ถือื หุ้้�น
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

   

(ก) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนล่่าสุุด วัันที่่� 4 มกราคม 2565

ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1.

กลุ่่�มบริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด*

2.

จำำ�นวนหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (%)

622,775,996

40.96

นางภััทริิน มงคลรััตน์์

77,500,100

5.10

3.

นายไพบููลย์์ ตั้้�งตรงศัักดิ์์�

63,000,060

4.14

4.

นายสาทิิส ตััตวธร

61,962,652

4.08

5.

นายเศวต นราธิิปกร

45,122,300

2.97

6.

นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

44,058,468

2.90

7.

นางประภััทยา จิิวะพรทิิพย์์

42,123,004

2.77

8.

นายสุุสิิชณ์์ทัักษ์์ อััจฉริิยะสมบััติิ

38,554,400

2.53

9.

นายชััยวััฒน์์ อนัันควานิิช

32,560,600

2.14

10.

นายพิิชัย จิ
ั ิราธิิวััฒน์์

27,000,000

1.77

1,054,657,580

69.36

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

382,379,652
112,254,504
42,315,424
28,471,804
19,537,728
14,853,812
6,050,436
1,025,300
128,141,840   
30,431,224
3,675,920
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 7.38 %

คิิดเป็็น 8.43 %
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*บริิษัท วีี
ั ไอวีี โฮลดิ้้ง�  จำำ�กัดั  ถืือหุ้้�นในบริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัดั (มหาชน) ร้้อยละ 0.51 และถืือหุ้้�นในบริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัดั
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
2564 คืือ กลุ่่�มบริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 623,935,496 หุ้้�น คิิดเป็็น 40.96 % (ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มของนายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ กรรมการบริิษััท)

2. การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company)
- ไม่่มีี -

3. ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ 
-  ไม่่มีี  -

1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
บริิษัทมีีทุ
ั นุ จดทะเบีียนจำำ�นวน  380,121,074   บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 1,520,484,269 หุ้้�น ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
380,121,017  บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,520,484,068 หุ้้�น มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท 

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

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 30 ของกำำ�ไรสุุทธิหลั
ิ งั หัักภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลให้้นำำ�ปััจจััยต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้� มาพิิจารณาประกอบ เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิิน
ของบริิษััท  การขยายธุุรกิิจ และปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานของบริิษััท ตามความเหมาะสม ซึ่่�งการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว
ข้้างต้้นจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทและความเห็็นชอบจากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารความเสี่่ย� งเพื่่�อจััดการความเสี่่ย� งที่่อ� าจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อสร้้างเสถีียรภาพระยะยาวในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและระดัับความเสี่่ย� ง
ที่่�บริิษััทรัับได้้ ตลอดจนสามารถลดความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์ขั้้�นวิิกฤตหรืือเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้และเพื่่�อให้้ได้้โอกาสทางธุุรกิิจ
ที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับบริิษััท
แนวทางการบริิหารความเสี่่ย� งเพื่่�อควบคุุมและจััดการความเสี่่ย� งอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพซึ่่�งรวมถึึงการระบุุความเสี่่ย� งที่่ธุ� รุ กิิจ
ได้้พบเจอ การประเมิินความเป็็นไปได้้ และผลกระทบของความเสี่่�ยง เพื่่�อขัับเคลื่่�อนและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการบรรเทาความเสี่่�ยง
ให้้มีีประสิิทธิิผล การดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญและการติิดตามและรายงานผลความคืืบหน้้าการจััดการความเสี่่�ยงให้้แก่่
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและคณะกรรมการบริิษััท
1. ระบุุความเสี่่�ยง อย่่างครอบคลุุมและทัันเวลา โดยพิิจารณาสถานภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อกการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ต่่อองค์์กร
2. ประเมิินความเสี่่�ยง โดยประเมิินระดัับความเสี่่�ยงตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในด้้านโอกาสที่่�จะเกิิด และผลกระทบต่่อการ
บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ขององค์์กรหากความเสี่่ย� งนั้้�นเกิิดขึ้้น� เพื่่�อจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของความเสี่่ย� งและกำำ�หนดวิิธีีการจััดการความเสี่่ย� งนั้้�นๆ
3. จััดการความเสี่่ย� ง โดยกำำ�หนดกิิจกรรมควบคุุมที่่เ� หมาะสมและจััดทำำ�แผนการจััดการวคามเสี่่ย� งเพื่่�อลดโอกาสที่่จ� ะเกิิด
และลดผลกระทบหรืือความเสี่่�ยหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยต้้องจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในรัับที่่�ยอมรัับได้้และกำำ�หนดวัันที่่�ที่่�จะดำำ�เนิินการเสร็็จ
ในแต่่ละแผนงาน
4. การติิดตามและตรวจสอบ ประสิิทธิิภาพของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุง
อย่่างต่่อเนื่่�องและสามารถบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรได้้เหมาะสมและทัันเวลา

2.2	ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
2.2.1 ความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ หรืือกลุ่่�มบริิษััททั้้�งในปััจจุุบัันและที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่

		

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�นในธุุรกิิจชิ้�น้ ส่่วนพลาสติิก และในธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
		
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
เนื่่�องด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก ทั้้�งความนิิยม
ที่่�มากขึ้้�นของการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นต้้น ทำำ�ให้้สััดส่่วนรายได้้จากธุุรกิิจการผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (OEM)
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ เหลืือเพีียงประมาณร้้อยละ 11 ของรายได้้ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกทั้้�งหมดของบริิษััท โดยบริิษััท
ได้้หัันไปเพิ่่�มสััดส่่วนในสิินค้้าพลาสติิกสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือนที่่�ยัังมีีการเติิบโตที่่�ดีี  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การเข้้ามาลงทุุนเพิ่่�มขึ้้น� ในกลุ่่�มสิินค้้าดัังกล่่าวจากผู้้�ประกอบการจากประเทศจีีน รวมทั้้�งสิินค้้าพลาสติิกสำำ�หรับั อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�เริ่่�มฟื้้�นตััว โดยสััดส่่วนรายได้้จากอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือนจะอยู่่�ที่่�เป็็นประมาณร้้อยละ 50 ของรายได้้ธุุรกิิจ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกทั้้�งหมด ขณะที่่�สััดส่่วนรายได้้จากอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จะอยู่่�ที่่�เป็็นประมาณร้้อยละ 32 ของรายได้้รวม และ
ยัังมีีในส่่วนของอุุตสาหกรรมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อีีกประมาณร้้อยละ5 ของรายได้้รวม สำำ�หรับั การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมนี้้�นั้้น�  มีีทั้้�งการแข่่งขัันจาก
ผู้้�ผลิติ ในประเทศ ผู้้�ผลิตสั
ิ ญ
ั ชาติิญี่ปุ่่�่� นที่่มีี� ฐานการผลิิตอยู่่�ในประเทศไทย และบริิษัทคู่่�
ั แข่่งในประเทศจีีนที่่มีีข้
� อ้ ได้้เปรีียบในแง่่จำำ�นวนการผลิิต
ครั้้�งละมาก ๆ แต่่เนื่่�องจากชิ้้�นส่่วนพลาสติิกที่่�บริิษัทผลิ
ั ิตเป็็นสิินค้้าคุุณภาพและต้้องใช้้ความชำำ�นาญของช่่างเทคนิิค เช่่น การปรัับสภาพ
เครื่่�องจัักรในการผลิิตให้้เหมาะสมกัับแม่่พิิมพ์์ที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ เพื่่�อให้้ได้้สิินค้้าตามที่่�ลููกค้้าต้้องการและเป็็นการลดของเสีียจากขบวนการ
ผลิิต อีีกทั้้�งบริิษััทยัังมีีการกระจายสิินค้้าไปในอุุตสาหกรรมอื่่�นอีีกหลายอุุตสาหกรรม เช่่น เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือน เครื่่�องใช้้
สำำ�นัักงาน เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม รายได้้ของอุุตสาหกรรมนี้้�ส่่วนใหญ่่จะเติิบโตตามลููกค้้าในแต่่ละอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�น หากว่่าอุุตสาหกรรม
ต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นกลุ่่�มลููกค้้าของบริิษัทมีี
ั การเติิบโตไม่่ดีีนักั  ก็็จะกระทบต่่อการเติิบโตของบริิษัทด้
ั ว้ ย ทั้้�งนี้้� ในปีีที่ผ่่� า่ นมารายได้้ของบริิษัทั จากธุุรกิิจ
ผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกยัังคงเติิบโตขึ้้น� แม้้ว่า่ จะมีีสถานการณ์์ Covid-19 ก็็ตาม เนื่่�องจากลููกค้้าของบริิษัทั ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า
และของใช้้ในครััวเรืือนยัังมีีการเติิบโตได้้ดีี
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ที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีประวััติิการร้้องเรีียนจากลููกค้้าในเรื่่�องมาตรฐาน หรืือคุุณภาพของสิินค้้าประกอบกัับบริิษััทมีีฐานลููกค้้า
ที่่�แข็็งแกร่่ง ทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นว่่าบริิษััทสามารถที่่�จะแข่่งขัันกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�ในอุุตสาหกรรมนี้้�ได้้ ดัังนั้้�น นโยบายการแข่่งขัันของบริิษััทจะเน้้น
การผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องคุุณภาพของสิินค้้ามากกว่่าราคา
สำำ�หรัับธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน ที่่�จำำ�หน่่ายผ่่านโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ ที่่�ดำ�ำ เนิินการโดยบริิษััทย่่อยนั้้�น
โดยปกติิจะมีีการแข่่งขัันที่่�ไม่่รุุนแรงนััก เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวสามารถควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตได้้ดีี ทำำ�ให้้ราคาสามารถแข่่งขัันกัับ
คู่่�แข่่งได้้ รวมทั้้�ง ยัังมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีมายาวนานกัับกลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตาม ในปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากสถานการณ์์
Covid-19 ทำำ�ให้้กระทบกำำ�ลัังซื้้�อในประเทศอย่่างรุุนแรงรวมถึึงการจำำ�กััดเวลาในการเปิิดห้้างโมเดิิร์์นเทรดต่่างๆ ทำำ�ให้้กระทบต่่ดยอดขาย
ของบริิษััทย่่อยในธุุรกิิจนี้้�ทำำ�ให้้ไม่่มีีการเติิบโตเท่่าที่่�ควร อีีกทั้้�งธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผ่่านโมเดิิร์์นเทรดต่่างๆ นั้้�น ถืือได้้ว่่ามีีค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
ที่่�ค่่อนข้้างสููง
		
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
จากการวิิเคราะห์์รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าในปีีที่่�ผ่่านมาเกิิดจากการขยายฐานลููกค้้าให้้กว้้างขึ้้�นและมีีสิินค้้า
ใหม่่ๆ ที่่�หลากหลายขึ้้�น ทำำ�ให้้ยอดขายในปีีที่่�ผ่่านมาเพิ่่�มขึ้้�นแม้้ว่่าจะมีีสถานการณ์์ Covid-19 อย่่างไรก็็ตาม การแข่่งขัันด้้านราคายัังคงอยู่่�
ในระดัับสููง ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยยัังคงมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ และในปีีหน้้ายัังเชื่่�อว่่าการแข่่งขัันในธุุรกิิจยัังคงสููงอยู่่� แต่่บริิษััทย่่อยได้้พยายามขยาย
ตลาดไปผลิิตสิินค้้าประเภทใหม่่ ๆ เพิ่่�มเติิม เพื่่�อสร้้างยอดขายเข้้ามาทดแทนยอดขายของสิินค้้าเดิิมที่่ช� ะลอตััวและมีีการแข่่งขัันสููง รวมถึึง
การขยายตลาดไปยัังลููกค้้าในประเทศขนาดใหญ่่มากขึ้้น� เพื่่�อผลัักดัันยอดขายให้้สููงขึ้้น� และมีีการใช้้กำำ�ลังั การผลิิตให้้เพิ่่�มมากขึ้้น�  ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ต้้นทุุนต่่อหน่่วยลดลง
โดยบริิษัทย่
ั อ่ ยเชื่่อ� มั่่�นว่่า ในระยะยาวแล้้ว แนวโน้้มตลาดฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงยัังมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� สาเหตุุสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจาก
กระแสความนิิยมฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงในต่่างประเทศเริ่่�มเข้้ามาในประเทศไทย ประกอบกัับผู้้�บริิโภคให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีี
ความสวยงามมากขึ้้น�  ดัังนั้้�น การทำำ�ฉลากสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพดีี สีีสัันสดใส จะทำำ�ให้้สินิ ค้้ามีีความโดดเด่่นและดึึงดููดผู้้บ� ริิโภคได้้ง่า่ ย นอกจากนี้้�
ยัังช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตโดยผู้้�ผลิิตสิินค้้าไม่่จำำ�เป็็นต้้องผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีลัักษณะเหมืือนกัันแต่่มีีลวดลายหรืือสีีที่่�แตกต่่างกัันเก็็บไว้้
เป็็นจำำ�นวนมาก แต่่อาจมีีการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นจากคู่่�แข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากคุุณภาพสููงนี้้�ต้้องใช้้เงิินลงทุุนในเครื่่�องจัักรที่่�ค่่อนข้้างสููง และการได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าต้้องใช้้เวลาและ
เป็็นไปได้้ไม่่ง่่ายนััก แต่่เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยได้้ก่่อตั้้�งและผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููงนี้้�มานานแล้้วเป็็นเวลามากกว่่า 20 ปีี จึึงเป็็นที่่รู้� ้�จัักและ
ได้้รับั การยอมรัับจากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�งบริิษัทก็
ั มีีผู้
็ บ้� ริิหารและพนัักงานที่่มีีป
� ระสบการณ์์มายาวนานในธุุรกิิจนี้้� ทำำ�ให้้สามารถให้้บริิการ
แก่่ลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร และสามารถใช้้ประสบการณ์์แก้้ไขปััญหาให้้แก่่ลููกค้้าได้้

ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ
ความเสี่่�ยงทางด้้านราคาวััตถุุดิิบ
เนื่่�องจากเม็็ดพลาสติิก แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ ซึ่่ง� เป็็นวััตถุุดิบิ หลัักในการผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิกและพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า
เป็็นผลพลอยได้้จากการกลั่่�นน้ำำ��มัันดิิบและก๊๊าซธรรมชาติิ ดัังนั้้�น ราคาโดยทั่่�วไปจะแปรผัันตามราคาน้ำำ��มัันและราคาก๊๊าซในตลาดโลก
ซึ่่�งหากราคาวััตถุุดิิบดัังกล่่าวมีีการปรัับตััวสููงขึ้้�นก็็อาจจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อกำำ�ไรของบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งตั้้�งแต่่ช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีีก่่อนจนถึึงปััจจุุบัันน้ำำ�มั
� ันมีีการปรัับราคาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ต้้นทุุนด้้านวััตถุุดิิบของกลุ่่�มบริิษัทสูู
ั งขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การผลิิตของบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทส่
ั ว่ นใหญ่่ ลููกค้้าจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดประเภท มาตรฐานคุุณภาพ และผู้้ข� ายวััตถุดิุ บิ
มาให้้ ซึ่่�งราคาขายก็็จะเป็็นราคาเดีียวกัันทั่่�วโลก (Global Price) ซึ่่�งบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทก็็สามารถขอปรัับราคาขึ้้�นได้้ นอกจากนี้้� บริิษััท
และกลุ่่�มบริิษัทั ยัังมีีมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบ ดัังนี้้�
- ประสานและเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและติิดต่่อกัับผู้้�ค้้าวััตถุุดิิบไว้้หลาย ๆ ราย
- เปรีียบเทีียบราคาวััตถุดิุ ิบจากผู้้�ขายตั้้�งแต่่ 2 รายขึ้้�นไป เพื่่�อให้้ได้้เงื่่�อนไขทางการค้้าที่่�ดีีที่่�สุุด
- ติิดตามแนวโน้้มราคาเม็็ดพลาสติิก แผ่่นฟิิล์ม์ พลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ จากผู้้ข� ายภายในประเทศและต่่างประเทศอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อวางแผนการสั่่�งซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ที่่เ� หมาะสม หากราคามีีแนวโน้้มที่่จ� ะเพิ่่�มขึ้้น� บริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทั อาจจะสั่่�งซื้้อ�
ล่่วงหน้้าในปริิมาณที่่�เพีียงพอต่่อการใช้้ในการผลิิตระยะหนึ่่�ง
- ติิดต่่อและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อสามารถชี้้�แจงและปรัับราคาสิินค้้าตามต้้นทุุนที่่�เป็็นจริิงได้้
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ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบคุุณภาพน้้อยราย
ที่่�ผ่่านมาบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบประเภทเม็็ดพลาสติิก แผ่่นพลาสติิก และสติ๊๊�กเกอร์์ เกืือบทั้้�งหมดจากแหล่่งผลิิต
ภายในประเทศ ซึ่่�งบางครั้้�งมีีผู้้�ผลิิตน้้อยรายที่่�มีีคุุณภาพ บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทจึึงสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตรายนั้้�นซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิดีีมีีปััญหาในการ
ผลิิตน้อ้ ยและตรงตามคุุณสมบััติที่ิ ลูู่� กค้้ากำำ�หนดมากที่่สุ� ดุ และยัังเกี่่ย� วเนื่่�องกัับราคาวััตถุุดิบิ ที่่ถูู� กลงจากการสั่่�งซื้้อ� เป็็นปริิมาณมาก ๆ ดัังนั้้�น
บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทอาจมีีความเสี่่ย� งในการพึ่่�งพิิงผู้้�ผลิติ รายนั้้�นมากเกิินไป โดยสำำ�หรัับธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก ในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต 
(OEM) ที่่ดำ� ำ�เนิินการโดยบริิษัทนั้้
ั น� ในปีี 2564 บริิษัทมีี
ั การสั่่�งซื้้อ� จากผู้้ข� ายเม็็ดพลาสติิกจำำ�นวน 5 ราย รวมจำำ�นวนประมาณ 55% ของยอดซื้้อ�
เม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด และมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายแผ่่นฟิิล์์มพลาสติิกอยู่่�  5 รายใหญ่่ รวมจำำ�นวนประมาณ  89% ของยอดซื้้�อแผ่่นฟิิล์์ม
พลาสติิกทั้้�งหมด
สำำ�หรัับในส่่วนของธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือนที่่�จำำ�หน่่ายผ่่านโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ ที่่�ดำำ�เนิินการโดย
บริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท  เพชรสยาม (ประเทศไทย) นั้้�น ในปีี 2564 บริิษััทย่่อยมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ขายเม็็ดพลาสติิกรายใหญ่่จำ�ำ นวน 5 ราย 
รวมจำำ�นวนประมาณ 77% ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด โดยผู้้�ขายรายใหญ่่สุุดประมาณ 25% ของยอดซื้้�อเม็็ดพลาสติิกทั้้�งหมด
สำำ�หรัับในส่่วนของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า บริิษััทมีีการสั่่�งซื้้�อจากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ 5 รายใหญ่่ รวมจำำ�นวนประมาณ 69%
ของยอดซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ทั้้�งหมด โดยมีีการสั่่�งซื้้อ� จากผู้้�จัดั จำำ�หน่า่ ยสติิกเกอร์์อยู่่�รายหนึ่่�ง จำำ�นวนประมาณร้้อยละ 44 ของยอดสั่่�งซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ทั้้�งหมด
รายละเอีียดตามหััวข้้อลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทั ในเรื่่อ� งการจััดหาวััตถุดิุ บิ ที่่ใ� ช้้ในการผลิิต อย่่างไรก็็ตาม มีีบริิษัทั
โรงงานผลิิตวัตถุ
ั ดิุ บิ ดัังกล่่าวเกิิดขึ้้น� ใหม่่เพิ่่�มขึ้้น� บริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทจึึ
ั งสามารถจััดหาวััตถุดิุ บิ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพใกล้้เคีียงกัันได้้หากมีีความจำำ�เป็็น
รวมทั้้�งบริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทพยายามลดความเสี่่�ยงโดยติิดต่่อผู้้�ผลิิตมากรายขึ้้�น
ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่
ในปีี 2564 บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่ 5 รายแรก รวมกัันเป็็นเงิินจำำ�นวนประมาณ 537 ล้้านบาท จากทั้้�งธุุรกิิจ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกและผลิิตฉลากสิินค้้า ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 42 ของรายได้้จากการขายของกลุ่่�มบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม ไม่่มีีลููกค้้า
รายใดรายหนึ่่�งมีียอดขายเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของยอดขายรวม ดัังนั้้�น หากลููกค้้ารายใหญ่่กลุ่่�มดัังกล่่าวยกเลิิกหรืือลดปริิมาณการสั่่�งผลิิตลง
และหากกลุ่่�มบริิษัทั ไม่่สามารถหาลููกค้้ารายอื่่�นมาทดแทนได้้ ก็จ็ ะมีีผลกระทบต่่อรายได้้ของกลุ่่�มบริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั นอกจากนี้้� หากกลุ่่�ม
บริิษัทมีี
ั การลงทุุนเพิ่่�มทั้้�งการขยายโรงงานและซื้้อ� เครื่่อ� งจัักรเพิ่่�มด้้วยมููลค่่าที่่สูู� งในขณะที่่ก� ลุ่่�มบริิษัทมีี
ั รายได้้ไม่่เป็็นไปตามประมาณการแล้้ว
อาจทำำ�ให้้เกิิดการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทได้้
อย่่างไรก็็ตาม ที่่�ผ่่านมากลุ่่�มบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใหญ่่และผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
และฐานะการเงิินของกลุ่่�มบริิษัท 
ั กลุ่่�มบริิษัทจึึ
ั งได้้พยายามขยายฐานลููกค้้าให้้เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อลดความเสี่่ย� งดัังกล่่าว รวมทั้้�งกระจายกลุ่่�มลููกค้้า
ให้้หลากหลายไปในธุุรกิิจต่่าง ๆ รวมถึึงการเพิ่่�มฐานลููกค้้าในต่่างประเทศให้้มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ผลงานที่่�ผ่่านมาของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้รัับการยอมรัับ
จากลููกค้้า เนื่่�องจากสามารถผลิิตสินิ ค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพตรงกัับความต้้องการและกำำ�หนดเวลาของลููกค้้า อีีกทั้้�งสามารถปฏิิบัติั ไิ ด้้ตามเงื่่อ� นไขต่่าง ๆ
ตามที่่ลูู� กค้้ากำำ�หนด ตลอดจนมีีการดููแลและให้้บริิการภายหลัังการขาย เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�องกัับลููกค้้า ซึ่่�งที่่ผ่� า่ นมา กลุ่่�มลููกค้้า
รายใหญ่่ดัังกล่่าวก็็ยัังคงสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มบริิษััทมาอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน
ความเสี่่ย� งจากการหยุุดชะงัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทฯ มีีโอกาสได้้รัับผลกระทบจากการหยุุดชะงัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากความผิิดพลาดในการปฏิิบััติิงาน
ของพนัักงาน เครื่่�องจัักร ภััยธรรมชาติิ ภัยั จากโรคระบาด ภััยจากความไม่่สงบทางการเมืือง ภััยจากการก่่อการร้้าย และภััยอัันตรายอื่่�น ๆ
ที่่�ยากต่่อการคาดการณ์์ บริิษััทฯ จึึงมีีการจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการภาวะวิิกฤติิและบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity
Management : BCM) โดยถ่่ายทอดให้้พนัักงานรัับทราบและปฏิิบัติั ติ ามเมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินตามแผนที่่ไ� ด้้จัดั ทำำ�ไว้้เพื่่�อให้้ธุรุ กิิจสามารถ
ดำำ�เนิินงานต่่อไปได้้โดยไม่่หยุุดชะงััก โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ทำำ�การซัักซ้้อมเพื่่�อประเมิินสถานการณ์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นและวางแผน/
เตรีียมความพร้้อมในการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ในปีี พ.ศ.2563 – ปััจจุุบััน ได้้เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ซึ่่�งเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวไม่่ได้้
ส่่งผลกระทบทางลบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทยัังคงสามารถผลิิตสิินค้้า
ที่่มีี� ความต้้องการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและไม่่ได้้รับั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์์ดังั กล่่าว อาจจะมีีบ้้างสำำ�หรับั ผลกระทบโดยอ้้อมต่่อภาวะ
เศรษฐกิิจและกำำ�ลัังซื้้�อโดยรวมของทั้้�งโลกและประเทศไทยเอง
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ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััทได้้ติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิิดและมีีมาตรการป้้องกััน
ที่่�เข้้มงวดมาโดยตลอด เพื่่�อไม่่ให้้มีีผลกระทบให้้การผลิิตและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทต้้องหยุุดชะงัักหรืือชะลอตััวลง โดยได้้มีีการ
ประเมิินผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมทั้้�งวางแผนและติิดตามความคืืบหน้้าของสถานการณ์์เพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับมืือ
กัับเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2554 ได้้เกิิดวิิกฤตมหาอุุทกภััยในหลายจัังหวััด ทั้้�งกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษัทั ฯได้้รับั ผลกระทบทางด้้านคมนาคม
การเดิินทางของพนัักงาน และการขนส่่งสิินค้้า เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากภััยธรรมชาติิดัังกล่่าว บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทได้้เตรีียม
การป้้องกัันโดยการอุุดช่่องโหว่่ต่่าง ๆ และการตรวจสอบความแข็็งแรงของรั้้�วบริิษััทรอบโรงงาน และได้้เตรีียมเครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
ในการป้้องกัันน้ำำ��ท่ว่ ม อาทิิเช่่น เครื่่อ� งปั๊๊�มน้ำำ��ขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น และบริิษัทั และกลุ่่�มบริิษัทั ยัังได้้มีีแผนปฏิิบัติั กิ ารในเรื่่อ� งดัังกล่่าวไว้้พร้้อมแล้้ว
หากเกิิดวิิกฤตดัังกล่่าวขึ้้�นอีีกในอนาคต
ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงบุุคลากร
เพื่่�อเป็็นการรองรัับนวััตกรรมใหม่่ ๆ มาใช้้ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงต้้องมีีการจััดเตรีียมและพััฒนาบุุคลากรให้้มีี
ความเชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์ที่เ่� พีียงพอเพื่่�อลดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการบรรลุุเป้้าหมายในระยะยาว จึึงกำำ�หนดให้้มีีนโยบาย
และวิิธีีการในการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล รวมถึึงขั้้�นตอนการวางแผนและบริิหารอััตรากำำ�ลัังพนัักงานในภาพรวมทั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และวางแผนพััฒนาเพิ่่�มทัักษะอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อนำำ�ไปในการพััฒนาผู้้�บริิหาร
และพนัักงานอย่่างเหมาะสม เช่่น การฝึึกอบรมจากหลัักสููตรต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร หรืือการให้้ปฏิิบัติั งิ านผ่่าน On The Job
Training เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกลยุุทธ์์ของบริิษัทั ฯ

ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
ความเสี่่�ยงในการผิิดเงื่่�อนไขเงิินกู้้�ยืืมของธนาคาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีเงิินสดและเงิินลงทุุนชั่่�วคราวจำำ�นวนมากประมาณ 282 ล้้านบาท รวมทั้้�งเงิินลงทุุน
ระยะยาวอื่่�นอีีกประมาณ 142 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่อยู่่�ภายใต้้ทรััพย์์สิินของบริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) เนื่่�องจากในปีี 2558
กลุ่่�มบริิษััทได้้รัับเงิินทุุนจากการเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนของบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และจากการขายหุ้้�นเดิิม
บางส่่วนในบริิษััท  สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ของบริิษััทฯ ในขณะเดีียวกััน บริิษััทก็็มีีการกู้้�ยืืมเงิินระยะยาวเพื่่�อใช้้ในการลงทุุน
จััดตั้้ง� บริิษัทย่
ั อ่ ยใหม่่ คืือ บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั  ทำำ�ให้้ปัจั จุุบันั บริิษัทมีี
ั เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคาร
คงเหลืืออยู่่�จำำ�นวนประมาณ 93 ล้้านบาท โดย ณ 31 ธัันวาคม 2564 อััตราหนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E ratio) ของกลุ่่�มบริิษััทยัังอยู่่�ในอััตราที่่�ต่ำำ�� 
คืือ ประมาณ 0.22 เท่่า
ทั้้�งนี้้� ณ วันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีียอดเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคารคงค้้างจำำ�นวนเงิินประมาณ 45 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิษัทั ฯ
สามารถปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดทางการเงิินตามที่่�ระบุุในสััญญาเงิินกู้้� 
ความเสี่่ย� งด้้านภาวะผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นเหลืืออยู่่�ประมาณ 48 ล้้านบาท ที่่อั� ตั ราดอกเบี้้�ยประมาณ 3.25 – 3.83%
และมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคาร เหลืืออยู่่�ประมาณ 68 ล้้านบาท ที่่อั� ตั ราดอกเบี้้�ย ประมาณ 2.00 – 4.15% ดัังนั้้�น ผลกระทบจากความผัันผวน
ของอััตราดอกเบี้้�ยที่่อ� าจสููงขึ้้น�  ก็็อาจส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ อย่่างไรก็็ตาม จากจำำ�นวนเงิินกู้้ร� ะยะสั้้�นและระยะ
ยาวที่่�คงเหลืือไม่่มากนััก เมื่่�อเทีียบกัับฐานะการเงิินของกลุ่่�มบริิษัท 
ั กลุ่่�มบริิษัทจึึ
ั งเชื่่�อว่่า ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นนั้้�นจะมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด และ
ไม่่ส่่งผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทแต่่อย่่างใด
ความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินสกุุลต่่างประเทศ โดยเป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐอยู่่�จำำ�นวนประมาณ 
71,750 เหรีียญสหรััฐ และเป็็นเงิินยููโรอยู่่�จำำ�นวน 82,103 ยููโร ซึ่่�งยัังไม่่ได้้มีีการทำำ�สััญญาป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยนไว้้
โดยกลุ่่�มบริิษััทก็็มีีสิินทรััพย์์ที่่�เป็็นเงิินสกุุลเหรีียญสหรััฐด้้วยเช่่นกัันจำำ�นวน 387,391 เหรีียญสหรััฐ ทำำ�ให้้มีีความเสี่่ย� งจากความผัันผวนของ
อััตราแลกเปลี่่�ยนดัังกล่่าวค่่อนข้้างน้้อยเนื่่�องจาก มีีทั้้�งหนี้้�สิินและทรััพย์์สิินที่่�เป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐ โดยภาระหนี้้�สิินที่่�เป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐ
ดัังกล่่าวนั้้�นส่่วนใหญ่่จะเป็็นหนี้้�สินิ ค่่าเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์และบางส่่วนจะเป็็นหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากการซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ของบริิษัท ส่
ั ว่ นหนี้้�สินิ ที่่เ� ป็็น
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เงิินยููโรของบริิษัทย่
ั อ่ ยนั้้�นเป็็นหนี้้�ที่เ่� กิิดขึ้้น� จากการซื้้อ� เครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์ของบริิษัทย่
ั อ่ ย อย่่างไรก็็ตาม หนี้้�สินิ ที่่เ� ป็็นเงิินสกุุลต่่างประเทศ
ของกลุ่่�มบริิษัทดั
ั งั กล่่าวถืือว่่ามีีจำำ�นวนไม่่มากนััก และบางส่่วนก็็เป็็นการป้้องกัันความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่ย� นดัังกล่่าวโดยธรรมชาติิแล้้ว
จากการมีีสิินทรััพย์์ที่่�เป็็นเงิินสกุุลเหรีียญสหรััฐด้้วยเช่่นกััน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้ตะหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งนี้้� โดยได้้มีีการติิดตามการขึ้้น� ลงของอััตราแลกเปลี่่ย� นอย่่างใกล้้ชิดิ  มีีการปรึึกษา
กัับธนาคารถึึงความเหมาะสมในการซื้้�อสััญญาป้้องกัันความเสี่่�ยงในแต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ธนาคารจะอนุุญาตให้้ซื้้�อสััญญาป้้องกััน
ความเสี่่�ยงอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้ไม่่เกิิน 6 เดืือน ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะได้้ปรึึกษาร่่วมกัับธนาคารอย่่างใกล้้ชิิดในการป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
ในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมต่่อไป 

ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ด้้วยความซัับซ้้อนของบทบััญญััติติ ามกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องในปััจจุุบันั เช่่น กฎหมายว่่าด้้วยการแข่่งขัันทางการค้้า กฎหมายคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ฯลฯ รวมถึึงการเปลี่่ย� นแปลงของนโยบาย กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และกฎระเบีียบต่่าง ๆ ตลอดจนปััญหาการตีีความที่่�ไม่่
ชััดเจน และความเข้้าใจวิิธีีปฏิิบัติั ที่ิ ค่� ลาดเคลื่่อ� น อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงาน ภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียงของบริิษัทั ฯ ได้้ บริิษัทั ฯ จึึงต้้องมีี
ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมายเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนแนวทางการจััดทำำ�ระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ขัดั ต่่อกฎหมาย กฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยมีีหน่่วยงานเลขานุุการบริิษัทั ฯ รัับผิิดชอบ
ดููแล ติิดตามให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และบุุคลากร ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั มหาชน ระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษัท 
ั

2.2.2 ความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อสิิทธิิหรืือการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์
ความเสี่่�ยงกรณีีมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 50
ปััจจุุบันั กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษัท คืื
ั อ บริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัดั กลุ่่�มจิิวะพรทิิพย์์ และกลุ่่�มอััศวกาญจน์์ และกรรมการ
ของบริิษัทอีี
ั ก 2 ท่่าน คืือ นายสาทิิส ตััตวธร และนายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิพัิ ฒ
ั น์์ โดยกลุ่่�มดัังกล่่าวถืือหุ้้�นรวมกัันคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ
48 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท ทำำ�ให้้ไม่่สามารถควบคุุมมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทั้้�งหมดไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องการแต่่งตั้้�งกรรมการ หรืือการ
ขอมติิในเรื่่�องอื่่�นที่่�ต้้องใช้้เสีียงส่่วนใหญ่่ของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นจึึงสามารถรวบรวมคะแนนเสีียงเพื่่�อตรวจสอบและ
ถ่่วงดุุลเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่เสนอได้้

2.2.3 ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ
- ไม่่มีี –
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3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
3.1 นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท 
ั สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ก้้าวสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ ได้้
นำำ�ระบบมาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001:2015 รวมทั้้�งนำำ�แนวปฏิิบััติิในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการบริิหารจััดการกระบวนการทางธุุรกิิจ ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงนำำ�มาสู่่�นโยบายการดำำ�เนิินงานที่่�ทางบริิษััทฯ ได้้นำำ�มายึึดถืือปฏิิบััติิ
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
1. การดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กลยุุทธ์์ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว แต่่ยัังคงความยืืดหยุ่่�นในการปรัับตััวโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััย
ความเสี่่ย� งทั้้�งภายในและภายนอกอย่่างครบถ้้วน
2. ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ตามหลัักจริิยธรรมเพื่่�อต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น�
ในทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
3. ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดผลกระทบในทางลบให้้น้้อยที่่�สุุด หรืือไม่่มีีผลกระทบต่่อผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียเลย ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมและยัังมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันด้้วยความจริิงใจ มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงาน
ให้้เป็็นไปตามความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
4. ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการพััฒนาสัังคมโดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การพััฒนาบุุคลากรในบริิษัทั ฯ จนไปถึึงการพััฒนาชุุมชนภายนอก
ในการทำำ�ประโยชน์์หรืือร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการมอบสิ่่�งที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนและสัังคม ควบคู่่�กัับการบริิหารจััดการการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิให้้มีีประสิิทธิภิ าพสููงสุุด พร้้อมทั้้�งสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบัติั ติ นที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชนให้้น้้อยที่่สุ� ุดหรืือไม่่มีีเลย

3.2 การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของธุุรกิิจ
3.2.1 ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

บริิษัทั ฯ ประกอบธุุรกิิจรัับจ้้างผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก โดยบริิษัทั ฯให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับการผลิิตสินิ ค้้าให้้ได้้มาตรฐานและ
ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าและคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้นำำ�แนวทางบริิหารห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ มาใช้้เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งใน
เชิิงธุุรกิิจครอบคลุุมตั้้ง� แต่่ การจััดหาวััตถุดิุ บิ การจััดหาเครื่่อ� งจัักรและแรงงาน เพื่่�อมาใช้้ในการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการผลิิตมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดย
มีีการผลิิตสิินค้้าที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า รวมทั้้�งยัังมีีการครอบคลุุมไปถึึงการพััฒนาเครื่่�องจัักร เพื่่�อให้้สามารถผลิิตสิินค้้า
ได้้ทัันกัับความต้้องการของลููกค้้าและเป็็นสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ ลดจำำ�นวนของเสีีย ซึ่่�งทุุกขั้้�นตอนของห่่วงโซ่่คุุณค่่าได้้อาศััยความร่่วมมืือและ
เชื่่�อมโยงกัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน คู่่�ค้้า ตััวแทนขาย ลููกค้้า ชุุมชนข้้างเคีียง และสัังคม เพื่่�อที่่�จะสร้้างความยั่่�งยืืนและ
เติิบโตไปพร้้อมกััน
1. การจััดหาวััตถุดิุ ิบ
บริิษัทั ฯ มีีการบริิหารจััดการธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบหรืือจััดซื้้�อวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ
ได้้แก่่ เม็็ดพลาสติิก แผ่่นพลาสติิก จาก shipping หรืือผู้้�ขายหลายรายเพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการขาดวััตถุุดิิบ ต้้นทุุน
วััตถุุดิิบส่่วนใหญ่่จะขึ้้�นอยู่่�กัับราคาน้ำำ�มั
� ัน นอกจากนั้้�นยัังได้้สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อคู่่�ธุุรกิิจ เช่่น คู่่�ค้้า ตััวแทนขาย ลููกค้้า
รวมทั้้�งยัังได้้รัับความร่่วมมืือกัันในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาให้้มีีการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าและสามารถตรวจสอบย้้อนหลัังได้้
2. การผลิิต
บริิษััทฯ ได้้ยึึดถืือและปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััดในทุุกขั้้�นตอนของห่่วงโซ่่คุุณค่่าครอบคลุุมตั้้�งแต่่
วััตถุุดิิบ อีีกทั้้�งยัังครอบคลุุมเรื่่�องคุุณภาพ การผลิิตสิินค้้า และการควบคุุมดููแลผลกระทบต่่อชุุมชนข้้างเคีียง
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3. การกระจายสิินค้้า
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการส่่งมอบสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพให้้กัับลููกค้้า และตรงตามเวลาที่่กำ� ำ�หนด การขนส่่งสิินค้้าโดย
รถของบริิษััทเองและรถรัับจ้้างซึ่่�งสามารถส่่งมอบได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง
4. การตลาดและการขาย
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการผลิิตสินิ ค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและมีีความหลากหลาย เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าเป็็นหลััก
5. บริิการหลัังการขาย
บริิษััทฯ ให้้การดููแลลููกค้้าด้้วยความจริิงใจและใส่่ใจในการบริิการทั้้�งในระหว่่างการทดลองผลิิตและให้้ความดููแล
หลัังการขาย ทั้้�งเรื่่�องการให้้ข้้อมููล การตรวจสอบสิินค้้า การเปลี่่�ยนสิินค้้าในกรณีีที่่�มีีสิินค้้าชำำ�รุุด เสีียหาย และนอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ยัังได้้สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อลููกค้้าในทุุกระดัับ

3.2.2 การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

บริิษัทั ฯ ได้้มีีการประเมิินและแบ่่งกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น
คู่่�ค้้า ชุุมชนและสัังคม และพนัักงานโดยประเมิินจากผลกระทบที่่ค� าดว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ จะส่่งผลต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียผ่่านหน่่วยงาน
ที่่�มีีหน้้าที่่�ติิดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานให้้มีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียน้้อยที่่�สุุดและส่่งเสริิมธุุรกิิจ
ให้้ดำำ�เนิินต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงานในการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งสามารถสรุุปผล
การดำำ�เนิินงานได้้ดัังต่่อไปนี้้�
ประเด็็นข้้อกัังวล /
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

แนวทางการสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วม

แนวทางการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อตอบสนองความคาดหวััง

1. ลููกค้้า

- การพััฒนาสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ
  มีีความหลากหลายอย่่างต่่อเนื่่�อง    
  เพื่่�อรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ตลาด
- การบริิหารจััดการเกี่่ย� วกัับสิินค้้า
  ที่่ชำ� ำ�รุุด เสีียหายหรืือไม่่ได้้คุุณภาพ
- ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและ
  ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การบริิหาร
  จััดการทรััพยากรและพลัังงาน
- การติิดต่่อสื่่�อสาร การตอบสนอง
  ต่่อการร้้องขอ การสนัับสนุุนและ
  ความช่่วยเหลืือ

- นำำ�ความต้้องการของลููกค้้ามาใช้้
  เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการพััฒนาและ
  การออกแบบรููปแบบทางธุุรกิิจ
- อบรม ให้้ความรู้้� เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ
  ในการทำำ�งานของพนัักงาน
- สำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าประจำำ�ปีี
- ตรวจประเมิินเกณฑ์์มาตรฐาน  
  คุุณภาพตามรอบระยะเวลาที่่�กำ�ห
ำ นด
- เปิิดช่่องทางการรัับฟััง ข้้อเสนอะแนะ/
ข้้อร้้องเรีียนทาง www.saleeind.com

- จััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อปรัับปรุุง
  และพััฒนาคุุณภาพของสิินค้้า
- นำำ�ข้้อเสนอแนะและข้้อร้้องเรีียน
  มาวิิเคราะห์์ถึึงสาเหตุุที่่�แท้้จริิงและ
  ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาอย่่างรวดเร็็ว
  เป็็นระบบ
- พััฒนานวััตกรรมการผลิิตสิินค้้า
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านต่่าง ๆ
  ของลููกค้้าอย่่างครบวงจร
- ผลิิตสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐาน คำำ�นึึงถึึง
  ความปลอดภััยของผู้้�บริิโภคและ
  สิ่่�งแวดล้้อม

2. ผู้้�ถืือหุ้้�น

- การเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของ
  ผลประกอบการทางธุุรกิิจของบริิษัทั
- การปรัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
  ให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ปััจจุุบััน

- สร้้างผลตอบแทนที่่คุ้้�� มค่่าให้้กับั ผู้้ล� งทุุน
- ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและ  
  สื่่�อสารให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
  การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ครบถ้้วน ถููกต้้อง
โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ให้้แก่่ผู้ล�้ งทุุน
  นัักวิิเคราะห์์การลงทุุน และผู้้�ถืือหุ้้�น
  รายย่่อย ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร
  ที่่�เหมาะสม อย่่างสม่ำำ�� เสมอตามรอบ
  ระยะเวลาที่่�เหมาะสม
- เปิิดช่่องทางการรัับฟััง ข้้อเสนอะแนะ/
  ข้้อร้้องเรีียนทาง www.saleeind.com

- นำำ�หลัักการและแนวคิิดต่่าง ๆ
  ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาใช้้เป็็นข้้อมููลในการจััดทำำ�
  แผนกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิิจ
- ศึึกษาและปรัับเปลี่่ย� นกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ
  เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
  ในการสร้้างผลตอบแทนทางธุุรกิิจ
  อย่่างต่่อเนื่่�อง
- จััดทำำ�และเผยแพร่่ข้้อมููลต่่าง ๆ
  เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�และความเชื่่�อมั่่�น
  ของผู้้�ถืือหุ้้�นตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
  ทุุกกลุ่่�มต่่อทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
  ของบริิษัทั

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

3. คู่่�ค้้า

ประเด็็นข้้อกัังวล /
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

แนวทางการสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วม

แนวทางการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อตอบสนองความคาดหวััง

- การปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ กติิกาข้้อกำำ�หนด
- ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิ
  ต่่อคู่่�ค้้าตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าตาม
  นโยบายของบริิษััท
- การปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน ข้้อมููล
  ที่่�เพีียงพอ

- ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับคู่่�ค้้าอย่่างโปร่่งใส
  เป็็นธรรมและเท่่าเทีียม
- พััฒนาศัักยภาพและสร้้างการเติิบโต
  ทางธุุรกิิจร่่วมกััน
- สร้้างและพััฒนาระดัับความสััมพัันธ์์
  ระหว่่างคู่่�ค้้า การพบปะเยี่่�ยมเยีียน
การประชุุมและแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น
  และข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ
- เปิิดช่่องทางการรัับฟััง ข้้อเสนอะแนะ/
  ข้้อร้้องเรีียนทาง www.saleeind.com

- เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกระบวนการ
  ทำำ�งานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง
- กำำ�หนดกระบวนการปฏิิบััติิงาน
  ร่่วมกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อแก้้ไขประเด็็น
  ข้้อกัังวล ข้้อตกลง สััญญา และ
  ข้้อกำำ�หนดที่่�ชััดเจนและโปร่่งใส
- มีีการประเมิินผลการทำำ�งานร่่วมกััน

- ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ
  ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสัังคมและชุุมชน
  การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ให้้ความสำำ�คััญ
  และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน
  ต่่อการดำำ�เนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
  โดยรอบพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
  และความปลอดภััยไม่่มีีกระทบ
- การมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
  ต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
  คุุณภาพชีีวิิต และเศรษฐกิิจในชุุมชน
- สร้้างงาน สร้้างรายได้้ เพื่่�อความมั่่�นคง - การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและพััฒนา
  ให้้กัับชุุมชนที่่�อยู่่�รอบโรงงาน
  ความสััมพัันธ์์กัับชุุมชนโดยการ
  สร้้างบรรยากาศและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี   ร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
  แก่่ชุุมชนโดยรอบโรงงาน
  การพบปะ พููดคุุยและแลกเปลี่่ย� น
- การดููแลและพััฒนาส่่งเสริิม
  ความคิิดเห็็นกัับชุุมชน
  คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและสัังคม
- ช่่องทางแสดงความคิิดเห็็นและ
ข้้อร้้องเรีียน เช่่น ตู้้แ� สดงความคิิดเห็็น/
  อย่่างต่่อเนื่่�อง และรัับฟัังความคิิดเห็็น
  การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน การส่่งเสริิม   ข้้อร้้องเรีียนหน้้าบริิษััท /
  www.saleeind.com
  และเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ

- ปฏิิบััติิงานตามคู่่�มืือ/ขั้้�นตอน
  การดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่ย� วข้้องอย่่าง
  เคร่่งครััด
- ตรวจติิดตามคุุณภาพและความเพีียงพอ
  ของความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม
  ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้และสื่่�อสาร
  ให้้สัังคม ชุุมชน ได้้รัับทราบถึึง
  ผลการตรวจติิดตามดัังกล่่าว
- รัับฟัังความคิิดเห็็นและความต้้องการ
  ของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�โดยรอบบริิเวณ
  โรงงาน
- จ้้างแรงงาน/บุุคคลที่่�อยู่่�ในชุุมชน
  และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง

- สื่่�อสารข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องและจำำ�เป็็น
  ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร การจััด  
  กิิจกรรมร่่วมกัันระหว่่างพนัักงาน
และผู้้บ� ริิหาร เพื่่�อพบปะและแลกเปลี่่ย� น
  ความคิิดเห็็น
- การรัับฟััง ข้้อเสนอะแนะ/
ข้้อร้้องเรีียนทาง www.saleeind.com/
  ตู้้�แสดงความคิิดเห็็น/ข้้อร้้องเรีียน
  โทร.02-5295968-99

- การดููแลพนัักงาน สวััสดิิการต่่างๆ
  อย่่างเป็็นธรรมและทั่่�วถึึง
- ส่่งเสริิมและพััฒนาทัักษะ ความรู้้�
  ความสามารถของพนัักงานอย่่าง
  ต่่อเนื่่�อง สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�และ
  ความสามารถ
- กำำ�หนดแนวทางและแนวปฏิิบััติิ
  ด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
  ในการปฏิิบััติิงานและส่่งเสริิมสุุขภาพ
  ที่่ดีี� ของพนัักงาน
- กำำ�หนดนโยบายด้้านทรััพยากรบุุคคล
ที่่เ� ปิิดกว้้างและยอมรัับความหลากหลาย
  ในการรัับพนัักงานและการปฏิิบััติิ
  ต่่อพนัักงานโดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
- จััดทำำ� Succession Plan เพื่่�อ
  วางแผนการทดแทนตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ
  ต่่าง ๆ

4. ชุุมชน   - ผลกระทบด้้านความปลอดภััยและ
และสัังคม   ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจาก

5. พนัักงาน
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- การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร
  ที่่�มีีความชััดเจนและยืืดหยุ่่�นต่่อการ
  เปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วของ
  สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ
- สภาพแวดล้้อมและพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสม
  ต่่อการปฏิิบััติิงาน มีีอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้
  ในการปฏิิบััติิงานอย่่างเพีียงพอและ
  เหมาะสม การมีีสวััสดิิภาพและ
  ความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน
- การพััฒนาบุุคลากร ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
  ความมั่่�นคง ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
  และสวััสดิิการของพนัักงานทุุกระดัับ

ดัังต่่อไปนี้้�

บริิษัทั ฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมโดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประเด็็นที่่มีีผ
� ลกระทบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียของบริิษัท 
ั

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยปฏิิบััติิตามกรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่่�สุุจริิตและเป็็นธรรม ภายใต้้กรอบ
ของกฎหมายและจริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษัท 
ั และยึึดกติิกาของการแข่่งขัันอย่่างเสมอภาค โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้น� ฐานของการได้้รับั ผลตอบแทน
ที่่�เป็็นธรรมทั้้�งสองฝ่่าย การดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าต้้องไม่่นำำ�มาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีียต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััทหรืือขััดต่่อกฎหมาย
บริิษัทั ฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม โปร่่งใส และด้้วยความรัับผิิดชอบ คณะกรรมการบริิษัทจึึ
ั งได้้จัดั ทำำ�คู่่�มืือจรรยาบรรณ
ในการปฏิิบััติิงาน (Code of Conduct) สำำ�หรัับพนัักงานและผู้้�บริิหาร มาเป็็นแนวทางให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานได้้ถืือปฏิิบััติิ
เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันและเป็็นที่่ย� อมรัับ โดยมีีการอบรมคู่่�มืือจรรยาบรรณในการปฏิิบัติั งิ านให้้กับั พนัักงานทุุกคนได้้รับั ทราบโดยฝ่่ายบุุคคล
จะมีีหน้้าที่่�ดููแลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานให้้เป็็นไปตามจรรยาบรรณ พร้้อมกัันนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้เปิิดช่่องทางการรัับแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนจาก
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้ตามช่่องทาง ดัังนี้้�
1. พนัักงานสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้โดยการหย่่อนตู้้แ� สดงความคิิดเห็็น (กล่่องเขีียว ที่่มีี� ภายในบริิษัทั ฯ)
2. ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถส่่งข้้อเสนอแนะหรืือข้้อร้้องเรีียนได้้ตามช่่องทาง ดัังนี้้�
• ส่่งจดหมายปิิดผนึึก โดยไม่่ต้้องระบุุชื่่�อผู้้�แจ้้งมาที่่ ผู้
� ้�จััดการฝ่่ายบริิหาร ตามที่่�อยู่่�บริิษััท
• แจ้้งผ่่านโทรศััพท์์สายตรง ผู้้�จััดการแผนกบุุคคล โทร. 02-5295968-99 ต่่อ 1214
• ส่่งจดหมายปิิดผนึึก โดยไม่่ต้้องระบุุชื่่�อผู้้�แจ้้งและนำำ�มาใส่่กล่่องรัับแจ้้งเบาะแส (ตั้้�งอยู่่�ที่่�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
ด้้านหน้้าบริิษัทั ) ข้้อมููลที่่�ได้้รัับแจ้้ง บริิษััทฯ จะปกปิิดเป็็นความลัับตามนโยบาย
ผู้้�จััดการแผนกบุุคคลจะรวบรวมและส่่งข้้อร้้องเรีียนไปยัังคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อทำำ�การพิิจารณาตรวจสอบแล้้วแต่่กรณีี 
ซึ่่�งจนถึึงปััจจุุบัันบริิษััทฯ ยัังไม่่เคยได้้รัับข้้อร้้องเรีียนหรืือมีีประเด็็นข้้อพิิพาทแต่่อย่่างใด
2. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทฯ เคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน คู่่�ค้้า และบุุคคลอื่่�นด้้วยความเท่่าเทีียมกััน และยัังไม่่ส่่งเสริิม
ให้้บุุคคลดัังกล่่าวละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนเช่่นเดีียวกััน รวมถึึงการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ อาทิิเช่่น นโยบายการใช้้แรงงานต่่างด้้าว โดยมีีโครงสร้้าง
แรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดููแลเรื่่อ� งระบบความปลอดภััยเช่่นเดีียวกัับแรงงานไทย ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ยัังมีีการรัับบุุคคลซึ่่�งมีีความพิิการ
เข้้าเป็็นพนัักงานของบริิษััทฯ ให้้ทำำ�งานในส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมและมีีการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกััน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิตามมาตรฐานต่่าง ๆ ตามความต้้องการของลููกค้้า เช่่น
- หลัักจรรยาบรรณแห่่งพัันธมิิตรธุุรกิิจผู้้�มีีความรัับผิิดชอบ (RBA) เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามหลัักจรรยาบรรณอัันประกอบด้้วย
ด้้านแรงงาน สุุขภาพและความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม จริิยธรรมและระบบการจััดการ
- ระบบการจััดการเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองแรงงานและความปลอดภััยในการทำำ�งาน The Sedex Members Ethical Trade
Audit (SMETA) หรืือ (SEDEX) เป็็นต้้น

3.3 การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินงานตามแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวลดล้้อม ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับนโยบายคุุณภาพ ความมั่่�นคง ความปลอดภััย 
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงระบบบริิหารจััดการ การดำำ�เนิินงานตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมุ่่�งเน้้นแนวทาง
การควบคุุม ป้้องกัันและลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและกำำ�หนด
แผนงานการอนุุรักั ษ์์พลัังงานให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่กระบวนการจััดซื้้อ� จััดหา กระบวนการผลิิต กระบวนการส่่งมอบสิินค้้า
และการจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ อยู่่�ในช่่วงเริ่่ม� ดำำ�เนิินการเพื่่�อกำำ�หนดแผนเกี่่ย� วกัับการควบคุุมและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จึึงยัังไม่่มีีข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2564
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3.3.2   การบริิหารจััดการและผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัทั ฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการจััดทำำ�ระบบการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานระบบ
การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 : 2015 และบริิษััทฯ ยัังได้้รัับการรัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 3 (Green Industry)
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผลและทบทวนเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป โดยบริิษัทั ฯ ได้้ส่ง่ เสริิมและให้้ความรู้้�ด้า้ นสัังคม สิ่่�งแวดล้้อมกัับพนัักงานทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางร่่วมกััน
ในการพััฒนาและดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้ทั่่ว� ถึึงทั้้�งองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีโครงการหรืือกิิจกรรมต่่าง ๆ
เพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้ศักั ยภาพและทรััพยากรของบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการให้้ประสบผล สำำ�เร็็จตามเป้้าหมายและวััตถุปุ ระสงค์์อย่่าง
คุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์พลัังงานและการส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้มีี
การกำำ�หนดเป็็นนโยบายเกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมขึ้้�น เพื่่�อให้้พนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยกัันดููแลรัักษาและรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยมีีการกำำ�หนดโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
โครงการอนุุรักษ์
ั ์พลัังงาน (Energy Saving)
บริิษัทั ฯ สนัับสนุุนให้้ทุกุ หน่่วยงานดำำ�เนิินกิิจกรรมโดยใช้้พลัังงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด กำำ�หนดให้้ แต่่ละหน่่วยงานควบคุุมและ
ปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงาน ทำำ�การเก็็บข้้อมููลและสรุุปผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อวิิเคราะห์์ประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมีีฝ่่ายวิิศวกรรม ฝ่่ายความปลอดภััยและฝ่่ายบุุคคล เป็็นผู้้ติ� ดิ ตามผลการดำำ�เนิินงานด้้านใช้้พลัังงาน ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ องค์์กรเกี่่ย� วกัับ
การลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยเช่่นกััน
บริิษัทั ฯ สนัับสนุุนให้้ทุกุ คนภายในองค์์กรเห็็นความสำำ�คัญ
ั และตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการประหยััดพลัังงาน โดยให้้ทุกุ ฝ่่าย
ได้้มีีส่่วนร่่วมช่่วยกัันลดปััญหาโลกร้้อนซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลัังประสบอยู่่�  บริิษััทฯ จึึงพยายามลดต้้นทุุนด้้านพลัังงานลง โดยต้้นทุุน
พลัังงานต่่อยอดขาย 1,000 บาท ที่่ล� ดลงจาก 83.3 บาท ในปีี 2562 เป็็น 81.8 บาท ในปีี 2563 และสามารถลดลงเหลืือเพีียงเฉลี่่ย 
� 62.6 บาท
ในปีี 2564 นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังกำำ�หนดให้้มีีเป้้าหมายปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าต่่อยอดขายไม่่เกิิน 6% ต่่อปีี ซึ่่ง� ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีปริิมาณ
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 6.51% ต่่อเดืือน โดยมีีมาตรการที่่ไ� ด้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อเป็็นการลดการใช้้พลัังงานคืือ การเปลี่่ย� นรููปแบบการใช้้
Chiller ขนาดเล็็กเป็็นกลุ่่�ม ๆ ที่่ส� ามารถกำำ�หนดให้้เปิิดเป็็นจุุดๆ ตามที่่เ� ครื่่อ� งจัักรมีีการเดิินงานผลิิต ในขณะที่่ร� ะบบเดิิมเป็็นระบบใหญ่่ต้อ้ งเปิิด
ทั้้�งหมดภายในโรงานถึึงแม้้จะมีีเครื่่อ� งจัักรที่่ไ� ม่่ได้้ผลิติ งานด้้วยก็็ตามจึึงทำำ�ให้้มีีค่า่ ไฟฟ้้าสููง รวมทั้้�งการพยายามประหยััดพลัังงานที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็น
ควบคู่่�ไปด้้วย 
อย่่างไรก็็ตามผู้้บ� ริิหารได้้เน้้นย้ำำ��ให้้ทุกุ หน่่วยงานช่่วยกัันหาวิิธีีเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้บรรลุุ
ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยทำำ�ให้้มีีสิ่่�งแวดล้้อมที่่ดีี� แล้้วยัังเป็็นการช่่วยลดต้้นทุุนในการผลิิตอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� การใช้้พลัังงาน
ไฟฟ้้าของบริิษัทั ฯ มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการรณรงค์์ให้้พนัักงานทุุกคนมีีจิิตสำำ�นึึกในการร่่วมมืือกัันใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าและ
มีีประสิิทธิิภาพ และมีีการเผย แพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการประหยััดพลัังงานแก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง
โครงการประหยััดน้ำำ��บาดาลและการนำำ�น้ำ� 
ำ� DI กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตใหม่่
เพื่่�อเป็็นการลดปััญหาการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมและเพื่่�อให้้การใช้้ทรัพั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและได้้ประโยชน์์สููงสุุด บริิษัทั ฯ จึึงกำำ�หนดให้้
มีีโครงการประหยััดน้ำำ��บาดาล ด้้วยการขอความร่่วมมืือจากพนัักงานทุุกคนให้้รู้้�คุณค่
ุ า่ ของน้ำำ��และใช้้น้ำำ��อย่่างประหยััดและคุ้้�มค่่า โดยมีีเป้้าหมา
การใช้้น้ำำ��ได้้ไม่่เกิิน 4,800 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน สำำ�หรับั ปริิมาณการใช้้น้ำำ��บาดาลโดยเฉลี่่ย� ของปีี 2564 เท่่ากัับ 3,246 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน
ซึ่่�งมีีการใช้้น้ำำ��น้้อยกว่่าเป้้าหมายที่่�ได้้กำ�ห
ำ นดไว้้
โครงการรณรงค์์การคััดแยกขยะ
บริิษัทั ฯ ได้้สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้พนัักงานทุุกคนตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสิ่่�งแวดล้้อม ช่่วยกัันรัักษาความสะอาด และดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ภายในโรงงาน จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศแก่่พนัักงานใหม่่ แม่่บ้า้ น, คนสวน, รปภ., ผู้้�รับั เหมา เพื่่�อให้้ทุกุ คนมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจและเห็็นความสำำ�คัญ
ั
ของการคััดแยกขยะ รวมทั้้�งปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการทิ้้�งขยะตามประเภทที่่�ชี้้�บ่่งไว้้อย่่างชััดเจน พร้้อมทั้้�งติิดตามผลเกี่่�ยวกัับความเข้้าใจ
ของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เช่่น การตรวจ 5 ส ประจำำ�เดืือนโดยคณะกรรมการ 5 ส และทำำ�การสรุุปผลการตรวจสอบและรายงานต่่อ
ผู้้�รัับผิิดชอบแต่่ละพื้้�นที่่�เพื่่�อรัับทราบและทำำ�การแก้้ไขในกรณีีที่่�ไม่่ได้้ทำำ�ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้
สำำ�หรับั ขยะที่่เ� กิิดจากกระบวนการผลิิต ได้้แก่่ เศษพลาสติิกที่่เ� หลืือจากการผลิิตหรืือชิ้้น� งานเสีียที่่ไ� ม่่ได้้มาตรฐาน สามารถนำำ�กลัับมา
ใช้้ในการผลิิตใหม่่ได้้อีีกโดยกระบวนการรีีไซเคิิล และนอกจากนี้้�จัดั ให้้มีีการกำำ�จัดั กากอุุตสาหกรรม(สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่ไ่� ม่่ใช้้แล้้วตามกฎหมาย
โรงงาน) ที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิตเพื่่�อนำำ�ออกนอกบริิษัทั ฯ อย่่างถููกต้้องตามกฎหมายโดยมีีหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องดููแลรัับผิิดชอบ
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โครงการควบคุุมและจััดการสารเคมีี
บริิษัทั ฯ ได้้มีีการจััดเก็็บและควบคุุมการใช้้สารเคมีีโดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย ความสำำ�คัญ
ั ของสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพอนามััย
ของพนัักงานรวมถึึงผลกระทบต่่อชุุมชนรอบข้้าง โดยมีีการตรวจติิดตามสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยทำำ�การตรวจสอบ
อุุณหภููมิบิ ริิเวณพื้้น� ที่่จั� ดั เก็็บสารเคมีีหรืือพื้้น� ที่่ที่� มีี่� การใช้้สารเคมีี รวมทั้้�งปรัับปรุุงข้้อปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ในการทำำ�งานเป็็นระยะและต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดให้้มีีการซ้้อมแผนฉุุกเฉิินในกรณีีที่่ส� ารเคมีีหกรั่่ว� ไหลเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ทั้้ง� นี้้� สารเคมีีที่่ใ� ช้้ในการผลิิตของบริิษัทมีีปริ
ั
มิ าณน้้อยมากและ
มีีเพีียงไม่่กี่่�รายการเท่่านั้้�น
โครงการประหยััดการใช้้กระดาษ A4
เพื่่�อเป็็นการประหยััดทรััพยากรธรรมชาติิและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีโครงการประหยััดการใช้้
กระดาษ  A4 ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการลดการใช้้กระดาษภายในสำำ�นัักงาน โดยกำำ�หนดปริิมาณการใช้้กระดาษในแต่่ละแผนกประจำำ�เดืือนตาม
ความจำำ�เป็็น เพื่่�อเป็็นการควบคุุมและลดปริิมาณการใช้้กระดาษในการทำำ�งาน และนำำ�กระดาษที่่�ใช้้แล้้วมาทำำ�เป็็นกระดาษ  Reuse หรืือ
เปลี่่�ยนวิิธีีการสื่่�อสารผ่่านการส่่งข้้อความทางอีีเมลล์์หรืือทางไลน์์แทนเพื่่�อลดปริิมาณการพิิมพ์์เอกสาร โดยมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการใช้้
กระดาษ A4 ของบริิษััทฯ ไม่่เกิิน 138 รีีมต่่อเดืือน และได้้ทำ�ำ การติิดตามตรวจสอบประเมิินผลการใช้้กระดาษเป็็นระยะ สำำ�หรัับในปีี 2564
มีีการใช้้กระดาษเฉลี่่�ยเดืือนละ 83 รีีม ซึ่่�งมีีแนวโน้้มลดลงเรื่่�อยๆ มีีเพีียงบางเดืือนที่่�ความต้้องการใช้้กระดาษเพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากปริิมาณ
การสั่่�งซื้้อ� ของลููกค้้าบางรายที่่ยั� งั ต้้องการข้้อมููลหรืือหลัักฐานประกอบที่่เ� ป็็นเอกสารจึึงทำำ�ให้้มีีการใช้้กระดาษมากขึ้้น� อย่่างไรก็็ตามหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ยัังคงให้้ความร่่วมมืือกัันเพื่่�อช่่วยกัันลดการใช้้กระดาษให้้ได้้มากที่่�สุุด
		
กิิจกรรม 5 ส
บริิษัทั ฯ ได้้มีีนโยบายจััดทำำ�กิจิ กรรม 5 ส ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มผลผลิิตและเพื่่�อความสะอาด ความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยภายในบริิษัทั ฯ
โดยการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ 5 ส เพื่่�อเป็็นทีีมงานในการจััดทำำ�มาตรฐานและกำำ�หนดแผนการตรวจสอบ โดยกำำ�หนดการตรวจประเมิิน
ติิดตามผลการปรัับปรุุงพร้้อมทั้้�งรายงานผลการติิดตามในที่่ป� ระชุุมกรรมการ 5 ส ซึ่่�งกำำ�หนดการตรวจประเมิินและรายงานผลเดืือนละ 1 ครั้้ง�
โดยให้้พนัักงานทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วมและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสะสางสิ่่�งของที่่�ไม่่จำำ�เป็็นในการทำำ�งาน การดููแลความสะอาด
ความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย  เพื่่�อความสะดวกและมีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีภายในพื้้�นที่่�การทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยงาน รวมถึึงการเสริิมสร้้าง
ลัักษณะนิิสัยั ให้้กับั พนัักงานทุุกคน จะทำำ�ให้้เกิิดสุุขลัักษณะที่่ดีี� ภายในพื้้น� ที่่ก� ารทำำ�งาน นอกจากนี้้�ยังั ได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีการทำำ�ความสะอาด
โรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่่�งคณะกรรมการ 5 ส ได้้กำำ�หนดวััน เวลาในการทำำ�ความสะอาดครั้้�งใหญ่่ปีีละ 1 ครั้้�ง
การจััดการเพื่่�อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก
บริิษัทั ฯ ยัังไม่่ได้้จัดั ทำำ�ข้อ้ มููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เนื่่�องจากอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาข้้อมููล วิิธีีการ และการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีนโยบายการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่�งได้้ผ่า่ นการอนุุมัติั ขิ องคณะกรรมการบริิษัทั แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์
2565 ดัังนี้้�
การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
กลุ่่�มบริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัดั (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม โดยยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย
เพื่่�อประโยชน์์ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนตามกัับแนวทางการดำำ�เนิินการในระดัับสากลซึ่่�งครอบคลุุม
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้หลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี  เพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก ปััญหา
โลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญและเร่่งด่่วนที่่�ทุุกฝ่่ายต้้องให้้ความร่่วมมืือในการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ตามข้้อตกลงกัันของหน่่วยงานราชการต่่างๆ พร้้อมทั้้�งภาคเอกชน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
กลุ่่�มบริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้ตระหนัักและมีีความมุ่่�งมั่่�นในการที่่ใ� ห้้ความร่่วมมืือและช่่วยส่่งเสริิม สนัับสนุุน
กิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยลดสภาวะโลกร้้อนอย่่างเต็็มที่่� โดยมีีแนวทางเบื้้�องต้้น ดัังนี้้�
1. ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการและอุุปกรณ์์ต่่างๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อลดปริิมารณการใช้้พลัังงาน
2. ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้พลัังงานทดแทน เพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
3. จััดกิิจกรรมสร้้างจิิตสำำ�นึึกการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน และการรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพอากาศ ให้้แก่่ คณะกรรมการ ผู้้บ� ริิหาร
พนัักงาน และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
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4. ส่่งเสริิมการสร้้างความตระหนัักรู้้�และความเข้้าใจด้้านการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศของโลกให้้แก่่พนัักงานและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญ ด้้วยการจััดฝึึกอบรม การแบ่่งปัันความรู้้� หรืือการจััดกิิจกรรมรณรงค์์ การเตรีียมความพร้้อมต่่อ
ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิเพื่่�อให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและได้้รัับผลกระทบน้้อยที่่สุ� ุด
5. ร่่วมมืือการปลููกป่่าทดแทน และฟื้้�นฟููพื้้�นที่่ป่� ่าขึ้้�นมาใหม่่ เพื่่�อเป็็นแหล่่งดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์
6. ส่่งเสริิมและรณรงค์์ให้้มีีการรวบรวม และจััดการขยะ/ของเสีียเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
7. ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนพลัังงานทดแทน พลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานสะอาด อย่่างรู้้�คุุณค่่า
8. ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนกิิจกรรมการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน และการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างรู้้�คุุณค่่า
กลุ่่�มบริิษััทฯ หวัังว่่าจะได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการมีีส่่วนร่่วมในการช่่วยลดปััญหาโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� นโยบายฉบัับนี้้�ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการครั้้ง� ที่่� 1/2565 และให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565
เป็็นต้้นไป
โดยบริิษัทั คาดว่่าบริิษััทจะสามารถนำำ�เสนอข้้อมููลการจััดการเพื่่�อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ในปีีถััดไป

3.4 การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบและยั่่�งยืืน ยึึดมั่่�นและ
ปฏิิบััติิตามมาตรฐานและแนวปฏิิบััติิด้้านมนุุษยชนระดัับสากล เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยง ป้้องกััน และหลีีกเลี่่�ยงการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ของบริิษััทฯ ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ดำำ�เนิินการตามกระบวนการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ประกอบด้้วยการระบุุประเด็็นความเสี่่ย� งด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน การระบุุกลุ่่�มผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ การป้้องกัันตลอดจนการกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อบรรเทา เยีียวยาความเสีียหายและติิดตามผล
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจตั้้�งอยู่่�บนการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
- การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารงานทรััพยากรบุุคคล เพราะพนัักงานคืือกลไกหลัักในการขัับเคลื่่อ� นให้้สามารถ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างราบรื่่�นและสร้้างการเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน จึึงดููแลพนัักงานทุุกระดัับด้้วยความเท่่าเทีียม
เคารพสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานของบุุคคล มุ่่�งเน้้นให้้บุุคลากรพร้้อมเรีียนรู้้� พััฒนาตััวเองอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มีีทัักษะที่่�
หลากหลายและสอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร โดยมีีกระบวนการสรรหาบุุคลากรอย่่างเป็็นระบบมุ่่�งเน้้น
การสรรหาบุุคลากรที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ มุ่่�งเน้้นการสร้้างแรงจููงใจและสร้้างเป้้าหมายให้้กับั พนัักงานในการทำำ�งาน
ร่่วมกัับองค์์กร มีีการปลููกฝัังค่่านิิยมองค์์กรและสร้้างความผููกพัันต่่อองค์์กร และสร้้างการเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
- การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
จากความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อความรัับผิิดชอบของธุุรกิิจในการจััดหาสิินค้้าที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสุุขภาพและมีี
ความปลอดภััย ซึ่่�งลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เกี่่�ยวเนื่่�องกัับภาชนะ บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
โดยการรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ของลููกค้้าที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อช่่วยให้้บริิษัทั ฯ สามารถเพิ่่�มระดัับความพึึงพอใจของลููกค้้าและพััฒนาระดัับความสััมพัันธ์์ของลููกค้้าให้้เพิ่่�มสููงขึ้้�น
- การปฏิิบััติิต่่อพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
จากห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ทางธุุรกิิจ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจหรืือคู่่�ค้้า ได้้แก่่ ผู้้�ส่ง่ มอบสิินค้้าหรืือบริิการ รวมถึึงผู้้�รับั เหมาแรงงานหรืือบริิการ
ซึ่่�งถืือเป็็นฟัันเฟืืองที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในการส่่งผ่่านคุุณค่า่ ของสิินค้้าไปสู่่�ลููกค้้าและผู้้บ� ริิโภค บริิษัทั ฯ มีีแนวทางในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจตามหลัักสิิทธิมิ นุุษยชนโดยไม่่เลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้า การกำำ�หนดแนวปฏิิบัติั แิ ละกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ านของคู่่�ค้้า หรืือ
พนัักงานของคู่่�ค้้าที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการหรืืออยู่่�ในกระบวนการภายใต้้ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนดด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่�เคร่่งครััดของบริิษััทฯ
- การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการผลิิตและส่่งมอบสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีี่� และการพััฒนาชุุมชน
ในพื้้น� ที่่เ� พื่่�อให้้อยู่่�ด้้วยกัันอย่่างมีีความสุุข สร้้างประโยชน์์แก่่สังั คมและชุุมชน การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและเสริิมสร้้างเศรษฐกิิจ
ให้้แข็็งแกร่่งถืือเป็็นรากฐานสำำ�คััญในการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศ
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การสร้้างคุุณค่่าสู่่�สัังคม เป็็นหนึ่่�งในภารกิิจสำำ�คััญขององค์์กรที่่�ต้้องดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาธุุรกิิจ มีีแนวทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผสมผสานแนวคิิดการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

3.4.2   ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
1. พนัักงานและแรงงาน
บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ ามหลัักสิิทธิมิ นุุษยชนตั้้ง� แต่่การจ้้างงานจนถึึงการดููแลพนัักงานและบุุคลากรทุุกคน เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�สึึกผููกพััน
เป็็นครอบครััวเดีียวกัันกัับองค์์กร บริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับพนัักงานที่่สำ� ำ�คััญ ดัังนี้้�
		• การรัักษาพนัักงานให้้อยู่่�กัับองค์์กร
บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ เช่่น การสื่่�อสารถึึงนโยบายและเป้้าหมายขององค์์กร สร้้างความเข้้าใจในทิิศทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้เกิิดเป้้าหมายร่่วม ตลอดจนเป็็นการเสริิมสร้้างแรงบัันดาลใจในการทำำ�งานร่่วมกััน การโยกย้้ายพนัักงานในตำำ�แหน่่ง
ที่่�เหมาะสมภายในองค์์กรเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และประสบการณ์์ พััฒนาทัักษะความรู้้� ความสามารถให้้มีีความหลากหลาย
		• การฝึึกอบรมพนัักงาน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน โดยบริิษััทฯ
ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องบุุคลากรตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการคััดสรรพนัักงานให้้ได้้ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�  ความสามารถเข้้ามาสู่่�องค์์กร มีีการจััดฝึึกอบรมให้้
ทั้้�งภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กรเพื่่�อเป็็นการพััฒนาความรู้้� ความสามารถและเพิ่่�มทัักษะในการทำำ�งาน รวมถึึงเป็็นการสร้้างขวััญกำำ�ลังั ใจ
ให้้แก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง รวมทั้้�งดำำ�เนิินการประเมิินผลภายหลัักจบหลัักสููตรการฝึึกอบรมเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์และประเมิินประสิิทธิิภาพ
ของกระบวนการฝึึกอบรม การพััฒนาด้้านทรััพยากรบุุคคลและประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของพนัักงานแต่่ละคน จากการดำำ�เนิินนโยบาย
การพััฒนาบุุคลากรดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษััทฯ พบว่่าบุุคลากรของบริิษััทมีีส่่วนสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในการลดการสููญเสีียในการผลิิต  และ
สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลมากขึ้้น� จนส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ มีีต้้นทุุนการผลิิตที่่ล� ดลง ลดการสููญเสีียทรััพยากรต่่าง ๆ
สำำ�หรัับการฝึึกอบรมจากหลัักสููตรทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทฯ ในการพััฒนาบุุคลากรประจำำ�ปีี
2564 มีีจำำ�นวน 15 หลัักสููตร (รวมการฝึึกอบรมทั้้�งภายนอกและภายในบริิษััท) โดยมีีพนัักงานที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมคิิดเป็็นร้้อยละ 20.20
ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 การฝึึกอบรมมีีจำำ�นวนหลัักสููตรการอบรมที่่�ลดลงจากปีีก่่อน เนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้้�งในประเทศไทยและทั่่�วโลกจึึงไม่่สามารถจััดการอบรมและส่่งพนัักงานเพื่่�อเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมตามความต้้องการได้้
		• ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อนโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัับผิิดชอบเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการตาม
นโยบายให้้เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการประเมิินผลและจััดการฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยบริิษััทฯ
ได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย  เพื่่�อดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามมาตรฐานระบบการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 ซึ่่�งปััจจุุบััน บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO14001 อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเวลากว่่า
10 ปีี และเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพด้้านความปลอดภััยให้้แก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้องและเพื่่�อความมั่่�นใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านในทุุกพื้้น� ที่่�
เป็็นไปตามมาตรฐานด้้านความปลอดภััย จึึงจััดให้้มีีการอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยแก่่พนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีของพนัักงานหรืือลููกจ้้าง เพื่่�อให้้มีีการเฝ้้าระวัังโรคจากการทำำ�งานที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและ
ทำำ�ให้้ทราบภาวะสุุขภาพหรืือแนวโน้้มของการเจ็็บป่่วยของพนัักงานหรืือลููกค้้า รวมทั้้�งกรณีีที่่�มีีโรคระบาดรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นมาใหม่่ โดยมีี
การติิดตามข่่าวสารและข้้อมููลอย่่างใกล้้ชิิด จะได้้มีีการรัักษาและหาวิิธีีป้้องกัันได้้อย่่างทัันท่่วงทีี 
ทั้้�งนี้้� ในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยและทั่่�วโลกประสบกัับวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยบริิษััทฯ ได้้ติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิิด และกำำ�หนด ให้้มีีมาตรการการป้้องกัันความปลอดภััย
ด้้านสุุขภาพอนามััยของผู้้�บริิหารและพนัักงานขั้้�นสููงสุุด เพื่่�อความปลอดภััยของทุุกคน ซึ่่�งตั้้�งแต่่มีีการแพร่่ระบาดในช่่วงปีี 2563 จนถึึง
ณ วัันที่่� 31ธัันวาคม 2564 พบว่่ามีีพนัักงานของบริิษัทั ฯ ติิดเชื้้�อจำำ�นวนรวมทั้้�งหมด 25 คน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นจำำ�นวนที่่�น้้อยและสามารถควบคุุม
ได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีนโยบายให้้พนัักงานทุุกคนฉีีดวััคซีีนป้้องโรคโควิิด-19 ให้้ครบทุุกคนภายในปีี 2564 โดยทางบริิษััทฯ
ให้้ความช่่วยเหลืือเกี่่�ยวกัับการจััดหาข้้อมููล การลงทะเบีียน และจััดรถบริิการรัับส่่งพนัักงานเพื่่�อไปฉีีดวััคซีีนตามสถานที่่�ที่่�ลงทะเบีียนไว้้
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โดยปััจจุุบัันพนัักงานของบริิษััทฯ ได้้รัับวััคซีีนเบื้้�องต้้นครบเรีียบร้้อยแล้้ว และทะยอยรัับวััคซีีนเพิ่่�มเติิมตามที่่�กระทรวงสาธารณสุุขกำำ�หนด
แต่่อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ฯ จะยัังคงมีีมาตรการการป้้องกัันต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยของพนัักงาน โดยกำำ�หนดนโยบายอุุบััติิเหตุุต้้องเป็็นศููนย์์ ( 0 ) เป็็น
เป้้าหมายหลัักอย่่างหนึ่่�งของบริิษัท สำ
ั ำ�หรัับข้้อมููลในปีี 2564 มีีอุุบััติิเหตุุขั้้�นรุุนแรงที่่�เกิิดจากการทำำ�งานจำำ�นวน 4 เหตุุการณ์์ ซึ่่�งเกิิดจาก
การปฏิิบัติั งิ านที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์/เครื่่อ� งมืือจำำ�นวน 2 เหตุุการณ์์ นอกจากนี้้�ยังั มีีอุุบัติั เิ หตุุเล็็กน้้อยที่่เ� กิิดจากการทำำ�งานอื่่น� ๆ
โดยส่่วนใหญ่่เกิิดกัับพนัักงานใหม่่ที่่�เพิ่่�งมาทำำ�งานซึ่่�งยัังไม่่มีีความชำำ�นาญจำำ�นวน 2 เหตุุการณ์์

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ปีี 2563

ปีี 2564

อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน

8

4

อััตราบาดเจ็็บรวม

15

11

เหตุุการณ์์ (ครั้้�ง)

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ห
ำ นดให้้คณะกรรมการความปลอดภััยและหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกำำ�หนดแนวทางวิิธีีปฏิิบัติั แิ ละป้้องกััน
เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุซ้ำำ��ขึ้้�นอีีก และจััดให้้มีีการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�  เพิ่่�มทัักษะและความเชี่่�ยวชาญ เพิ่่�มความระมััดระวััง และจััดกิิจกรรม
รณรงค์์เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ ความตระหนััก และสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับพนัักงาน ในการสร้้างปลอดภััยให้้กัับตนเองและคนรอบข้้าง
เพื่่�อช่่วยลดอุุบััติิเหตุุในโรงงานให้้ได้้ตามเป้้าหมายหลัักที่่�วางไว้้
		• ด้้านสวััสดิิการพนัักงาน
บริิษััทฯ มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบการขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนพนัักงานร่่วมปรึึกษาหารืือกัับฝ่่าย
บริิหารเพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้รับั สิิทธิแิ ละสวััสดิิการอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์และความ
เข้้าใจอัันดีีระหว่่างพนัักงานและบริิษััทฯ โดยอ้้างอิิงตามระบบการจััดการเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองแรงงานและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรืือ (SEDEX) ประกอบด้้วย
2. ลููกค้้า / ผู้้�บริิโภค
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้า ดัังนั้้�น หน่่วยงานทางด้้านการตลาดของบริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�การสำำ�รวจความ
พึึงพอใจของลููกค้้า และการติิดตามเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้าหลัังการขาย ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้ทราบถึึงความต้้องการและปััญหาต่่าง ๆ ของลููกค้้า
และการตลาด เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น จากผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าปีี 2564 พบว่่า
ผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับที่่�ดีีน่่าพึึงพอใจ คิิดเป็็นคะแนนความพึึงพอใจเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 88% จากรายงานการสำำ�รวจความพึึงพอใจนี้้�บริิษััทฯ
ได้้ตระหนัักถึึงสิ่่�งที่่�ควรปรัับปรุุงและได้้นำำ�ข้้อมููลเหล่่านี้้�มาจััดทำำ�แผนงานการพััฒนาตลาดในปีีต่่อไป
ถึึงแม้้ว่่าบริิษัทั ฯ จะไม่่ได้้ขายสิินค้้าโดยตรงให้้แก่่ผู้้�บริิโภค แต่่บริิษััทฯ ก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าและบริิการของบริิษััทฯ ว่่าจะ
ต้้องไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงหรืืออัันตรายต่่อผู้้�บริิโภคจากสิินค้้าที่่�ผลิต 
ิ เช่่น ชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ ของภาชนะหรืือบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้า
อุุปโภค บริิโภค โดยมีีการสื่่�อสารกัับพนัักงานอยู่่�เสมอและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งดัังกล่่าวเป็็นอัันดัับแรก ไม่่ว่า่ จะเป็็นพนัักงานฝ่่ายผลิิตหรืือ
พนัักงานฝ่่ายตรวจสอบคุุณภาพ ซึ่่�งจะต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับความสมบููรณ์์ของสิินค้้าและบริิการโดยตรง บริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการตามมาตรฐาน
สากลต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ลููกค้้า ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• มาตรฐานการจััดการด้้านคุุณภาพ (ISO9001:2015)
• มาตรฐานการจััดการด้้านคุุณภาพสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมยานยนต์์ (IATF16949:2016)
• มาตรฐานการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO14001:2015)
• มาตรฐานการระบบสุุขลัักษณะในการผลิิตที่่�ดีี (Good Manufacturing Practice) หรืือ GMP สำำ�หรัับกระบวนการผลิิตชิ้้�น
ส่่วนพลาสติิกและการขึ้้�นรููปด้้วยระบบสููญญากาศ (VACUUM)
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นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังใส่่ใจและคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยต่่อผู้้�บริิโภคและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเน้้นการจััดการด้้านสารปนเปื้้�อนใน
ผลิิตภััณฑ์์ (Environmental Hazardous Substances) เพื่่�อควบคุุมไม่่ให้้มีีการนำำ�สารเคมีีที่่�เป็็นอัันตรายมาใช้้ในกระบวนการผลิิต  เพื่่�อ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นว่่าสิินค้้าที่่�เป็็นบรรจุุภััณฑ์์ของบริิษัทั ฯ ไม่่มีีสารพิิษที่่�เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�บริิโภครวมทั้้�งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการ
ติิดต่่อสื่่�อสารกัับลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อให้้เข้้าถึึงข้้อมููลและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด
3. ชุุมชนและสัังคม
บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความสุุจริิต โปร่่งใส เป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้้ โดยมุ่่�งเน้้นการเจริิญเติิบโตของบริิษัทั ฯ
ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน ชุุมชน และคุุณภาพของสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกมิิติิ โดยบริิษััทฯ มีีกิิจกรรมที่่ห� ลาก
หลายกัับชุุมชนในบริิเวณใกล้้เคีียง อาทิิเช่่น การปล่่อยพัันธุ์์�ปลาลงสู่่�คลองสาธารณะ ร่่วมงานบุุญ การออกโรงทาน การแข่่งเรืือประเพณีี
ประจำำ�ปีี เป็็นต้้น
บริิษัทั ฯ มีีการสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์โครงการหรืือกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมแบบสองทาง (Two Way Communication) กัับชุุมชน โดยได้้ร่ว่ มมืือกัับหน่่วยงานราชการ หน่่วยงานท้้องถิ่่น�  หรืือหน่่วยงาน อื่่�น ๆ ภายในชุุมชนและใกล้้เคีียง เช่่น อบต.
วััด โรงเรีียนภายในชุุมชน ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนสัังคมและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย เพื่่�อเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย 
ได้้มีีส่่วนร่่วมในโครงการหรืือกิิจกรรมนั้้�น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษัทั ฯและบริิษัทย่
ั อ่ ย ได้้มุ่่�งเน้้นในการมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรมทางสัังคมและชุุมชน เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและการดำำ�รงอยู่่�ร่่วม
กัันอย่่างพึ่่�งพาอาศััยกััน รวมทั้้�งได้้ร่่วมสนัับสนุุนและส่่งเสริิมขนบธรรมเนีียมประเพณีีของไทยตามเทศกาลต่่าง ๆ ได้้แก่่
o เนื่่�องในวัันพ่่อแห่่งชาติิ วันั ที่่� 5 ธัันวาคม บริิษัทั ฯ และผู้้�มีีอุปุ การะคุุณได้้นำำ�อาหาร เช่่น ก๋๋วยเตี๋๋ย� วเรืือ กระเพาะปลา ขนม ผลไม้้
และเครื่่�องดื่่�ม แจกฟรีีให้้กัับผู้้�ที่่�มาบริิจาคโลหิิตที่่�สภากาชาดไทยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
o สนัับสนุุนกิิจกรรมส่่งเสริิมประเพณีีและวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ ประเพณีีแข่่งเรืือประจำำ�ปีี เจ้้าภาพทอดกฐิินสามััคคีี 
สร้้างพระประธาน ออกโรงทานเลี้้ย� งอาหารเนื่่�องในวัันสำำ�คัญ
ั ทางศาสนา การจััดพิิธีีรดน้ำำ��ขอพรผู้้ใ� หญ่่ในวัันสงกรานต์์ ทำำ�บุญ
ุ
ตัักบาตรในวัันขึ้้�นปีีใหม่่
o บริิจาคสิ่่�งของ อุุปกรณ์์ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า คอมพิิวเตอร์์ เสื้้�อผ้้า ให้้กัับมููลนิิธิิต่่าง ๆ
o บริิจาคหน้้ากากอนามััย ถัังอ๊๊อกซิิเจน ให้้กัับโรงพยาบาลประจำำ�ตำำ�บลคลองสี่่�
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4. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
		(Management Discussion and Analysis : MD&A)
1.  ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผ่่านมาและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
สำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััทมีีธุุรกิิจหลัักอยู่่� 2 ธุุรกิิจ คืือ
1. ธุุรกิิจผลิิตชิ้้น� ส่่วนพลาสติิก ดำำ�เนิินการโดย บริิษัท 
ั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัดั (มหาชน) และบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
2. ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก 
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษััท
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่จะนำำ�สิินค้้าของบริิษััทไปประกอบเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิินค้้าเพื่่�อการบริิโภคในประเทศและเพื่่�อการส่่งออก
อีีกทีีหนึ่่�ง กลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่จะกระจายอยู่่�ในหลายอุุตสาหกรรม เช่่น อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและของใช้้ในครััวเรืือน
ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยานยนต์์ เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เป็็นต้้น ทำำ�ให้้มีีการกระจายความเสี่่�ยงในด้้านของกลุ่่�มธุุรกิิจของลููกค้้า
ตามกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท ดั
ั ังนั้้�น เมื่่�ออุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมีีภาวะอุุตสาหกรรมที่่�ตกต่ำำ��ลงก็็ไม่่ได้้มีี
ผลกระทบต่่อผลประกอบการของบริิษััทอย่่างรุุนแรงนััก
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ลููกค้้าจะนำำ�สินิ ค้้าของบริิษัทย่
ั อ่ ยไปขายตรงให้้กับั ผู้้บ� ริิโภคอีีกทีีหนึ่่�ง โดยกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ก็คืื็ อ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ
เช่่น บิ๊๊�กซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ โฮมโปร เป็็นต้้น
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า ส่่วนใหญ่่กลุ่่�มลููกค้้าเกืือบทั้้�งหมดจะอยู่่�ในอุุตสาหกรรมสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค และนำำ�สิินค้้าของบริิษััท
ไปประกอบเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิินค้้าทั้้�งเพื่่�อการบริิโภคในประเทศและเพื่่�อการส่่งออกด้้วย ซึ่่�งลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
ข้้ามชาติิรายใหญ่่ของโลก โดยกลุ่่�มลููกค้้าในอุุตสาหกรรมนี้้�ส่่วนใหญ่่จะมีีการเติิบโตที่่�ดีี เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่�จำ�ำ เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน ทำำ�ให้้
ยอดขายของบริิษัทมีี
ั ความมั่่�นคงในด้้านความต้้องการของสิินค้้าและเติิบโตขึ้้น� ตามการบริิโภคที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� แต่่อาจมีีความเสี่่ย� งจากการแข่่งขััน
ที่่�รุุนแรงขึ้้�นในธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้าจากการเข้้ามาของคู่่�แข่่งจากต่่างประเทศ
		
นโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเป้้าหมายที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้
กลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการเติิบโตไปกัับลููกค้้า กลุ่่�มลููกค้้า บริิษััทข้้ามชาติิ ที่่�ต้้องการสิินค้้าคุุณภาพสููง
ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า กลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มบริิษััทนั้้�นจะเป็็นบริิษััทข้้ามชาติิและนำำ�สิินค้้าของบริิษััทไปประกอบ
เพื่่�อการบริิโภคทั้้�งในประเทศและเพื่่�อการส่่งออก ดัังนั้้�น หากภาวะเศรษฐกิิจโลกได้้รับั ผลกระทบหรืือมีีภาวะที่่ต� กต่ำำ��ลงแล้้ว ก็็อาจมีีผลกระทบ
ต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ กลุ่่�มบริิษัทจึึ
ั งได้้พยายามลดความเสี่่ย� งโดยการกระจายลููกค้้าไม่่ให้้กระจุุกตััวในลููกค้้ารายใดรายหนึ่่�ง
หรืือในอุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมากเกิินไป  โดยกลุ่่�มลููกค้้าจะมีีการกระจายไปทั้้�งในอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิโภค อุุตสาหกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ อุุตสาหกรรมยานยนต์์ อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เป็็นต้้น
โดยในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา กลุ่่�มบริิษัทตั้้
ั ง� เป้้ารายได้้รวมไว้้ที่่� 1,320 ล้้านบาท ซึ่่�งเติิบโตขึ้้น� ประมาณร้้อยละ 10 จากรายได้้รวมในปีีก่อ่ น
ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษัทั สามารถทำำ�รายได้้รวมได้้ใกล้้เคีียงกัับยอดที่่ป� ระมาณการไว้้ โดยมีีจำำ�นวน 1,307 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นประมาณร้้อยละ 9
โดยสาเหตุุหลัักที่่�รายได้้รวมสามารถเติิบโตขึ้้�นได้้ใกล้้เคีียงกัับเป้้าหมายที่่�วางไว้้ แม้้ว่่าจะต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์ Covid-19 ก็็ตาม
เนื่่�องมาจากในปีี 2564 แม้้ยัังคงต้้องเจอสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่่�วโลก ทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อ
ทั้้�งในต่่างประเทศและภายในประเทศลดลงอย่่างมากจากการแพร่่ระบาดดัังกล่่าว กลุ่่�มบริิษัทั ยัังคงสามารถหาลููกค้้าใหม่่ๆ มาทดแทนกำำ�ลังั
ซื้้�อโดยรวมที่่�ลดลงบางส่่วน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกสำำ�หรัับลููกค้้าจากการรัับจ้้างผลิิต ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทไม่่ได้้รัับ
ผลกระทบมากนัักจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
สำำ�หรับั ในปีี 2565 นี้้� กลุ่่�มบริิษัทตั้้
ั ง� เป้้ารายได้้รวมเติิบโตประมาณร้้อยละ 10 หรืืออยู่่�ที่ป่� ระมาณ 1,440 ล้้านบาท เนื่่�องจากในปีี 2565 นี้้�
กลุ่่�มบริิษัทั คาดการณ์์ว่า่ เศรษฐกิิจโลกยัังคงฟื้้น� ตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�องจากปลายปีีที่ผ่่� า่ นมาเนื่่�องจากหลายประเทศเริ่่ม� ปรัับมาใช้้ชีีวิตต
ิ ามปกติิ
แล้้ว รวมทั้้�งกลุ่่�มบริิษัทั ได้้พยายามขยายตลาดไปยัังลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้น� โดยการขยายธุุรกิิจไปทางด้้านตะวัันออก (Eastern Economic
Corridor หรืือ EEC) และไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าธุุรกิิจจากประเทศจีีนที่่�ย้้ายฐานการผลิิตมายัังประเทศไทยจำำ�นวนมาก
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การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�สำ�คั
ำ ัญในปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีเหตุุการณ์์ที่สำ่� ำ�คััญต่่าง ๆ ซึ่่�งได้้รายงานต่่อสาธารณชนผ่่านทางตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้วเมื่่�อคณะกรรมการ
มีีมติิอนุุมััติิในวาระนั้้�น ๆ ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด ตลอดจนการเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินของบริิษััทด้้วย โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
การงดจ่่ายเงิินปัันผล
จากที่่ป� ระชุุมกรรมการครั้้ง� ที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้มีีมติิอนุุมัติั ใิ ห้้งดจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรับั ผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563 เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษัทมีีผ
ั ลการดำำ�เนิินงานขาดทุุน และเพื่่�อสำำ�รองเงิินใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของกิิจการ ทั้้�งนี้้� การงดจ่่ายเงิินปัันผล
ดัังกล่่าวได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ในวัันที่่� 23 เมษายน 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปััจจุุบันั มาถืือปฏิิบัติั สำิ ำ�หรับั รอบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวััน
ที่่� 1 มกราคม 2565 ที่่�เกี่่ย� วข้้องและมีีผลกระทบที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อกลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มกิิจการไม่่ได้้นำ�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่มีี� การปรัับปรุุงใหม่่ดัังต่่อไปนี้้�มาถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันบัังคัับใช้้
		
การปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงระยะที่่� 2 (การปรัับปรุุงระยะที่่� 2) มีีการปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 (TFRS 16) กำำ�หนด
มาตรการผ่่อนปรนสำำ�หรับั รายการที่่อ� าจได้้รับั ผลกระทบจากการปฏิิรููปอัตั ราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิง รวมถึึงผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงกระแส
เงิินสด หรืือผลกระทบต่่อความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่ย� งที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
มาตรการผ่่อนปรนที่่�สำำ�คััญของการปรัับปรุุงระยะที่่� 2 ได้้แก่่
• เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกณฑ์์ในการกำำ�หนดกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินหรืือหนี้้�สิินทางการเงิิน
(รวมถึึงหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า) ซึ่่�งเป็็นผลโดยตรงจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงและ เกณฑ์์ใหม่่ที่่�ใช้้ในการกำำ�หนด
กระแสเงิินสดตามสััญญาเทีียบเท่่ากัับเกณฑ์์เดิิมในเชิิงเศรษฐกิิจ กิิจการจะไม่่ต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการ
เปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวในงบกำำ�ไรขาดทุุน ทั้้�งนี้้� กิิจการที่่�เป็็นผู้้�เช่่าตาม TFRS 16 ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า
เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าเช่่าจ่่ายในอนาคตเนื่่�องจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ก็็ให้้ถืือปฏิิบััติิตาม
วิิธีีปฏิิบััติิข้้างต้้นด้้วย
• ผ่่อนปรนให้้กิิจการยัังสามารถใช้้การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงสำำ�หรัับรายการส่่วนใหญ่่ต่่อไปได้้ กรณีีที่่�ความสััมพัันธ์์ของ
การป้้องกัันความเสี่่�ยงได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ทั้้�งนี้้� กิิจการยัังคงต้้องรัับรู้้�ส่่วนของความไม่่มีี
ประสิิทธิิผล
TFRS 7 ได้้กำำ�หนดให้้เปิิดเผยข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
• ลัักษณะและระดัับของความเสี่่ย� งต่่อกิิจการจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
• กิิจการมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นอย่่างไร
• ความคืืบหน้้าของแผนในการเปลี่่ย� นจากการปฏิิรููปอัตั ราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิงไปใช้้อัตั ราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิงอื่่น� และวิิธีีการบริิหารจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวของกิิจการในช่่วงการเปลี่่ย� นแปลง
การจ่่ายเงิินปัันผล
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทมีีมติิอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2564
และจากกำำ�ไรสะสมของบริิษัทั ฯ ในอััตราหุ้้�นละ 0.015 บาท (หนึ่่�งจุุดห้้าสตางค์์) สำำ�หรับั หุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,520,484,068 หุ้้�น เป็็นจำำ�นวนเงิิน
รวม 22,807,261 บาท โดยกำำ�หนดจ่่ายกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2565 ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผล
ดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ในวัันที่่� 26 เมษายน 2565
การแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่ล� าออกและการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่เพิ่่�มเติิม
เนื่่�องด้้วยนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ ได้้มีีหนังั สืือแจ้้งความประสงค์์ขอลาออกจากการเป็็นกรรมการ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 จึึงมีีมติิแต่่งตั้้�งให้้นาย พััฒนชาตติ์์� จิิวะพรทิิพย์์ เป็็นกรรมการแทน ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่�
25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เป็็นต้้นไป 
และที่่�ประชุุมกรรมการบริิษััทดัังกล่่าวยัังได้้มีีมติิเสนอให้้แต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่เพิ่่�มเติิมอีีก 1 ท่่าน คืือ นายสิิรภััทร ตััตวธร
โดยจะนำำ�เสนอให้้ที่ป่� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ในวัันที่่� 26 เมษายน 2565 อนุุมััติิต่่อไป
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ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษัทมีีผ
ั ลการดำำ�เนิินงานที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ในแง่่ของรายได้้แม้้ว่า่ จะเผชิิญภาวะเศรษฐกิิจที่่ช� ะลอตััวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
จากสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้กำ�ลั
ำ ังซื้้�อโดยรวมลดลง ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทประสบผลกำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2564 โดยจะเห็็นได้้จากรายได้้รวม
ในปีี 2564 มีีจำำ�นวน 1,307 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ประมาณร้้อยละ 9 และมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนของบริิษััทฯ จำำ�นวน (0.78) ล้้านบาท
ในขณะที่่ใ� นปีีที่แ่� ล้้วกลุ่่�มบริิษัทมีีผ
ั ลขาดทุุนสุุทธิส่ิ ว่ นของบริิษัทั ฯ จำำ�นวน (0.62) ล้้านบาท เนื่่�องมาจากรายได้้รวมที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม
ต้้นทุุนราคาวััตถุดิุ บิ ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� จากราคาน้ำำ��มันั ที่่สูู� งขึ้้น�  ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยโดยรวมของกลุ่่�มบริิษัทสูู
ั งขึ้้น� โดยเห็็นได้้จากอััตราส่่วนต้้นทุุน
ขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากประมาณร้้อยละ 80 ของยอดขายในปีี 2563 เป็็นร้้อยละ 82 ของยอดขายในปีี 2564 ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย
และบริิหารในปีี 2564 ที่่�จำำ�นวน 247 ล้้านบาท ก็็ใกล้้เคีียงกัับจำำ�นวน 246 ล้้านบาท ในปีี 2563 แม้้ว่่ายอดขายจะสููงขึ้้�นมากก็็ตาม ทำำ�ให้้
อััตราส่่วนของค่่าใช้้จ่่ายในการขายบริิหารลดลงจากประมาณร้้อยละ 21 ของยอดขายในปีี 2563 เป็็นร้้อยละ 19 ของยอดขายในปีี 2564
เนื่่�องมาจากการพยายามประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ ที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็นและการปรัับปรุุงขั้้น� ตอนการทำำ�งานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น�  สำำ�หรับั
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE : Return on Equity) มีีอััตราผลตอบแทนที่่�เป็็นบวกเล็็กน้้อยที่่�อััตราร้้อยละ 0.06 ในปีี 2564 ในขณะที่่�มีี
อััตราผลตอบแทนติิดลบที่่�อััตราร้้อยละ (0.05) ในปีี 2563 เนื่่�องจากผลการดำำ�เนิินงานขาดทุุนสุุทธิิ
		
รายได้้
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้รวมเท่่ากัับ 1,307 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนประมาณ 105 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตราเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 9 เนื่่�องจากรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในส่่วนของธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในส่่วนของกลุ่่�มลููกค้้ารัับจ้้างผลิิต เนื่่�องจาก
การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลก ส่่วนธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกจำำ�หน่่ายผ่่านโมเดิิร์์นเทรดและธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า ได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก 
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต(Original Equipment Manufacturer หรืือOEM) ดำำ�เนิินการโดยบริิษัท 
ั รายได้้รวมจากธุุรกิิจ
ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2564 มีีจำำ�นวนประมาณ 462 ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 35 ของรายได้้รวม
ซึ่่�งมีียอดรายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน เนื่่�องจากเศรษฐกิิจโลกเริ่่�มฟื้้�นตััวจากสถานการณ์์
Covid-19 ทำำ�ให้้สามารถทำำ�กิจิ กรรมทางธุุรกิิจได้้มากขึ้้น� และมีีกำำ�ลังั ซื้้อ� กลัับมาเพิ่่�มขึ้้น� โดยเฉพาะสิินค้้าที่่บ� ริิษัทผลิ
ั ติ เพื่่�อการ
ส่่งออกทางอ้้อมในอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ยานยนต์์ และบริิษัทั พยายามเพิ่่�มยอดขายในส่่วนของลููกค้้าใหม่่ ๆ ในกลุ่่�ม
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า และผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาด ทำำ�ให้้ยอดขายโดยรวมของบริิษััทเติิบโตขึ้้�น
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด ดำำ�เนิินการโดยบริิษัทย่
ั ่อย คืือ บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
รายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2564 มีีจำำ�นวนประมาณ 401 ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 31
ของรายได้้รวม ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 2 จากปีีก่่อน แม้้ว่่าสถานการณ์์ Covid-19 ภายในประเทศ ทำำ�ให้้มีีการปิิด
ห้้างโมเดิิร์์นเทรดในบางช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดค่่อนข้้างมาก ส่่งผลต่่อยอดขายของบริิษััทย่่อย  แต่่บริิษััทย่่อยก็็ยัังสามารถ
มีียอดขายที่่เ� ติิบโตขึ้้น� จากปีีก่อ่ นได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทย่
ั อ่ ยต้้องเผชิิญกัับต้้นทุุนด้้านวััตถุดิุ บิ ที่่มีีต้
� น้ ทุุนสููงขึ้้น� จากเศรษฐกิิจโลก
ที่่ฟื้� น้� ตััวและจากราคาน้ำำ��มันั ที่่สูู� งขึ้้น� โดยลููกค้้าในกลุ่่�มนี้้� คืือ ศููนย์์การค้้าโมเดิิร์น์ เทรดต่่าง ๆ ได้้แก่่ บิ๊๊�กซีี โลตััส แม็็คโคร ไทวััสดุุ
โฮมโปร เป็็นต้้น
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า รายได้้รวมจากธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้าในปีี 2564 มีีจำำ�นวน 450 ล้้านบาท คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 34
ของรายได้้รวม ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนประมาณร้้อยละ 7 เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยได้้มีีการขยายฐานลููกค้้าภายในประเทศให้้มีีจำำ�นวนมากขึ้้�น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กลุ่่�มลููกค้้าขนาดใหญ่่ภายในประเทศซึ่่�งเดิิมยัังคงมีีน้้อยอยู่่�  อย่่างไรก็็ตาม ธุุรกิิจยัังคงมีีการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�สููง
จากจำำ�นวนคู่่�แข่่งขัันที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น�  ทำำ�ให้้บริิษัทต้
ั อ้ งพยายามเสนอราคาที่่ส� ามารถแข่่งขัันได้้ในการรัับงาน โดยเน้้นการผลิิตงานจำำ�นวนมากๆ
เพื่่�อลดต้้นทุุนโดยรวม
ทั้้�งนี้้� รายได้้ของแต่่ละกิิจการที่่นำ� ำ�มาแสดง เป็็นรายได้้ที่่�ไม่่ได้้ตััดรายการระหว่่างกััน
		
ต้้นทุุนขายและค่่าใช้้จ่่าย
กลุ่่�มบริิษัทมีีกำ
ั ำ�ไรขั้้น� ต้้นจำำ�นวน 233 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีจำำ�นวนใกล้้เคีียงกัันเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ นแม้้ว่า่ กลุ่่�มบริิษัทั จะมีียอดขายโดยรวม
ที่่สูู� งขึ้้น� ก็็ตาม ซึ่่�งสาเหตุุที่กำ่� ำ�ไรขั้้น� ต้้นของกลุ่่�มบริิษัทั ใกล้้เคีียงกัับปีีก่อ่ น เนื่่�องมาจากอััตราส่่วนต้้นทุุนขายต่่อยอดขายที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ 80
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ในปีีก่่อน เป็็นร้้อยละ 82 ในปีีนี้้� ซึ่่�งมีีสาเหตุุหลัักมาจากต้้นทุุนราคาวััตถุุดิิบที่่�สููงขึ้้�นจากเศรษฐกิิจโลกที่่�ฟื้้�นตััวและจากราคาน้ำำ��มัันที่่�สููงขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารจำำ�นวน 247 ล้้านบาท ในปีี 2564 ซึ่่�งมีีจำำ�นวนใกล้้เคีียงกัันเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนแม้้ว่่ากลุ่่�มบริิษัทั
จะมีียอดขายโดยรวมที่่�สููงขึ้้�นก็็ตาม ซึ่่�งสาเหตุุที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารของกลุ่่�มบริิษััทใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน เนื่่�องมาจากอััตราส่่วน
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารต่่อยอดขายที่่�ลดลงจากเดิิมที่่อั� ัตราร้้อยละ 21 ในปีี 2563 เป็็นอััตราร้้อยละ 19 ในปีี 2564 เนื่่�องมาจาก
การพยายามประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยต่่าง ๆ ที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็นและการปรัับปรุุงขั้้น� ตอนการทำำ�งานต่่างๆ ให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น�  ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้พยายาม
ควบคุุมอััตราค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวไว้้โดยมีีการประชุุมทุุกอาทิิตย์์เพื่่�อคอยติิดตามและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ให้้อยู่่�ในสััดส่่วนที่่กำ� ำ�หนดไว้้
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก 
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM)
ต้้นทุุนขายของธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิกในกลุ่่�มนี้้�ในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 75 ของยอดขาย ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อน
ที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 78 เนื่่�องจากบริิษััทได้้พยายามควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตโดยการลดของเสีียที่่�เกิิดจากการผลิิต รวมถึึง
การดููแลการใช้้จ่า่ ยด้้านพลัังงานให้้ประหยััดเพิ่่�มมากขึ้้น� รวมถึึงยัังได้้ผลประโยชน์์จากการผลิิตในปริิมาณมากๆ ตามยอดขาย
ที่่�สููงขึ้้�น โดยบริิษััทได้้พยายามเพิ่่�มยอดขายโดยการขยายธุุรกิิจไปยัังโซนภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor
หรืือ EEC) ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมจากภาครััฐ รวมถึึงกลุ่่�มลููกค้้าจากประเทศจีีนที่่�เข้้ามาลงทุุนในประเทศไทยจำำ�นวนมาก
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 18 ของยอดขาย ซึ่่�งลงลงจากปีีก่่อนที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 22 เนื่่�องมาจากค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�ที่่�ไม่่ผัันแปรตามยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
ต้้นทุุนขายของธุุรกิิจผลิิตสิินค้้าพลาสติิกในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 84 ของยอดขาย ซึ่่�งสููงกว่่าธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วน
พลาสติิกสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต  แต่่ก็็จะมีีอััตราค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารที่่�สููงกว่่าสำำ�หรัับการขาย
สิินค้้าผ่่านศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2564 อยู่่�ที่ป่� ระมาณร้้อยละ 21 ของยอดขาย ซึ่่�งยัังค่่อนข้้างสููงเนื่่�องจากเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขายสิินค้้าผ่่านศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรดต่่าง ๆ โดยมีีอััตราที่่�ใกล้้เคีียงกัับอััตราในปีีก่่อน
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ต้้นทุุนขายของธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า ในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 85 ของยอดขาย ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 84 เนื่่�องจากแม้้ว่่าจะมีียอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่จากการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�ยัังคงอยู่่�ในระดัับสููง ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยต้้องเสนอราคาขาย
ที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ในธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� บริิษััทย่่อยได้้มีีการประชุุมอยู่่�เป็็นประจำำ� เพื่่�อพยายามแก้้ไขปััญหาและดููแลต้้นทุุนดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิิด
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 21 ของยอดขาย ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 23 เนื่่�องจาก
ค่่าใช้้จ่า่ ยบางส่่วนเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยคงที่่ที่� ไ่� ม่่ผันั แปรตามยอดขายที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� รวมทั้้�งการปรัับปรุุงขั้้น� ตอนในการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิภิ าพ
มากขึ้้�น
		
ต้้นทุุนทางการเงิิน
กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั ดอกเบี้้�ยจ่่ายในปีี 2564 เท่่ากัับจำำ�นวน 5.08 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจำำ�นวน 2.20 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่�งมีี
จำำ�นวน 7.28 ล้้านบาท เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทได้้มีีการจ่่ายชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมจากธนาคารบางส่่วน ทั้้�งนี้้� อััตราดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับการกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
และระยะยาวของกลุ่่�มบริิษััทจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 3-5% ต่่อปีี
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก 
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM)
มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายสำำ�หรัับปีี 2564 อยู่่�ที่จำ่� ำ�นวน 4.11 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจากจำำ�นวน 6.18 ล้้านบาท ในปีี 2563 จำำ�นวน
2.07 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากบริิษััทได้้มีีการชำำ�ระคืืนกู้้�ยืืมเงิินระยะยาวจากธนาคารบางส่่วน
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายสำำ�หรัับปีี 2564 อยู่่�ที่่�จำำ�นวน 0.63 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากจำำ�นวน 0.58 ล้้านบาท ในปีี 2563
เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยมีีการใช้้เงิินกู้้�สำำ�หรัับเงิินทุุนหมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น
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ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
ในปีี 2564 มีีต้้นทุุนดอกเบี้้�ยจ่่ายอยู่่�ที่จำ่� ำ�นวน 3.10 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงเล็็กน้้อยจากจำำ�นวน 3.97 ล้้านบาท ในปีี 2563 เนื่่�องจาก
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าทางการเงิินที่่�ลดลง
		
ภาษีีเงิินได้้นิติิ ิบุคคล
ุ
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลจำำ�นวน 16.53 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากที่่�ในปีี 2563 ที่่�มีีภาระภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
จำำ�นวน 2.51 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีการกลัับรายการของขาดทุุนทางภาษีีของบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง รวมถึึงภาษีีจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย 
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก 
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM)
ในปีี 2564 มีีภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลอยู่่�ที่จำ่� ำ�นวน 11.23 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� จากที่่มีี� ภาระภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลจำำ�นวน 1.39 ล้้านบาท
ในปีี 2563 เนื่่�องจากมีีภาษีีจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
ไม่่มีีภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับปีี 2564 เนื่่�องจากมีีผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้
ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
มีีภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลสำำ�หรับั ปีี 2564 อยู่่�ที่จำ่� ำ�นวน 10.84 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้น� จากภาระภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คลจำำ�นวน 1.82 ล้้านบาท
ในปีี 2563 ซึ่่�งสาเหตุุที่�่มีีภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลเพิ่่�มขึ้้�นแม้้ว่่าบริิษััทย่่อยจะยัังประสบผลขาดทุุนเนื่่�องจากบริิษััทย่่อยมีีการกลัับรายการ
ของขาดทุุนทางภาษีี 
		
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนของบริิษััทฯ เพีียงเล็็กน้้อยจำำ�นวน 0.78 ล้้านบาท  ในขณะที่่�ในปีี 2563 กลุ่่�มบริิษััท
มีีผลขาดทุุนสุุทธิิส่่วนของบริิษััทฯ จำำ�นวน (0.62) ล้้านบาท ในขณะที่่�มีีรายได้้รวมในปีี 2564 จำำ�นวน 1,307 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ประมาณร้้อยละ 9 โดยสาเหตุุที่ก่� ลุ่่�มบริิษัทั กลัับมาประสบผลกำำ�ไรสุุทธิใิ นปีีนี้้เ� นื่่�องจากรายได้้ของกลุ่่�มบริิษัทั ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� แม้้ว่า่ จะมีีสถานการณ์์
Covid-19 ก็็ตามเพราะเศรษฐกิิจโลกเริ่่�มฟื้้�นตััวจากสถานการณ์์ Covid-19 อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษััทต้้องเผชิิญกัับต้้นทุุนราคาวััตถุุดิิ
ที่่�สููงขึ้้�นจากเศรษฐกิิจโลกที่่�ฟื้้�นตััวและจากราคาน้ำำ��มัันที่่�สููงขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราส่่วนต้้นทุุนขายเพิ่่�มขึ้้�นจากประมาณร้้อยละ 80 ของยอดขาย
ในปีี 2563 เป็็นอััตราร้้อยละ 82 ของยอดขายในปีี 2564 ในขณะที่่อั� ตั ราส่่วนค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายและบริิหารก็็ลดลงจากประมาณร้้อยละ 21
ของยอดขายในปีี 2563 เป็็นอััตราร้้อยละ 19 ของยอดขายในปีี 2564 เนื่่�องมาจากการพยายามประหยััดค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นและ
การปรัับปรุุงขั้้�นตอนการทำำ�งานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ธุุรกิิจผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก 
ก) กลุ่่�มลููกค้้าในลัักษณะรัับจ้้างผลิิต (Original Equipment Manufacturer หรืือ OEM)
มีีกำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2564 อยู่่�ที่่�จำ�ำ นวน 29.90 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน 2.57 ล้้านบาท ในปีี 2563 เนื่่�องจากในปีี 2564
บริิษัทมีีย
ั อดขายที่่สูู� งขึ้้น� จากปีีก่อ่ นประมาณร้้อยละ 14 จากเศรษฐกิิจโลกที่่เ� ริ่่ม� ฟื้้น� ตััวจากสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้สามารถทำำ�กิจิ กรรม
ทางธุุรกิิจได้้มากขึ้้�น และมีีกำำ�ลัังซื้้�อกลัับมาเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะสิินค้้าที่่�บริิษััทผลิิตเพื่่�อการส่่งออกทางอ้้อมในอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ยานยนต์์ รวมทั้้�งบริิษัทั สามารถบริิหารต้้นทุุนการผลิิตได้้ดีีขึ้น้� จากการผลิิตปริมิ าณมากๆ จากยอดขายที่่สูู� งขึ้้น�  ทำำ�ให้้อััตราผลกำำ�ไรสุุทธิิดีีขึ้น้�
ข) กลุ่่�มลููกค้้าโมเดิิร์์นเทรด
มีีขาดทุุนสุุทธิิในปีี 2564 อยู่่�ที่จำ่� ำ�นวน (15.31) ล้้านบาท จากในปีี 2563 ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำ�ำ นวน 9.25 ล้้านบาท เนื่่�องมาจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์์ Covid-19 ภายในประเทศ ทำำ�ให้้มีีการปิิดห้้างโมเดิิร์น์ เทรดในบางช่่วงที่่มีี� การแพร่่ระบาดค่่อนข้้างมาก และต้้นทุุน
ราคาวััตถุุดิิบที่่�สููงขึ้้�นจากเศรษฐกิิจโลกที่่�ฟื้้�นตััวและจากราคาน้ำำ��มัันที่่สูู� งขึ้้�น
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ธุุรกิิจผลิิตฉลากสิินค้้า
มีีขาดทุุนสุุทธิิในปีี 2564 อยู่่�ที่่�จำำ�นวน (37.84) ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจากในปีี 2563 ที่่�มีีขาดทุุนสุุทธิจำิ ำ�นวน (21.76) ล้้านบาท 
เนื่่�องจากแม้้จะมีีรายได้้จากการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่บริิษััทย่่อยยัังคงต้้องเผชิิญกัับการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�ค่่อนข้้างสููงในธุุรกิิจ และมีีต้้นทุุน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการลงทุุนในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการผลิิตต่่างๆ รวมทั้้�งมีีภาระทางภาษีีที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากมีีการกลัับรายการ
ของขาดทุุนทางภาษีี 

2. ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์รวมของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้เพิ่่�มขึ้้น� เพีียงเล็็กน้้อยจากจำำ�นวน 1,937 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นจำำ�นวน 1,939 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เนื่่�องจากการลงทุุนในเครื่่�องจัักรใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษัทมีีอั
ั ตั ราหมุุนของสิินทรััพย์์รวมเฉลี่่ย� ในปีี 2564 อยู่่�ที่ป่� ระมาณ 0.66 เท่่า ซึ่่�งสููงขึ้้น� เมื่่�อเทีียบกัับอััตราหมุุนของสิินทรััพย์์
รวมเฉลี่่�ยในปีี 2563 ที่่�อยู่่�ที่่�ประมาณ 0.62 เท่่า
		
ลููกหนี้้�การค้้าและตั๋๋�วเงิินรัับ
กลุ่่�มบริิษััทมีียอดลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นสุุทธิ ณ วั
ิ ันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 351 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 277 ล้้านบาท 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่น� ต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับร้้อยละ 18.11 และร้้อยละ 14.28 ตามลำำ�ดับั
กลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณ 89 วััน ซึ่่�งช้้าลงเมื่่�อเทีียบกัับระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยในปีี 2563
ที่่�ประมาณ  85 วััน เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าบางส่่วนของบริิษััท  เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นศููนย์์การค้้าโมเดิิร์์นเทรด
ได้้มีีการขยายระยะเวลาการชำำ�ระเงิินให้้ยาวขึ้้�น ทำำ�ให้้ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยของกลุ่่�มบริิษััทสููงขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มลููกค้้าดัังกล่่าว
เป็็นบริิษััทขนาดใหญ่่มีีความมั่่�งคงและมีีระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้�ที่่�แน่่นอน กลุ่่�มบริิษััทจึึงไม่่มีีปััญหาในด้้านการรัับชำำ�ระหนี้้�แต่่อย่่างใด
สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าของกลุ่่�มบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่�ค้้างชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือนมีีจำำ�นวน 0.34 ล้้านบาท 
โดยกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ตั้้ง� สำำ�รองค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญแล้้วจำำ�นวน 0.24 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษัทั คาดหวัังว่่าจะยัังสามารถเรีียกเก็็บหนี้้�
ดัังกล่่าวได้้เป็็นส่่วนใหญ่่เนื่่�องจากลููกหนี้้�ดังั กล่่าวยัังมีีการติิดต่่ออยู่่� ทั้้ง� นี้้� กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั นโยบายตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สงสััยจะสููญทั้้�งหมดร้้อยละ 100
เมื่่�อมีียอดหนี้้�ค้า้ งเกิินกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่เป็็นลููกหนี้้�ที่ก่� ลุ่่�มบริิษัทมั่่
ั น� ใจว่่าจะสามารถเรีียกเก็็บได้้เนื่่�องจากได้้มีีการทยอยจ่่ายมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
		
สิินค้้าคงเหลืือ
กลุ่่�มบริิษัทมีีย
ั อดสิินค้้าคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 226 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 157 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนสิินค้้าคงเหลืือต่่อสิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับร้้อยละ 11.66 และร้้อยละ 8.11 ตามลำำ�ดัับ
กลุ่่�มบริิษััทมีีระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ประมาณ 66 วััน ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ยในปีี 2563
ที่่�ประมาณ  58 วััน เนื่่�องจากบางครั้้�งบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งต้้องมีีการสต็็อคสิินค้้าไว้้เพื่่�อรอการเรีียกจากลููกค้้าที่่�ต้้องการงานด่่วน รวมทั้้�ง
การผลิิตเป็็นจำำ�นวนมากๆ เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มบริิษัทั ได้้พยายามควบคุุมการผลิิตสินิ ค้้าเฉพาะที่่มั่่� น� ใจได้้ว่า่ จะสามารถ
ขายได้้เท่่านั้้�น เพื่่�อไม่่ให้้มีีสินิ ค้้าคงเหลืือมากเกิินไป โดยกลุ่่�มบริิษัทั จะมีีการประชุุมกัันระหว่่างฝ่่ายวางแผนการผลิิตและฝ่่ายขายเป็็นประจำำ�
ทุุกสััปดาห์์เป็็นอย่่างน้้อยในการควมคุุมสิินค้้าคงเหลืือดัังกล่่าว เพื่่�อลดความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดความเสีียหายจากสิินค้้าที่่ค้� า้ งสต็็อคเป็็นเวลานาน
หรืือสิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทได้้มีีนโยบายชััดเจนในตั้้�งสำำ�รองสิินค้้าเสื่่�อมคุุณภาพที่่�ไม่่ได้้เคลื่่�อนไหวเกิินกว่่า 1 ปีี รวมทั้้�งได้้มีี
การประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีอย่่างใกล้้ชิิดในกรณีีดัังกล่่าวด้้วย
		
ที่่ดิ� ิน อาคาร และอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีี ที่่�ดิิน อาคาร อุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน (รวมถึึงเงิินมััดจำำ�
ค่่าเครื่่อ� งจัักร) เท่่ากัับ 867 ล้้านบาท และเท่่ากัับ 863 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราส่่วนสิินทรััพย์์ถาวรต่่อสิินทรััพย์์รวม
เท่่ากัับร้้อยละ 44.69 และร้้อยละ 44.56 ตามลำำ�ดัับ เนื่่�องจากในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีการลงทุุนในที่่ดิ� ิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ที่่�มากกว่่า
ค่่าเสื่่�อมราคาในแต่่ละปีี โดยส่่วนใหญ่่เป็็นเครื่่�องจัักรใหม่่และซอฟท์์แวร์์ต่่าง ๆ
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ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทมีีสิ
ั นิ ทรััพย์์สิทธิ
ิ กิ ารใช้้และไม่่มีีตัวั ตน จำำ�นวนรวม 17.36 ล้้านบาท คิิดเป็็น ร้้อยละ 0.90 ของสิินทรััพย์์รวม
ของกลุ่่�มบริิษัทั
		
หนี้้�สิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษัทมีีหนี้้
ั
�สิินรวมเท่่ากัับ 346 ล้้านบาท โดยแบ่่งเป็็นหนี้้�สิินหมุุนเวีียน เท่่ากัับ 261 ล้้านบาท 
และหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน เท่่ากัับ 85 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงประมาณร้้อยละ 6 เมื่่�อเทีียบกัับหนี้้�สิินรวม ณ 31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน
369 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีการจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ระยะยาวจากธนาคารบางส่่วน ทั้้�งนี้้� อััตราดอกเบี้้�ยสำำ�หรัับการกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและระยะยาวของ
กลุ่่�มบริิษััทจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 3-5% ต่่อปีี
หากพิิจารณาอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E Ratio) ของกลุ่่�มบริิษััท  พบว่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิิน
ต่่อทุุนที่่� 0.22 เท่่า ซึ่่�งลดลงจาก 0.24 เท่่า ณ 31 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากเงิินกู้้�ระยะยาวจากธนาคารที่่�ลดลงดัังกล่่าว
		
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กลุ่่�มบริิษัทมีีส่
ั ว่ นของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 1,593 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ประมาณร้้อยละ 2 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ น
ที่่�มีีจำำ�นวน 1,568 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานและราคาตลาดของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
ที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีโครงสร้้างเงิินทุุนประกอบด้้วยหนี้้�สิินรวม 346 ล้้านบาท และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
1,593 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนที่่� 0.22 เท่่า

3. สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุนของบริิษััท

3.1 แหล่่งที่่�มาและใช้้ไปของเงิินทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�นไปอยู่่�ที่่�
อััตรา 3.40 เท่่า ซึ่่�งสููงกว่่าที่่�อััตรา 3.15 เท่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เนื่่�องจากลููกหนี้้�การค้้าและสิินค้้าคงเหลืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั สภาพคล่่องของกระแสเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 82 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจาก ณ 31 ธัันวาคม 2563
ประมาณ 163 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากกลุ่่�มบริิษัทมีี
ั การใช้้เงิินสดสุุทธิไิ ปกัับกิิจกรรมลงทุุนจำำ�นวนประมาณ 127 ล้้านบาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
ใช้้ไปเพื่่�อการซื้้�อเครื่่�องจัักรใหม่่ และใช้้เงิินสดสุุทธิิไปสำำ�หรัับกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวนประมาณ 73 ล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการจ่่ายคืืน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคาร
จากกระแสเงิินสดของกลุ่่�มบริิษััท  แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีกระแสเงิินคงเหลืือเพีียงพอในการชำำ�ระหนี้้�และปฏิิบััติิตาม
เงื่่�อนไขในการกู้้�ยืืมได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มบริิษััทไม่่เคยมีีปััญหาในเรื่่�องเกี่่ย� วกัับสภาพคล่่องในการชำำ�ระหนี้้�เลย
3.2 รายจ่่ายลงทุุน
ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีการขยายการลงทุุนโดยการซื้้�อเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิตและทดแทน
เครื่่�องจัักรเก่่า จำำ�นวนรวมประมาณ 151 ล้้านบาท ซึ่่�งสามารถใช้้เงิินทุุนของกลุ่่�มบริิษััทเองบางส่่วนและใช้้เงิินกู้้�จากธนาคารในการลงทุุน
ดัังกล่่าว
3.3 ความเพีียงพอของสภาพคล่่อง
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา จากงบกระแสเงิินสด จะเห็็นว่่าส่่วนใหญ่่จะมาจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานและค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ต้้องจ่่าย
เป็็นเงิินสด เช่่น ค่่าเสื่่�อมราคา เป็็นต้้น รวมทั้้�งเงิินกู้้�ระยะยาวจากธนาคาร ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทมีีเงิินทุุนเพีียงพอที่่�จะรองรัับความต้้องการเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของธุุรกิิจ รวมทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องที่่�ดีีพอสมควร จากการที่่�สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนต่่อหนี้้�สิินหมุุนเวีียนอยู่่�ที่่�
อััตรา 3.40 เท่่า
นอกจากนี้้� อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนของกลุ่่�มบริิษััทที่่� 0.22 เท่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งก็็อยู่่�ในระดัับที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ��ทำำ�ให้้
กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั โอกาสที่่จ� ะใช้้ช่อ่ งทางการกู้้�ยืืมเงิินในการขยายธุุรกิิจได้้อีีกจากวงเงิินกู้้�ยืืมกัับสถาบัันการเงิินหลายแห่่ง ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 กลุ่่�มบริิษััทยัังมีีวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้อีีกประมาณ 603.02 ล้้านบาท
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3.4 ความสามารถในการจััดหาแหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มเติิม
กลุ่่�มบริิษัทั ยัังมีีวงเงิินกู้้�ยืืมคงเหลืือกัับสถาบัันการเงิินที่่ยั� งั ไม่่ได้้ใช้้อยู่่�พอสมควร ซึ่่�งจะสามารถสนัับสนุุนการขยายธุุรกิิจและ/หรืือ
การลงทุุนเพิ่่�มเติิมของกลุ่่�มบริิษััทได้้โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภทของเงิินกู้้�ยืืม

ระยะเวลาครบกำำ�หนด

วงเงิินกู้้�ยืืมที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
(ล้้านบาท)

OD (Overdraft)

ไม่่มีี

62.90

P/N (Promissory Note)

ไม่่มีี

302.50

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

ไม่่มีี

220.00

LG (Letter of Guarantee)

ไม่่มีี

17.62

Total

603.02

3.5  ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อ Credit Rating
กลุ่่�มบริิษัทั ไม่่มีีการออกตราสารใด ๆ ที่่�ต้้องจััดให้้มีีการทำำ� Credit Rating
3.6  ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�และการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืม (Covenant) และภาระผููกพััน
กลุ่่�มบริิษัทั ไม่่มีีการปฏิิบัติั ใิ ด ๆ ที่่จ� ะทำำ�ให้้หรืือคาดว่่าจะทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขการกู้้�ยืืมเงิินได้้ และ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 หนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E ratio) ของกลุ่่�มบริิษััทยัังอยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ��ที่่� 0.22 เท่่า เท่่านั้้�น

4 ภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิินและการบริิหารจััดการนอกงบแสดงฐานะการเงิิน

ณ 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระผููกพัันด้้านหนี้้�สิิน ตามรายละเอีียดที่่�เปิิดเผยในงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 ในส่่วนของ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 22 เงิินกู้้�ยืืม ข้้อ 24 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน และข้้อ 31 ภาระผููกพััน

5 ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต

ปััจจุุบัันไม่่มีีปััจจััยที่่�ผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทในอนาคตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อาจจะมีีผลกระทบบ้้าง
จากภาวะเศรษฐกิิจในประเทศที่่�ชะลอตััวลงจากสถานการณ์์ Covid-19 ทำำ�ให้้มีีกำำ�ลังั ซื้้อ� ที่่ล� ดลง รวมถึึงราคาวััตถุุดิบิ ที่่�สููงขึ้้น� จากการฟื้้น� ตััว
ของเศรษฐกิิจโลกและราคาน้ำำ��มัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่ก็็ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถจััดการได้้ อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของ
กลุ่่�มบริิษััทจะเป็็นบริิษััทข้้ามชาติิขนาดใหญ่่ที่่�มีีฐานการผลิิตในประเทศไทย ดัังนั้้�น หากภาวะเศรษฐกิิจโลกมีีภาวะที่่�ตกต่ำำ��ลงอย่่างรุุนแรง
ก็็อาจมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทได้้ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทได้้พยายามลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวโดยการกระจายกลุ่่�มลููกค้้าไป
ในหลาย ๆ อุุตสาหกรรม ไม่่ให้้พึ่่�งพิิงลููกค้้ารายใดหรืืออุุตสาหกรรมใดอุุตสาหกรรมหนึ่่�งมากเกิินไป
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5.  ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
เลขทะเบีียนบริิษััท
เลขประจำำ�ตััวผู้้�เสีียภาษีี
ประเภทธุุรกิิจ

:
:
:
:
:

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

:

เว็็บไซด์์
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
วัันที่่เ� ข้้าซื้้อ� ขายวัันแรกในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ทุุนชำำ�ระแล้้ว (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 1,520,484,068 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

:
:
:
:
:

ผู้้�สอบบััญชีี

การลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ทุุนชำำ�ระแล้้ว (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
อััตราส่่วนการถืือหุ้้�น
ที่่�ตั้้�ง
		
ทุุนจดทะเบีียน (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
อััตราส่่วนการถืือหุ้้�น
ที่่�ตั้้�ง
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บริิษัท 
ั สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
SALEE
บมจ.0107547000630
0107547000630
ผลิิตชิ้้�นส่่วนพลาสติิก โดยมีีบริิษััทย่่อยทำำ�ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกประเภท
ของใช้้ในครััวเรืือน และพิิมพ์์ฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
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)
www.saleeind.com
investor@saleeind.com
วัันที่่� 28 เมษายน 2548
380,121,074 บาท 
380,121,017 บาท 

: หุ้้�นละ 0.25 บาท 
: บริิษัท ศูู
ั นย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ฝ่่ายนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
เลขที่่� 93 ชั้้�น 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9992
: บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์ คููเปอร์์ส 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
1. บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
: 300,000,000 บาท 
: 300,000,000 บาท 
: ร้้อยละ 65
: 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองสี่่� อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี 12120
โทรศััพท์์ (02) 529-6000 โทรสาร (02) 529-6010-11
www.saleeprinting.com
2. บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกประเภทของใช้้ในครััวเรืือน
: 300,000,000 บาท 
: ร้้อยละ 75.50
: 4 ซอยพระยามนธาตุุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุุงเทพมหานคร
โทรศััพท์์ (02) 416-1030 โทรสาร (02) 415-8981
www.petchsiamthai.com

5.2 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
- ไม่่มีี –

5.3 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
- ไม่่มีี –

5.4 ตลาดรอง
- ไม่่มีี -

5.5 สถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำำ� (กรณีีออกตราสารหนี้้�)
- ไม่่มีี -
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

6.  นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติกิ ารกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�เกี่่ย� วกัับคณะกรรมการบริิษััทฯ
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นให้้บริิษัทั ฯ มีีการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนและมั่่�นคง มีีการดำำ�เนิินงานที่่ถูู� กต้้อง โปร่่งใส มีีประสิิทธิภิ าพ ตั้้�งอยู่่�บนความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต สามารถเพิ่่�มคุุณค่า่ และมููลค่่าในระยะยาว สามารถตรวจสอบได้้โดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่ย� ง ความรัับผิิดชอบและการปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรม
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย  ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััทฯ จึึงมีีเจตนารมณ์์ที่่�จะส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ เป็็นองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การกำำ�กัับดููแล
กิิจการและการบริิหารจััดการที่่�ดีี  โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและคำำ�นึึงถึึงผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยรวม มีีคุุณธรรม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ปราศจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยได้้นำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย มาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ โดยมีีการปรัับปรุุง แก้้ไขเพิ่่�มเติิม รวมทั้้�ง
กำำ�หนดแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบระยะยาว การประกอบธุุรกิิจ
อย่่างเป็็นธรรมและมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมถึึง
ความสามารถในการปรัับตััวภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง จึึงได้้นำำ�หลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.) มากำำ�หนดเพิ่่�มเติิมเป็็นนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของบริิษััท 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 สรรหาและพััฒนาผู้้บ� ริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร (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�บริิหารทุุกระดัับจะต้้องดููแลรัับผิิดชอบและถืือเป็็น
เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิมให้้พนัักงานภายใต้้การบัังคัับบััญชามีีความรู้้� ความเข้้าใจและปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ
อย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ จะไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือขััดกัับนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หากกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงาน
กระทำำ�ผิิดนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการตามที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้จะได้้รัับโทษทางวิินััยอย่่างเคร่่งครััด
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่านโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท มีีความเหมาะสมกัับสภาวการณ์์และสภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิจที่่อ� าจเปลี่่ย� นแปลงไปได้้เสมอ คณะกรรมการจึึงได้้กำำ�หนดให้้เลขานุุการบริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่ท� บทวนนโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ฉบัับนี้้�
เป็็นประจำำ�โดยไม่่ชัักช้้าหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััยสำ�คั
ำ ัญก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาต่่อไป
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติกิ ารกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�เกี่่ย� วกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Rights of Shareholders)
บริิษััทฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในสิิทธิิพื้้�นฐานต่่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งในฐานะของเจ้้าของบริิษััทฯและในฐานะนัักลงทุุน
ในหลัักทรััพย์์ เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อขายหรืือโอนหลัักทรััพย์์ที่ต่� นถืืออยู่่� สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลของบริิษัทั อย่่างเพีียงพอ สิิทธิิในการที่่�จะได้้รัับ
ส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรจากบริิษัทั ฯ สิิทธิิต่่าง ๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของ
บริิษัท 
ั เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การแต่่งตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีี การอนุุมัติั ธุิ รุ กรรมที่่สำ� ำ�คัญ
ั และมีีผลต่่อทิิศทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท 
ั เป็็นต้้น
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นอกเหนืือจากสิิทธิพื้ิ น้� ฐานต่่าง ๆ ข้้างต้้นแล้้วบริิษัทั ยัังได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิทธิ
ิ ขิ อง
ผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
- บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีทุุกปีีโดยจะจััดภายใน 4 เดืือนนัับจากวัันสิ้้�นสุุดรอบบััญชีีในแต่่ละปีี พร้้อมทั้้�ง
จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมและข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่าง ๆ ให้้ ผู้�ถืื้ อหุ้้�นรัับทราบล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย 
7 วััน และลงประกาศหนัังสืือพิิมพ์์แจ้้งวัันนััดประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นเวลา 3 วัันติิดต่่อกัันก่่อนที่่�จะถึึงวัันประชุุมโดยในแต่่ละวาระ
การประชุุมจะมีีความเห็็นของคณะกรรมการประกอบไปด้้วย
- ในกรณีีที่่ผู้� ้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง บริิษัทั ฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระหรืือ
บุุคคลใด ๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบใดแบบหนึ่่�งที่่�บริิษััทได้้จััดส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม
- ก่่อนการประชุุมบริิษัทั ฯ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอวาระการประชุุมและเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการ รวมทั้้�งสามารถส่่งความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ข้้อซัักถามได้้ล่ว่ ง หน้้าก่่อนวัันประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์บริิษัทั ฯ และ
อีีเมลของเลขานุุการบริิษััท
- ในการประชุุม บริิษััทฯ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตั้้�งข้้อซัักถามให้้ข้้อเสนอแนะหรืือแสดงความเห็็นต่่อที่่�ประชุุมในประเด็็นต่่าง ๆ
อย่่างอิิสระและเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีกรรมการและ ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อตอบคำำ�ถาม
และให้้ข้้อมููลรายละเอีียดในที่่ป� ระชุุม
- ภายหลัังการประชุุมแล้้วเสร็็จ บริิษัทั จะจััดทำำ�รายงานการประชุุมโดยให้้แสดงข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนภายในเวลาที่่�กำำ�หนด
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีในวัันที่่� 24 เมษายน 2564 โดยมีีวาระประจำำ�ของการประชุุม กล่่าวคืือ
การพิิจารณาผลการดำำ�เนิินการประจำำ�ปีีและการจ่่ายเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและการกำำ�หนดค่่าตอบแทน การเลืือกตั้้�งกรรมการ
แทนกรรมการที่่ห� มดวาระ และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประธานกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้เข้้าร่่วมประชุุม
และเป็็นประธานในที่่ป� ระชุุม ในบรรดากรรมการท่่านอื่่น� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุมประกอบด้้วย คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการ
ผู้้�จััดการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งหมด 8 ท่่าน คิิดเป็็น 100% ของกรรมการทั้้�งหมด
2. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบริิษัทคำ
ั ำ�นึึงถึึงสิิทธิต่ิ า่ ง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันโดยจะไม่่กระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือริิดรอน
สิิทธิิที่่�มีีอยู่่�ของผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้แก่่
สิิทธิิในการได้้รัับและตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ ตามความเป็็นจริิง ครบถ้้วนและเพีียงพออย่่างทัันเวลาและ
เหมาะสมต่่อการตััดสิินใจ และคณะกรรมการต้้องไม่่จำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููลเหล่่านั้้�น
สิิทธิใิ นการแสดงความคิิดเห็็น เสนอแนะ หรืือเสนอเรื่่อ� งต่่าง ๆ ให้้คณะกรรมการพิิจารณาเพื่่�อการบริิหารบริิษัทั ฯ ให้้ได้้ประโยชน์์สููงสุุด
สิิทธิิในการรัับทราบหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุมและได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอต่่อการพิิจารณาในแต่่ละวาระ
ก่่อนการประชุุมตามเวลาอัันควร และมีีโอกาสซัักถามต่่อที่่ป� ระชุุมโดยคณะกรรมการจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้า
ก่่อนวัันประชุุมได้้
สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น ให้้ข้้อเสนอแนะ และออกเสีียงลงมติิร่่วมตััดสิินใจในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น กรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายที่่สำ� ำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ของบริิษัท 
ั เช่่น การกำำ�หนดหรืือการแก้้ไขข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน และ
การอนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น
สิิทธิิในการเลืือกตั้้�ง ถอดถอนกรรมการบริิษัทั เป็็นรายบุุคคลและพิิจารณาค่่าตอบแทนของกรรมการ
สิิทธิิในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการจััดสรรกำำ�ไร และการจ่่ายเงิินปัันผล
สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีภายในสี่่�เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดของรอบปีีบััญชีีของ
บริิษัทั ฯ เพื่่�อพิิจารณาเรื่่อ� งผลการดำำ�เนิินงาน การอนุุมัติั จ่ิ า่ ยเงิินปัันผล การแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิษัท 
ั การแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีี รวมทั้้�งเรื่่อ� งอื่่น� ๆ
ที่่ต้� ้องขออนุุมััติิจากผู้้�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
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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�นเป็็นการประชุุมวิิสามััญเมื่่�อใดก็็ได้้ สุดุ แต่่จะเห็็นสมควร ในทำำ�นองเดีียวกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งหรืือหลายคนสามารถเข้้าชื่่�อซึ่่�งมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด ทำำ�หนัังสืือ
ขอให้้คณะกรรมการบริิษัทั เรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิิสามััญเมื่่�อใดก็็ได้้ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั ที่่�กำำ�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 คณะผู้้บ� ริิหาร และผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ
ร่่วมชี้้�แจงตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยทุุกครั้้�ง
การจััดทำำ�รายงานการประชุุม และการเปิิดเผยมติิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการเปิิดเผยให้้สาธารณชนทราบถึึงสรุุปผลการลงคะแนนของแต่่ละวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายใน
วัันทำำ�การถััดไปผ่่านทางเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจััดทำำ�รายงานการประชุุมให้้เสร็็จสมบููรณ์์ พร้้อมทั้้�งจััดส่่งข้้อมููล
ในระบบตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  (SET Link) รวมทั้้�งเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการเผยแพร่่วีีดีีทััศน์์บัันทึึกรายการประชุุมผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท  เพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่
ผู้้�ที่่�สนใจร่่วมลงทุุนกัับบริิษััทฯ 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�งไม่่พึึงปฏิิบััติิตนในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ครอบครััวและ
ผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องต้้องไม่่ทำำ�ธุุรกรรมใด ๆ ที่่มีี� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั บริิษัท 
ั ไม่่ว่า่ โดยทางตรงหรืือทางอ้้อมและไม่่ว่า่ จะด้้วยการกระทำำ�
ของตนเอง หรืือร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลใกล้้ชิิดเพื่่�อหลีีกเลี่่ย� งความไม่่เหมาะสมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
ได้้กำำ�กัับให้้มีีการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือฯ โดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยความสััมพัันธ์์ของสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลอื่่�นใด ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
แต่่หากในกรณีีที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการเช่่นนั้้�น คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ต้้องดููแลให้้การทำำ�รายการนั้้�นมีีความถููกต้้อง โปร่่งใส เที่่ย� งธรรม
เสมอเหมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก ทั้้�งนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานที่่มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีียในรายการนั้้�น ต้้องงดเว้้นการ
ให้้ความเห็็นและงดเว้้นการออกเสีียงลงมติิหรืือออกจากที่่�ประชุุม อีีกทั้้�งคณะกรรมการบริิษััทจะมีีการพิิจารณาแนวทางในการปฏิิบััติินั้้�น
เพื่่�อการปรัับปรุุงแก้้ไขให้้เกิิดความเหมาะสมต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อัันอาจนำำ�มาซึ่่�งความเสีียหาย
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดบทลงโทษที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานนำำ�ข้้อมููลภายในไปเปิิดเผยต่่อ
สาธารณะหรืือนำำ�ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เกี่่ย� วกัับรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันและรายการที่่มีี� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ซึ่่�งได้้มีีการพิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบและได้้ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ/หรืือสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งจะได้้มีีการเปิิดเผยไว้้ในงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้บ� ริิหาร เพื่่�อป้้องกัันรายการที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั
บริิษัทั ฯ และเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์และประกาศที่่เ� กี่่ย� วข้้อง บริิษัทั ฯ กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ฯ จััดส่่งแบบแจ้้งรายงาน
การมีีส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องให้้เลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1. แบบแจ้้งรายงานครั้้�งแรก เมื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารเข้้าใหม่่ของบริิษััทฯ
2. แบบแจ้้งรายงาน เพื่่�อปรัับปรุุงข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ตุุลาคม ของทุุกปีี
3. แบบแจ้้งรายงานเมื่่�อมีีการเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่มีีผ
� ลทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่่วนได้้เสีียหรืือความขััดแย้้ง ทางผลประโยชน์์ระหว่่าง
ปีีบััญชีี
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3. บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (The Role of Stakeholders)
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่พนัักงานและผู้้�บริิหารของ
บริิษัท หรืื
ั อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายนอก เช่่น คู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า ลููกค้้า เป็็นต้้น โดยบริิษัทั ฯ ตระหนัักดีีว่่าการสนัับสนุุนและข้้อคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มจะเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานและการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััท ดัังนั้้�นบริิษััทจะปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวได้้รัับการดููแลเป็็นอย่่างดีี  นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังส่่งเสริิมให้้มีีความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทและกลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 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
ั ของพนัักงานบริิษัทซึ่่
ั ง� เป็็นทรััพยากรที่่มีีค่
� า่ ยิ่่ง� ของบริิษัท 
ั บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งให้้การสนัับสนุุน
ในการพััฒนาศัักยภาพของทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษัท อีี
ั กทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
ในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ดีี มีีการทำำ�งานเป็็นทีีมและเสริิมสร้้างบรรยากาศ ความรู้้�สึึกปลอดภััยในการทำำ�งาน
มีีโอกาสก้้าวหน้้าในบริิษััทอย่่างเป็็นธรรมและมีีความเท่่าเทีียม จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีีและปลอดภััย 
รวมทั้้�งจััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพเพื่่�อเป็็นหลัักประกัันความมั่่�นคงระยะยาวในการดำำ�รงชีีพ ทำำ�ให้้เกิิดขวััญและ
กำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน
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�ค้้าอย่่างเคร่่งครััดและ
ด้้วยความสุุจริิต
ลููกค้้า
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะตอบสนองและให้้บริิการที่่ดีี� เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและความเชื่่อ� มั่่�นให้้กับั ลููกค้้า โดยผลิิตสินิ ค้้า
ที่่มีีคุ
� ุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�มีีต่่อลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด และรัักษาความลัับของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
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
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสภาพแวดล้้อมของชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
และสิ่่�งแวดล้้อม • ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�อาจจะส่่งผลกระทบและเกิิดเสีียหายต่่อสัังคม ทรััพยากรธรรมชาติิและสภาพแวดล้้อม โดย
ยึึดแนวทางปฏิิบััติิตามหลััก ISO สำำ�หรัับกระบวนการผลิิตหรืือกระบวนการอื่่�นที่่�เกี่่ย� วข้้อง
• ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน การปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต
เพื่่�อลดของเสีีย เป็็นต้้น
• ปลููกฝัังและส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับความรู้้�  ความเข้้าใจ โดยการฝึึกอบรมหรืือ
ชี้้�แจงต่่อพนัักงาน, Supplier, ผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�ที่่�มาติิดต่่อบริิษััทฯ เพื่่�อให้้รัับทราบและปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของ
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องและของบริิษััทฯ เอง เกี่่�ยวกัับการดููแลและรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• สนัับสนุุนและเข้้าร่่วมกิิจกรรมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชนใกล้้เคีียง รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยน การเรีียนรู้้�และแบ่่งปััน
ประสบการณ์์จากการดำำ�เนิินงานกัับหน่่วยงานอื่่�นเพื่่�อปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
• มีีนโยบายและแนวปฏิิบัติั  สำ
ิ ำ�หรับั กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร รวมถึึงกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เกี่่ย� วกัับการไม่่ล่ว่ งละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
หรืือลิิขสิิทธิ์์� โดยกำำ�หนดไว้้ในคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจ (Code of Conduct)
รััฐบาล บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้อ้ บัังคัับหรืือระเบีียบต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างเคร่่งครััด ถููกต้้องและเหมาะสม
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�
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• 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�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ด้้านหน้้าบริิษัทั )
โดยเลขานุุการบริิษัทั และ/หรืือเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบจะทำำ�การรวบรวมและส่่งข้้อร้้องเรีียนต่่อไปยัังคณะผู้้บ� ริิหารหรืือ
คณะกรรมการตรวจสอบหรืือคณะกรรมการ เพื่่�อทำำ�การพิิจารณาตรวจสอบแล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� ข้อ้ มููลของผู้้แ� จ้้งเบาะแสและเรื่่อ� งที่่ร้� อ้ งเรีียน
จะถููกเก็็บเป็็นความลัับเพื่่�อป้้องกัันกรณีีถููกละเมิิดสิิทธิิ โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษัทั ฯ ไม่่ได้้รัับการร้้องเรีียนแต่่อย่่างใด
4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้กำ�ห
ำ นดให้้การเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และการดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส มีีคุุณธรรมสามารถ
ตรวจสอบได้้ เป็็นส่่วนหนึ่่�งในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�ง
เปิิดเผยผลการปฏิิบััติติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report) ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักและมีีความรัับผิิดชอบต่่อความเชื่่อ� ถืือได้้และถููกต้้องของข้้อมููลทางการเงิิน และได้้จัดั ให้้มีี
การดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งระบบควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วนและเพีียงพอ
ที่่จ� ะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้ล� งทุุนทั่่�วไปที่่จ� ะได้้รับั ทราบข้้อมููลที่่แ� สดงถึึงฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ครบถ้้วนเป็็นจริิงและสมเหตุุสมผล คณะกรรมการบริิษััทฯ จึึงได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานให้้บริิษัทั ฯ
มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ� “รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ
ต่่อรายงานทางการเงิิน” ดัังแสดงไว้้เป็็นหััวข้้อต่่างหากในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน และทัันเวลา โดยบริิษััทได้้เผยแพร่่ข้้อมููลและข่่าวสารต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบ ทั้้�งผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  (SET Link) และทางเว็็บไซต์์
ของบริิษััท www.saleeind.com โดยมีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หากเกิิดรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์โดยรวมเป็็นสำำ�คััญและได้้ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ในเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั จดทะเบีียนในรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันอย่่างเคร่่งครััด
รวมทั้้�งได้้เปิิดเผยข้้อมููลต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ฯ อย่่างครบถ้้วนและโปร่่งใส
บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้ผู้้�จััดการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ลงทุุน
สถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และภาครััฐที่่�เกี่่ย� วข้้อง เมื่่�อมีีกิิจกรรมของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้บริิษัทั
จดทะเบีียนได้้พบปะกัับนัักลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้ที่� ส่� นใจ บริิษัทั ฯ ได้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ งาน Opportunity Day สำำ�หรับั ปีี 2564
บริิษัทั ได้้เข้้าร่่วมกิิจการ Opportunity Day จำำ�นวน 4 ครั้้ง�  คืือ งบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 และไตรมาสที่่� 1- 3 โดยผู้้ส� นใจสามารถดููรายละเอีียด
ย้้อนหลัังได้้ที่่� http://www.saleeind.com/slic/ir_index.php
นอกจากนี้้�ยัังได้้เข้้าร่่วมงานออกบููธแสดงสิินค้้า เช่่น งาน mai FORUM ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) ร่่วมกัับ
สมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ ที่่จั� ดั ขึ้้น� เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ยกเว้้นปีี 2563 - 2564 เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึึงงดจััดกิิจกรรมดัังกล่่าวไป จุุดประสงค์์เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
mai ได้้ร่ว่ มออกบููธแสดงสิินค้้าและแสดงข้้อมููลของบริิษัท 
ั เพื่่�อพบปะและถ่่ายทอดข้้อมููลธุุรกิิจโดยตรงแก่่ นักั ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้เ� ข้้าร่่วมงาน
หรืือผู้้�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 ประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้�  ความสามารถ ทัักษะและประสบการณ์์จากหลายสาขาอาชีีพเป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับประเทศและมีีความเข้้าใจในบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดนโยบายของบริิษััท 
โดยร่่วมกัับคณะกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงในการกำำ�หนด วิิสัยทั
ั ศั น์์ พันั ธกิิจ เป้้าหมาย นโยบายการเงิิน การบริิหารความเสี่่ย� ง
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กลยุุทธ์์ แผนการดำำ�เนิินและงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการจััดทำำ�กลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี
สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท
คณะกรรรมการบริิษััทมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตาม
วััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษัทั บนพื้้น� ฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  ภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท
ที่่ป� ระชุุมกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 4/2564 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564 ได้้มีีการทบทวน กฎบััตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุุดย่่อยต่่าง ๆ รวมทั้้�งทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยนำำ�เอาหลัักปฏิิบััติิ และแนวปฏิิบััติิของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 
(Corporate Governance Code – CG Code) สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 ที่่�ออกโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทธุุรกิิจของบริิษััท  เพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิงหลัักการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้กิิจการ
มีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว เป็็นที่่�น่่าเชื่่�อถืือสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและสัังคมโดยรวม เพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่า
ให้้กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� รวมถึึงกฎบััตรของคณะกรรมการและกรรมการชุุดย่่อย
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ

คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ซึ่่�งว่่าด้้วยมาตรฐานความประพฤติิและพฤติิกรรม
ที่่บุ� คุ ลากรทุุกระดัับพึึงกระทำำ�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการปฏิิบัติั งิ าน และใช้้เป็็นหนึ่่�งในข้้อตกลงของการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ โดยปฏิิบัติั ิ
ไปในวิิถีีทางเดีียวกัันภายใต้้กรอบคุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์ ในวิิถีีทางที่่ส� ร้้างสรรค์์ เป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย เสมอภาค เท่่าเทีียม เพื่่�อสร้้างรากฐาน
และรัักษาภาพพจน์์ของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นองค์์กรที่่มีี� การเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน จรรยาบรรณที่่บุ� คุ ลากรของบริิษัทั ฯ พึึงปฏิิบัติั  มีี
ิ สาระสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�
1. การเคารพและปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่ย� วข้้อง
2. การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
3. การมีีส่่วนได้้เสีียและความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
4. การใช้้ข้้อมููลภายในและการรัักษาข้้อมููลอัันเป็็นความลัับ
5. การควบคุุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / การบริิหารความเสี่่�ยง / และรายงานทางบััญชีี/การเงิิน
6. การรัับและการให้้ของขวััญ ทรััพย์์สิิน หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด
7. การจััดซื้้�อ จััดหา และการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า
8. ความรัับผิิดชอบต่่อทรััพย์์สิินของบริิษััท
9. ทรััพย์์สิินทางปััญญาการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10. สิิทธิิและความเป็็นกลางทางการเมืือง
11. จริิยธรรมของพนัักงาน
12. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนสากล
13. การรัับแจ้้งเหตุุ/ข้้อร้้องเรีียน/ข้้อเสนอแนะ/ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความเสีียหายแก่่บริิษัทั ฯ และการคุ้้�มครองสิิทธิิ
ของผู้้�แจ้้งเบาะแส
14. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
15. แนวปฏิิบััติิเกี่่ย� วกัับการชดเชยกรณีีผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับความเสีียหายจากการละเมิิดสิิทธิิ

6.3  การเปลี่่ย� นแปลงและพััฒนาการที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และระบบการกำำ�กับั
   ดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในแต่่ละปีีคณะกรรมการบริิษััทฯ จะทำำ�การพิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท 
และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นการปรัับปรุุงนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อประสิิทธิภิ าพ
การกำำ�กัับดููแลและยกระดัับมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code)
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โดยหน่่วยงานเลขานุุการนำำ�เสนอนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  เพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณาทบทวนการนำำ�หลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีดัังกล่่าวมาปรัับใช้้กัับกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยอ้้างอิิงจากหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) ของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�มาพิิจารณาและทบทวนเพื่่�อนำำ�มาปฏิิบัติั แิ ละปรัับใช้้ เช่่น คณะกรรมการ
ควรถืือเป็็นนโยบายให้้กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหารมีีโอกาสที่่จ� ะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�เป็็นเพื่่�ออภิิปรายปััญหาต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับการจััดการ
ที่่อ� ยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย และควรแจ้้งให้้กรรมการผู้้�จัดั การทราบถึึงผลการประชุุมด้้วย โดยบางกรณีีที่่ยั� งั ไม่่สามารถ
ปฏิิบััติติ ามหลัักการดัังกล่่าวได้้จะต้้องใช้้เวลาในการพิิจารณา เช่่น
- คณะกรรมการควรกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการอิิสระมีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้ง� แรก ในกรณีีที่่จ� ะแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป คณะกรรมการควรพิิจารณา
อย่่างสมเหตุุสมผลถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
เหตุุผลที่่ก� รรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งเกิินกว่่า 9 ปีี ต่อ่ เนื่่�องกััน เนื่่�องมาจากกรรมการอิิสระทุุกท่่านเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ
มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามนิิยามกรรมการอิิสระของบริิษัทั ฯ ซึ่่�งยัังสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการอิิสระได้้เป็็นอย่่างดีี
- คณะกรรมการอาจพิิจารณาจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษาภายนอกมาช่่วยในการกำำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็็นในการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการอย่่างน้้อยทุุก 3 ปีี
- บริิษััทฯ ควรสื่่�อสารข้้อมููลผ่่านการจััดให้้มีีการแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชน/การจััดทำำ�จดหมายข่่าวที่่�นำำ�เสนอถึึงฐานะทางการเงิิน
ของบริิษััทฯ
- คณะกรรมการควรพิิจารณาแต่่งตั้้�ง CG Committee (ระดัับกรรมการ)
- คณะกรรมการควรประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระมากกว่่า 50%
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินผลเกี่่ย� วกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีประจำำ�ปีี 2564 ในระดัับ “ดีีมาก” **** (GOOD Corporate
Governance Report of Thai Listed Compares) ซึ่่�งมีีคะแนนเท่่ากัับปีี 2563 จากการประเมิินโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย ซึ่่�งพิิจารณาจากข้้อมููลที่่�บริิษััทเผยแพร่่ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
ตลอดจนเอกสารเผยแพร่่อื่่�น ๆ
บริิษัทั ฯ ได้้ผ่า่ นการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ด้้วยคะแนน 97 คะแนนจากคะแนนเต็็ม 100 คะแนน
จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทยร่่วมกัับสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนและสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�เสนอรายงานผลการประเมิินรวมทั้้�งข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ ต่่อที่่ป� ระชุุม
คณะกรรมการบริิษััทแล้้ว
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7.  โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
7.1  โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หาร
แผนกตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
หนวยงานความปลอดภัย

หนวยงาน ISO

ฝายบร�หาร
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ฝายการตลาดและขาย

ฝายนักลงทุนสัมพันธ
และสารสนเทศ

ฝายผลิต

ฝายบัญชีและการเง�น

7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย  5 คน กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�น
ต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
2. โครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษัท ต้
ั อ้ งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด แต่่ต้อ้ งไม่่น้อ้ ยกว่่า
3 คน โดยกรรมการอิิสระจะต้้องมีีความเป็็นอิิสระจากการควบคุุมของผู้้บ� ริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และต้้องไม่่มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องหรืือ
มีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิินและการบริิหารกิิจการ
3. คณะกรรมการของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน โดยต้้องมีีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วนตามประกาศ ทจ28/2551
อีีกทั้้�งมีีขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
4. คณะกรรมการจะเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือกกรรมการ
คนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนปฏิิบัติั กิ าร
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการก็็ได้้ โดยให้้กรรมการดัังกล่่าวลงลายมืือชื่่�อและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
5. บริิษัทั ฯ มีีนโยบายกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการบริิษัทั เป็็นกรรมการอิิสระและจะต้้องไม่่เป็็นบุุคคลคนเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จัดั การ
6. การเลืือกตั้้�งกรรมการให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่เ� 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. กรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กััด ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2. กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์แก่่บริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี 
มีีความทุ่่�มเทและสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเต็็มที่่�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล
มีีความซื่่�อสััตย์ สุ
์ ุจริิต เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม รวมทั้้�งมีีประวััติิการทำำ�งานที่่ดีี�
3. กรรมการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่แ� ละใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่อ� งต่่าง ๆ โดยกรรมการแต่่ละคนมีีหน้้าที่่แ� ละอิิสระ
ที่่จ� ะตั้้ง� คำำ�ถาม แสดงความคิิดเห็็น วิิสัยทั
ั ศั น์์ หรืือคััดค้้านในกรณีีที่่มีี� ความขััดแย้้ง เพื่่�อบริิหารงานของบริิษัทั ให้้เป็็นธุุรกิิจที่่ยั่่� ง� ยืืน
และเป็็นผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจอัันจะยัังประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
4. กรรมการไม่่สามารถประกอบกิิจการเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการในนิิติิบุุคคลอื่่�นที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อัันเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัท 
ั เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
5. เพื่่�อให้้กรรมการสามารถอุุทิิศเวลาในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารไม่่ควร
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นเกิิน 3 แห่่ง โดยไม่่มีีข้้อยกเว้้น และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารไม่่ควรดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นเกิิน 5 แห่่ง เว้้นแต่่มีีเหตุุอัันสมควรได้้รัับการพิิจารณายกเว้้น
คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ โดยจะต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ ิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทใหญ่่ บริิษัทย่
ั ่อย  บริิษัทร่
ั ่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือ
ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่ย� วข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้างพนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือของผู้้�มีีอำ�ำ 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
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4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยหรืื
ั อผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม
ของบริิษััท เว้้นแต่่ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
ให้้รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่ก� ระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการที่่เ� กี่่ย� วกัับ
สิินทรััพย์์และบริิการหรืือการให้้ หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สินิ ทรััพย์์เป็็นหลััก
ประกัันหนี้้�สินิ รวมถึึงพฤติิกรรมอื่่น� ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลทำำ�ให้้บริิษัทหรืื
ั อคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�สินิ ที่่ต้� อ้ งชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง
ตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่มีีตั
�่ วั ตนสุุทธิหรืื
ิ อตั้้ง� แต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้น� ไปแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดังั
กล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
ในการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจาณาภาระหนี้้�ดังั กล่่าว ให้้นับั รวมภาระหนี้้�ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในระหว่่าง 1 ปีีก่อ่ นวัันที่่�
มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษัทร่
ั ่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยผู้
ั ้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีีซึ่่�งมีีผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัท 
ั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย
บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่�  เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทและไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย  เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัท ผู้
ั ้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันหรืือเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่มีีนั
� ยั ในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ปรึึ
� กษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นเกิินกว่่า
ร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ อิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทอื่่
ั น�  ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัท 
ั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
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�ปีีกรรมการต้้องออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสาม ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสามกรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและ
ปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทนั้้
ั �น ให้้ใช้้วิิธีีจัับฉลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�น
เป็็นผู้้อ� อกจากตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตามกรรมการที่่อ� อกตามวาระนั้้�นอาจได้้รับั เลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ก็ไ็ ด้้ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนดำำ�เนิินการสรรหาบุุคคลที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ เหมาะสมเพื่่�อเสนอให้้ที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาต่่อไป
บริิษััทฯ ได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทกัับผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการบริิษััท
ทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานของผู้้บ� ริิหารในระดัับนโยบายในขณะที่่ผู้� บ้� ริิหารทำำ�หน้า้ ที่่บ� ริิหารงานของบริิษัทั
ในด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� ำ�หนด ดัังนั้้�น ประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�จััดการจึึงเป็็นบุุคคลคนละคนกััน โดยทั้้�งสอง
ตำำ�แหน่่งต้้องผ่่านการคััดเลืือกจากคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ได้้บุุคคลที่่มีี� ความเหมาะสมที่่สุ� ุด
ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษััทจะทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�คณะกรรมการจะต้้องทราบและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการดููแล
กิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีกรรมการทั้้�งหมดจำำ�นวน 8 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์  รััตนวานิิช

ประธานกรรมการ / กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2

นายไพฑููรย์์  เลิิศเพ็็ญเมธา

กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

4

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

5

นายสาทิิส  ตััตวธร

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร /
กรรมการผู้้�จััดการ (รัักษาการ)

6

นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

กรรมการ

7

นางพิิมพา  จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ

8

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการ / กรรมการบริิหาร / เลขานุุการบริิษััท

กรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจลงนามผููกพััน
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท ประกอบด้้วย นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายสาทิิส ตััตวธร นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ โดยกรรมการสองในสี่่ท่� ่านนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท 
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท  และกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและแนวทางที่่�จะก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ของบริิษััท โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษััท มติิคณะกรรมการบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยความซื่่�อสััตย์สุ์ จุ ริิตมีีจริิยธรรมที่่ดีี 
� ระมััดระวััง รอบคอบและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอและคณะกรรมการยัังมีีหน้้าที่่�
ดัังต่่อไปนี้้�
1. รายงานส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียของตนหรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่�งมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทหรืื
ั อบริิษัทย่
ั อ่ ย
ต่่อบริิษััทซึ่่�งสามารถตรวจสอบได้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
2. กำำ�หนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ 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�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยความโปร่่งใสและเป็็นธรรมภายใต้้กรอบข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมาย จริิยธรรมทางธุุรกิิจ อีีกทั้้�งการประเมิินผลและปรัับปรุุงเพื่่�อความมีีประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินกิิจการ
3. กำำ�หนด จััดทำำ�  และปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้าน
การคอร์์รัปชั่่
ั น� ตลอดจนแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องของบริิษัท 
ั และพิิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าว
เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
4. กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่ย� งและพิิจารณาถึึงปััจจััยความเสี่่ย� งที่่สำ� ำ�คัญ
ั อัันอาจเกิิดขึ้้น�  กำำ�หนดแนวทางในการจััดการความเสี่่ย� ง
ดัังกล่่าว และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงนั้้�น
5. พิิจารณาเรื่่อ� งความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างรอบคอบ มีีแนวทางชััดเจนและเป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
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6. พิิจารณาและอนุุมัติั ผิ ลงานและผลประกอบการประจำำ�ไตรมาสของบริิษัท 
ั เทีียบกัับแผนและงบประมาณและพิิจารณาแนวโน้้ม
เป็็นระยะ
7. พิิจารณาและอนุุมััติิการทำำ�ธุุรกรรมหรืือการกระทำำ�ใดๆ อัันมีีผลกระทบที่่�สำำ�คััญต่่อฐานะทางการเงิิน ภาระหนี้้�สิิน การทำำ�ธุุรกิิจ
และชื่่�อเสีียงของบริิษััทพร้้อมทั้้�งติิดตามดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
8. จััดให้้มีีระบบบััญชีี  การรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีีที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ และดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลรวมถึึง
รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 one report) ให้้สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งดููแล
ให้้มีีกระบวนการในการประเมิินความเหมาะสมของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ล
และให้้ความเห็็นถึึงความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
9. กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล การจััดการข้้อมููลลัับเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดข้้อมููลรั่่�วไหล การรัักษาความลัับของข้้อมููลลัับและข้้อมููล
ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาตลาดหลัักทรััพย์์
10. สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม และนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ธุุรกิิจพร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแล
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของบริิษัทั
11. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ก่่คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ อาทิิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อการดำำ�เนิินงานที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�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�นมีีส่่วนร่่วมใน
การตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััท
14. จััดให้้มีีการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมเมื่่�อเกิิดกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููงไม่่สามารถ
ปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�ได้้
15. ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจและปฏิิบััติิตามกฎหมาย  ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ จริิยธรรมธุุรกิิจและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท
16. จััดให้้มีีแนวทางดำำ�เนิินการที่่ชั� ดั เจนกัับผู้้ที่� ป่� ระสงค์์จะแจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียผ่่านทางเว็็บไซต์์หรืือรายงานตรงต่่อบริิษัท 
ั
โดยกำำ�หนดช่่องทางการแจ้้งเบาะแสผ่่านทางคณะกรรมการบริิษััท  และคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทและสั่่�งการให้้มีี
การตรวจสอบข้้อมููลตามกระบวนการที่่�บริิษััทกำ�ห
ำ นดไว้้และรายงานต่่อคณะกรรมการ
17. กำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย  โดยพิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคลที่่�จะส่่งไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยเพื่่�อควบคุุมการบริิหารให้้
เป็็นไปตามนโยบายของบริิษัท 
ั และการทำำ�รายการต่่าง ๆ ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
1. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั และดููแลการจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุม รวมทั้้�งเอกสารต่่าง ๆ เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้รับั ข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอที่่�จะศึึกษา พิิจารณาและตััดสิินใจอย่่างถููกต้้องในเรื่่�องต่่าง ๆ ในการประชุุมคณะกรรมการ
2. มีีบทบาทในการกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมร่่วมกัับประธานกรรมการบริิหาร
3. มีีหน้้าที่่�ควบคุุมการประชุุมให้้มีีประสิิทธิิภาพ จััดสรรเวลาให้้เพีียงพอที่่�ผู้้�บริิหารจะนำำ�เสนอข้้อมููล สนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้
กรรมการซัักถามและแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ ควบคุุมประเด็็นในการอภิิปรายและสรุุปมติิที่่�ประชุุม
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�
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7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อช่่วยในการปฏิิบัติั งิ านในการศึึกษาและกลั่่�นกรองในแต่่ละด้้านและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ซึ่่�งปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ มีีคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยจำำ�นวน 4 คณะ ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของคณะกรรมการบริิษัทจำ
ั ำ�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�
1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายไพฑููรย์์  เลิิศเพ็็ญเมธา*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์  รััตนวานิิช

กรรมการตรวจสอบ

3

นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์

กรรมการตรวจสอบ

*นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทาน ความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
เนื่่�องจากจบการศึึกษาด้้านการบััญชีีจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์และมีีประสบการณ์์ทำำ�งานด้้านการบััญชีีโดยตรงมากกว่่า 30 ปีี โดยมีี
ประวััติิการศึึกษาและประสบการณ์์ทำำ�งานตามเอกสารแนบ1
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�ประสานงานและดููแลส่่วนระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั
3) สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ นโยบาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
4) พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีและการเลิิกจ้้าง รวมถึึงพิิจารณาเสนอ
ค่่าตอบแทนของผู้้ส� อบบััญชีีภายนอกของบริิษัทต่
ั อ่ คณะกรรมการบริิษัท 
ั รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้ส� อบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
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
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9) จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษัทั
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
• ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่ย� วโยง 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) ให้้มีีอำำ�นาจว่่าจ้้างที่่ปรึึ
� กษา หรืือบุุคคลภายนอก ตามระเบีียบของบริิษััทมาให้้ความเห็็นหรืือให้้คำำ�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�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควรซึ่่�งประเภทรายการหรืือ
การกระทำำ�ที่่ต้� ้องรายงานมีีหััวข้้อดัังต่่อไปนี้้�
• รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
• การทุุจริิต หรืือมีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน
• การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััท
• สิ่่�งที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
15) ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายภายในขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่าน ของบริิษััทไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือการ
ให้้บริิการทางวิิชาชีีพกัับกลุ่่�มบริิษััทแต่่อย่่างใด
2 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทมีี
ั กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ จำำ�นวน 3 ท่่าน
ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�
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ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

2

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1. ดููแลโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบของคณะกรรมการให้้มีีความเหมาะสมกัับองค์์กร และสภาพแวดล้้อมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
2. พิิจารณาหลัักเกณฑ์์ในการสรรหากรรมการบริิษััทและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อแต่่งตั้้�ง
เป็็นกรรมการบริิษัท 
ั โดยนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาให้้ความเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
3. พิิจารณาและสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง
4. จััดให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ โดยมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
5. พิิจารณารููปแบบ และหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท  กรรมการชุุดย่่อย  และกรรมการผู้้�จััดการ ให้้มีี
ความเป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตราค่่าตอบแทนของบริิษัทอื่่
ั น� ที่่อ� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือ
ใกล้้เคีียงกัับบริิษััท  รวมทั้้�ง นำำ�เสนอค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อยต่่อกรรมการบริิษััทพิิจารณาเห็็นชอบ
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
6. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อพิิจารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน พิิจารณาเสนอแนะ
ในภาพรวมเกี่่ย� วกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่น� ของพนัักงานบริิษัทต
ั ามการแนะนำำ�เบื้้อ� งต้้นของกรรมการผู้้�จัดั การ
7. ทบทวน เปลี่่ย� นแปลงและแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ และนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
8. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมาย
3 คณะกรรมการบริิหาร (Executive Board)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีกรรมการบริิหาร ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสาทิิส  ตััตวธร

ประธานกรรมการบริิหาร

2

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการบริิหาร

3

นายทากาชิิ โอตานิิ

กรรมการบริิหาร

4

นายมนััส บุุญสนอง*

กรรมการบริิหาร

* นายมนััส บุุญสนอง ลาออกจากบริิษััทฯ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564 เป็็นต้้นไป
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
1. ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับทิิศทาง กลยุุทธ์์ โครงสร้้างการบริิหารงาน แผนธุุรกิิจและงบประมาณประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
2. บริิหารธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�ได้้วางไว้้
3. กำำ�กัับดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษัทั ฯ และรายงานผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินให้้แก่่
คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
4. แสวงหาและประเมิินโอกาสในการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่
5. พิิจารณาและให้้ความเห็็นแก่่คณะกรรมการบริิษััทเกี่่ย� วกัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท
6. พิิจารณาสอบทานและอนุุมัติั ริ 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 ย
ั กเว้้นกิิจกรรมที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมาย
ให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการไว้้แล้้ว
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9. พิิจารณาและสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ
10. คณะกรรมการบริิหารอาจมอบอำำ�นาจช่่วงให้้ผู้บ้� ริิหารหรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งมีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งใดเรื่่อ� งหนึ่่�งหรืือ
หลายเรื่่�องตามที่่�คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควรได้้ ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิรายการของคณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ
การมอบอำำ�นาจช่่วง ต้้องไม่่เป็็นการอนุุมัติั ริ ายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือรายการ
ที่่�คณะกรรมการบริิหารมีีส่่วนได้้เสีียและประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน การอนุุมััติิรายการใดๆ ต้้องเป็็นไปตาม
นโยบายและขั้้�นตอนตามที่่�กำ�ห
ำ นดโดยคณะกรรมการบริิษััท
11. ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาหรืือบุุคคลที่่มีี� ความเป็็นอิิสระ เพื่่�อให้้ความเห็็นหรืือคำำ�แนะนำำ�ตามความจำำ�เป็็น
12. มีีอำำ�นาจเชิิญฝ่่ายบริิหารหรืือบุุคคลใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ฯ มาให้้ความเห็็น เข้้าร่่วมประชุุม หรืือ ให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้อง
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. การอนุุมััติิขายสิินทรััพย์์ถาวร รวมทั้้�งอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�เป็็นฮาร์์ดแวร์์ และ
ซอฟท์์แวร์์
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

4 คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง (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 2564 บริิษััทมีีคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคล
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ �ำ นวน 4 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสาทิิส  ตััตวธร

ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (รัักษาการ)

2

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการและเลขานุุการ

3

นายมนััส  บุุญสนอง*

กรรมการ

4

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม

กรรมการ

* นายมนััส บุุญสนอง ลาออกจากบริิษััทฯ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564 เป็็นต้้นไป
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ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. เสนอการกำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่ย� งโดยรวมต่่อคณะกรรมการบริิษัทซึ่่
ั ง� ครอบคลุุมความเสี่่ย� งประเภทต่่าง ๆ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ได้้แก่่
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต  ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
และความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของกิิจการ เป็็นต้้น
2. วางกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง โดยสามารถประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษััท
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
3. ควบคุุม ติิดตาม ประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยง และดููแลให้้บริิษัทดำ
ั �ำ เนิินการตามนโยบายและแนวทางบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
4. ทบทวนความเพีียงของนโยบายและระบบบริิหารความเสี่่ย� งโดยรวมถึึงมีีประสิิทธิผิ ลของระบบและการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายที่่กำ� ำ�หนด
5. เสนอกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งและการกำำ�กับั ดููแลการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัท 
ั ติิดตามและประเมิินความเสี่่ย� ง
ของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพและอยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้
6. นำำ�เสนอรายงายผลการดำำ�เนิินงานของอนุุคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบและ/หรืือ
พิิจารณาทุุกไตรมาสและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อทราบและ/หรืือพิิจารณาอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
• คณะผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย 

ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสาทิิส  ตััตวธร

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

2

นายสุุพจน์์  สุุนทริินคะ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ

3

นายทากาชิิ โอตานิิ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและขาย

4

นายมนััส บุุญสนอง*

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายผลิิต

5

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

* นายมนััส บุุญสนอง ลาออกจากบริิษััทฯ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่�่ 21 ธัันวาคม 2564 เป็็นต้้นไป
ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารของบริิษัทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหาร / กรรมการผู้้�จััดการ
1. เป็็นผู้้�บริิหารจััดการและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารงานทั่่�วไปของบริิษััท
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 เพื่่�อการจััดซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ในการผลิิตตามคำำ�สั่่ง� ของลููกค้้า และจััดซื้้อ� ทรััพย์์สินิ
รวมทั้้�งอนุุมัติั กิ ารดำำ�เนิินการทางการเงิินเพื่่�อธุุรกรรมต่่าง ๆ ของบริิษัท 
ั ภายในวงเงิินตามระเบีียบอำำ�นาจอนุุมัติั  ซึ่่
ิ ง� ผ่่านการพิิจารณา
จากคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว หากเกิินกว่่าจำำ�นวนดัังกล่่าวให้้นำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิหาร
4. มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััทและเพื่่�อ
รัักษาระเบีียบวิินัยั การทำำ�งานภายในองค์์กร
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5. มีีอำำ�นาจกระทำำ�การและแสดงตนเป็็นตััวแทนบริิษััท ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
6. อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่าง ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
7. ปฏิิบััติหน้
ิ ้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท   หรืือคณะกรรมการบริิหารเป็็นคราว ๆ ไป
ทั้้�งนี้้� การขออนุุมัติั ริ ายการของกรรมการผู้้�จัดั การข้้างต้้น จะไม่่รวมถึึงการอนุุมัติั ริ ายการที่่ทำ� ำ�ให้้กรรมการผู้้�จัดั การหรืือบุุคคลที่่อ� าจมีี
ความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่น� ใดกัับบริิษัทั และ/หรืือบริิษัทย่
ั อ่ ย รวมทั้้�ง รายการที่่กำ� ำ�หนด
ให้้ต้้องขอความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและ/
หรืือบริิษัทย่
ั ่อย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน  มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั เป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ กำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่อ� มโยงกัับผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษัทั ฯ จำำ�นวนค่่าตอบแทนของประธานกรรมการบริิหาร/กรรมการผู้้�จัดั การ กรรมการบริิหาร และผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ฯ ในรอบปีี 2564
ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส สรุุปดัังนี้้�

หน่่วย : บาท

ปีี พ.ศ. 2563 (5 ท่่าน)

    ค่่าตอบแทนรวม

ปีี พ.ศ. 2564 (5 ท่่าน)

18,180,989

18,510,965

2. ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ ในรอบปีี พ.ศ. 2564 บริิษัทั ฯ ได้้สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพในอััตราร้้อยละ 3 ของเงิินเดืือน
ให้้แก่่ กรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

หน่่วย : บาท

ปีี พ.ศ. 2563

เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพรวม

ปีี พ.ศ. 2564

384,973

401,426.50

การถืือครองหุ้้�นของคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
• คณะกรรมการบริิษััท
หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
1

ชื่่�อ – สกุุล

31 ธัันวาคม
2563

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2564

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ / กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

-

ได้้มา                     -

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

31 ธัันวาคม 2564
จำำ�นวน
สััดส่่วน (%)
-

-

-

-

-

-

-

-

จำำ�หน่า่ ยไป                              ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

2

นายไพฑููรย์์  เลิิศเพ็็ญเมธา
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

-

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

ได้้มา                     จำำ�หน่า่ ยไป                      ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    
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หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
3

ชื่่�อ – สกุุล
นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

31 ธัันวาคม
2563

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2564

-

ได้้มา                     -

31 ธัันวาคม 2564
จำำ�นวน
สััดส่่วน (%)
-

-

-

-

1,025,300

0.07

-

-

61,962,652

4.07

-

-

44,058,468

2.90

-

-

-

-

1,025,300

0.07

3,328

-

-

-

107,049,748

7.04

จำำ�หน่า่ ยไป                              -

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

4

นายสุุชาติิ  จิิวะพรทิิพย์์*
กรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

1,025,300

ได้้มา                          จำำ�หน่า่ ยไป                      -

-

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

5

นายสาทิิส  ตััตวธร
กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร

60,532,652

ได้้มา                     1,430,000
จำำ�หน่า่ ยไป                      -

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -

6

นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
กรรมการ

45,258,468

ได้้มา                     จำำ�หน่่ายไป     1,200,000

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -

7

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์*
กรรมการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

ได้้มา                     
จำำ�หน่า่ ยไป                      -

1,025,300

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -

8

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการ

3,328

ได้้มา                     จำำ�หน่า่ ยไป                      -

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -

รวม   

106,819,748

230,000

* คุุณสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ (กรรมการ) เป็็นสามีีของคุุณพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ (กรรมการ)
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• กรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร
หุ้้�นสามััญ (หุ้้�น)
ลำำ�ดัับ
1

ชื่่�อ – สกุุล
นายสาทิิส ตััตวธร
ประธานกรรมการบริิหาร /
กรรมการผู้้�จััดการ
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

31 ธัันวาคม
2563
60,532,652

เปลี่่�ยนแปลงในปีี
2564
ได้้มา                     1,430,000       

31 ธัันวาคม 2564
จำำ�นวน
สััดส่่วน (%)
61,962,652

4.08

-

-

-

-

-

-

3,328

-

-

-

-

-

-

-

61,965,980

4.08

จำำ�หน่า่ ยไป                              -

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

2

นายทากาชิิ  โอตานิิ
กรรมการบริิหาร/ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาด
และขาย

-

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

ได้้มา                          จำำ�หน่า่ ยไป                      ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -                    

3

นายสุุพจน์์  สุุนทริินคะ
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์และสารสนเทศ

3,328

ได้้มา                      จำำ�หน่า่ ยไป                      -

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -

4

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

-

ได้้มา                     จำำ�หน่่ายไป               -

คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

ได้้มา                              จำำ�หน่า่ ยไป                              -

รวม   

60,535,980

            1,430,000           

7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
• จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริิษััทและบริิษััทย่่อย

รวม

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)

182

249

5

436

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

128

130

3

264

บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด*

166

148

3

317

*เป็็นบริิษััทย่่อยของบมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม
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เพศชาย

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
เพศหญิิง
คนพิิการ

• ค่่าตอบแทนพนัักงานของบริิษัทั ฯ
1. ค่่าตอบแทนในรููปเงิินเดืือน ค่่าแรง ค่่าล่่วงเวลา โบนััส และสวััสดิิการอื่่�น ๆ

หน่่วย : บาท
ค่่าตอบแทนรวม

ปีี พ.ศ. 2563
104,496,125.22

ปีี พ.ศ. 2564
97,190,767.49

2. บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ตั้้ง� กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพสำำ�หรับั พนัักงานตามพระราชบััญญััติกิ องทุุนในอััตราร้้อยละ 3 ของเงิินเดืือนพนัักงานสุุทธิิ
จากเงิินได้้บุุคคลธรรมดา เพื่่�อเป็็นสวััสดิิการนอกเหนืือจากค่่าแรงที่่�ได้้รัับประจำำ�  โบนััส หรืือสวััสดิิการอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้ลููกจ้้าง
ทำำ�งานให้้กัับบริิษััทฯ นานขึ้้�น รวมทั้้�งสร้้างความมั่่�นคงและมั่่�นใจให้้ลููกจ้้างเมื่่�อเกษีียณอายุุหรืือลาออกจากงาน ทั้้�งนี้้� พนัักงานมีีสิิทธิิใน
ส่่วนสมทบของบริิษััทฯ ในกรณีีที่่�พนัักงานเสีียชีีวิิต ปลดเกษีียณ  ไม่่สามารถทำำ�งานได้้ หรืือลาออกจากบริิษััทหลัังจากทำำ�งานกัับบริิษััทไม่่
น้้อยกว่่า 5 ปีี

หน่่วย : บาท
เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพรวม

ปีี พ.ศ. 2563

ปีี พ.ศ. 2564

896,717.75

984,066.75

• การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานในรอบระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
-  ในปีี พ.ศ.2564 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 274 คน และมีีพนัักงานลาออก 239 คน
-  ในปีี พ.ศ.2563 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน 248 คน และมีีพนัักงานลาออก 338 คน
-  ในปีี พ.ศ.2562 มีีการรัับพนัักงานใหม่่จำำ�นวน  384 คน และมีีพนัักงานลาออก 458 คน
หมายเหตุุ : การเข้้า-ออกของพนัักงานส่่วนใหญ่่เป็็นพนัักงานฝ่่ายผลิิตเนื่่�องจากเป็็นการทำำ�งานที่่�ต้้องใช้้ความอดทนแต่่ไม่่ต้้องใช้้ทัักษะใน
การทำำ�งานที่่�สููงมากนััก จึึงมีีการเปลี่่�ยนแปลงงานบ่่อยตามปกติิ นอกจากนี้้� จำำ�นวนความต้้องการพนัักงานเป็็นไปตามความต้้องการกำำ�ลััง
คนของฝ่่ายผลิิตตามจำำ�นวนคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า

7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น ๆ
7.6.1 ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี เลขานุุการบริิษััท และหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
• ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
นางสาวจารุุมาส รุุจิธิ รรม ได้้รับั มอบหมายให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้้ค� วบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีีของบริิษัท ตั้้
ั ง� แต่่วันั ที่่� 21 พฤษภาคม 2559
ทั้้�งนี้้� นางสาวจารุุมาส รุุจิิธรรม ได้้ลาออกจากบริิษััทตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 มกราคม 2565 บริิษััทฯ จึึงแต่่งตั้้�ง นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน เพื่่�อรัักษาในตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 7 มกราคม 2565 ไปก่่อนจนกว่่าจะสามารถหาบุุคคลที่่เ� หมาะสม
เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้ค� วบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีี ต่่อไป โดยรายละเอีียดและข้้อมููลของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้ค� วบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีีของบริิษัท 
ั
(รัักษาการ) ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
• เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีมติิแต่่งตั้้ง� ให้้นายสุุพจน์์ สุนุ ทริินคะ ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง เลขานุุการบริิษัท ตั้้
ั ง� แต่่วันั ที่่� 13 สิิงหาคม 2551  โดย
มีีหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบตามที่่กำ� ำ�หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16  ของพรบ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ด้ว้ ยความรัับผิิดชอบ
ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์สุ์ จุ ริิต รวมทั้้�งต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ ข้อ้ บัังคัับของบริิษัท 
ั มติิคณะกรรมการ ตลอดจน
มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััทมีีดัังนี้้�
1. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการอื่่น� ๆ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษัท 
ั กฎบััตร
ของคณะกรรมการแต่่ละชุุดและข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี (Best Practices)
2. แจ้้งมติิและนโยบายของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ผู้บ้� ริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้องทราบและติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามมติิและนโยบาย
3. ให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะเบื้้อ� งต้้นแก่่คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการอื่่น� ๆ ในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วกัับข้้อกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั และข้้อพึึงปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และติิดตามให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามอย่่างถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึง
รายงานการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนัยสำ
ั ำ�คััญแก่่กรรมการบริิษััท

81

4. บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติติ ามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
5. ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลให้้เป็็นไปตามกฎหมาย  ระเบีียบ
และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััท
6. ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นทั่่�วไปให้้ได้้รัับทราบสิิทธิิต่่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�น และข่่าวสารของบริิษััท
7. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และเอกสารสำำ�คััญอื่่�น ๆ เช่่น ทะเบีียนกรรมการบริิษััท 
หนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุมของคณะกรรมการบริิษัท 
ั รายงานประจำำ�ปีี รวมถึึงหนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
8. ให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ปรึึกษาในการเข้้ารัับตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััทที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
9. ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษัทั และดำำ�เนิินการเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด หรืือตามที่่ค� ณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
ประกาศกำำ�หนด
โดยรายละเอีียดและข้้อมููลของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
• หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ปััจจุุบััน นางสาวลััคมน เพชรชูู ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง หััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ โดยเป็็นผู้้�มีีความรู้้�  ความเข้้าใจธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี ตลอดจนมีีความรู้้�ในการปฏิิบััติิงานตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  การประเมิินความเสี่่�ยงและการควบคุุม
ภายใน ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการพิิจารณาเห็็นชอบการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย  รวมทั้้�งการพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน  
โดยรายละเอีียดและข้้อมููลของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎตามเอกสารแนบ 3
7.6.2 หััวหน้้างานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
เพื่่�อให้้การเปิิดเผยข้้อมููลที่่สำ� ำ�คัญ
ั เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง รวดเร็็ว และโปร่่งใส บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ตั้้ง� ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relations
Department) โดยมอบหมายให้้ นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ศููนย์์กลางในการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป  โดยรายละเอีียดและข้้อมููลของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1
ทั้้�งนี้้� สามารถติิดต่่อฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้โดยตรงที่่�
โทร. 02-5295968-99  เวลาทำำ�การ วัันจัันทร์์ ถึึง เสาร์์ 08.00 – 17.00 น.
E-mail : investor@saleeind.com
ติิดตามข้้อมููลบริิษััทฯ ผ่่านเว็็บไซต์์ www.saleeind.com
7.6.3 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2564 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััทฯ ได้้อนุุมััติิแต่่งตั้้�งบริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส
เอบีีเอเอส จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 ของบริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อย และอนุุมััติิจ่่ายค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
ประจำำ�ปีี 2564
โดยมีีค่่าสอบตรวจบััญชีีสำำ�หรัับปีี 2564 ของบริิษัทั ฯ และบริิษััทย่่อย มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
1,314,000
บาท
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทย่่อย)
1,050,000
บาท
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
  920,000
บาท
                รวม
3,284,000
บาท
 ค่่าบริิการอื่่�น (Non-audit Fee)
- ไม่่มีี –
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8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คัญด้
ั า้ นการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ ในปีี 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. ด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิจำิ ำ�นวน 0.78 ล้้านบาท
กลุ่่�มบริิษัทมีีผ
ั ลกำำ�ไรสุุทธิเิ นื่่�องมาจากยอดขายของกลุ่่�มบริิษัทั ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ประมาณร้้อยละ 8 แม้้จะได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์
Covid-19 ที่่�ยัังระบาดทั้้�งในต่่างประเทศและในประเทศ แต่่กลุ่่�มบริิษััทมีีต้้นทุุนขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าในอััตราร้้อยละ 11 ทำำ�ให้้
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิยัังไม่่ดีีนัักโดยเฉพาะในกลุ่่�มธุุรกิิจพิิมพ์์ฉลากสิินค้้า และธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิกผ่่านโมเดิิรน์์เทรด ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการชะลอตััวของตลาดภายในประเทศจากสถานการณ์์ Covid-19 และต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�สููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของ
บริิษััทฯ มีียอดขายและอััตรากำำ�ไรสุุทธิิที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการฟื้้�นตััวของตลาดโลก
2. คณะกรรมการบริิษัท 
ั ได้้ทบทวนและกำำ�หนดนโยบาย ทิิศทางและกลยุุทธ์ก์ ารดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัท 
ั รวมถึึงกำำ�หนดเป้้าหมาย
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
3. ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
- พิิจารณา กลั่่น� กรองเรื่่อ� งต่่าง ๆ ในที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทต
ั ามกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษัท 
ั และหลัักการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่ดีี�
- ทบทวนภารกิิจหน้้าที่่�เพื่่�อความเหมาะสมกัับสถานการณ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ ได้้แก่่ การทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ
- ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น
- การกำำ�หนดแผนการประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน (ประเมิินตนเอง) ปีีละ 1 ครั้้�ง
8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการ
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�บริิษััทกำ�ห
ำ นด คณะกรรมการสรรหาฯ
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�นที่่อ� ยู่่�ในประเทศไทย การแต่่งตั้้ง� กรรมการนั้้�นให้้ที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้เ� ลืือกตั้้ง� กรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
1.1 ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
1.2 ในการเลืือกกรรมการอาจใช้้วิิธีีออกเสีียงลงคะแนนเลืือกกรรมการเป็็นรายบุุคคลคราวละคนหรืือคราวละหลายคนตามแต่่
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเห็็นสมควร แต่่ในการลงมติิแต่่ละครั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องออกเสีียงด้้วยคะแนนที่่�มีีตาม 1.1 ทั้้�งหมดจะแบ่่ง
คะแนนเสีียงแก่่คนใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
1.3 การออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการให้้ใช้้เสีียงข้้างมากบุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้รัับ
การเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้ง� ในครั้้ง� นั้้�น ในกรณีีที่่บุ� คุ คลซึ่่�งได้้รับั การเลืือกตั้้ง� ในลำำ�ดับั
		
		
ถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
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2. คณะกรรมการบริิษัทต้
ั อ้ งมีีกรรมการอิิสระไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะและมีีจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 คนซึ่่�งกรรมการอิิสระ
ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััทและบริิษัทั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยรวมหุ้้�นที่่�ถืือ
โดยบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้วยและให้้มีีคุณ
ุ สมบััติติ ามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนที่่ ท
� จ.28/2551 เรื่่อ� งการขออนุุญาตและ
การอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ฉบัับลงวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2551
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมด
ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม กรรมการที่่�จะต้้อง
ออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่ส่� องภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทนั้้
ั น� ให้้ใช้้วิธีีจั
ิ บั สลากหรืือตกลงกัันในคณะกรรมการว่่าผู้้ใ� ดจะออก
และปีีต่่อๆ ไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระในข้้อนี้้�
อาจได้้รัับเลืือกตั้้�งกลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการใหม่่ได้้
4. ในกรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่น� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม ตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชน เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุม
คณะกรรมการคราวถััดไป  เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือนโดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการดัังกล่่าวแทน
จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน โดยมติิดัังกล่่าวของคณะกรรมการจะต้้อง
ประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
5. ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้ว้ ยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่�
ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
หลัักเกณฑ์์ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คนโดยมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี บริิษััทฯ มีีนโยบาย
ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ โดยจะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ อิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัท 
ั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทโดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่ถืื� อโดยผู้้�ที่่�เกี่่ย� วข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงานลููกจ้้างพนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท  บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วมหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท 
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดาคู่่�สมรสพี่่�น้้อง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้บ� ริิหารผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่จ� ะได้้รับั การเสนอชื่่�อเป็็นผู้้บ� ริิหาร
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษัทั ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยหรืื
ั อ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษัท 
ั เว้้นแต่่ได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ทั้้�งนี้้�ความสััมพัันธ์์ทาง
ธุุรกิิจให้้รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการที่่�
เกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์และบริิการหรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืมค้ำำ��ประกัันการให้้สิินทรััพย์์
เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สินิ รวมถึึงพฤติิกรรมอื่่น� ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลทำำ�ให้้บริิษัทหรืื
ั อคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่ต้่� อ้ งชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง
ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิหรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไปแล้้วแต่่จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้�การคำำ�นวณภาระหนี้้�
ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
ในการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดังั กล่่าว ให้้นับั รวมภาระหนี้้�ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่อ่ น
วัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษัทย่
ั ่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยผู้
ั ้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีีซึ่่�งมีีผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัท 
ั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ย
บริิษัทร่
ั ว่ ม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทสั
ั งั กััดอยู่่�เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า
สองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
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6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษัท 
ั บริิษััทใหญ่่ บริิษัทย่
ั ่อย บริิษัทร่
ั ่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทและไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย  เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัท ผู้
ั �ถืื้ อหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มีีนั
� ยกั
ั บั กิิจการของบริิษัทหรืื
ั อบริิษัทย่
ั อ่ ยหรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่มีีนั
� ยั
ในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ�หรืือถืือหุ้้�นเกิินกว่่า
ร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ทธิ
ิ อิ อกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทอื่่
ั น�  ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัท 
ั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทย่
ั อ่ ยบริิษัทร่
ั ว่ ม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
นอกจากนี้้� กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คนจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้าน
การบััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้ รวมทั้้�งบริิษััทจะพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ในด้้านอื่่�นๆ ประกอบด้้วย เช่่นประสบการณ์์ในธุุรกิิจความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจความมีีจริิยธรรม เป็็นต้้น
สำำ�หรับั หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการตรวจสอบเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการบริิษัท 
ั โดยกรรมการตรวจ
สอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�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�งตนทดแทนและบริิษัทต้
ั อ้ งแจ้้งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทัันทีีที่่ก� รรมการตรวจสอบลาออกหรืือถููกให้้ออกก่่อนครบวาระ
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�นกรองบุุคคลโดยพิิจารณาถึึงคุุณสมบััติิและบุุคคล
ที่่�มีีความรู้้�  ความสามารถ โดยคำำ�นึึงถึึงจริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ และประสบการณ์์ เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้แก่่ ประธาน
กรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จัดั การ และรองกรรมการผู้้�จัดั การ โดยจะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาต่่อไป ผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั คััดเลืือก
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งควรมีีแนวคิิดและวิิสัยทั
ั ศั น์์ในการบริิหารจััดการในแนวทางเดีียวกัับคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานขององค์์กร
ประสบผลสำำ�เร็็จลุุล่่วงตามเป้้าหมาย 
บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะสรรหาผู้้�บริิหารสููงสุุดโดยคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและมีีประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
โดยดำำ�เนิินการคััดเลืือกตามระเบีียบเกี่่ย� วกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการบริิหารและ/หรืือกรรมการผู้้�จัดั การได้้รับั มอบหมายให้้เป็็นผู้้บ� รรจุุและแต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่มีี� ความรู้้ค� วามสามารถ
และประสบการณ์์ในธุุรกิิจของบริิษััทเข้้าเป็็นพนัักงานในระดัับต่่างๆ นอกจากนี้้�การแต่่งตั้้�งหััวหน้้าหรืือผู้้�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับงานด้้าน
การตรวจสอบและควบคุุมภายในจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อน
ค่่าตอบแทน
บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้บ� ริิหารที่่�จููงใจในระดัับที่่เ� หมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ความสอดคล้้องกัับธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้บ� ริิหารแต่่ละท่่าน
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
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ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่�พิจิ ารณาแนวทางและ/หรืือกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ(ถ้้ามีี) โดยมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�
เป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล เพื่่�อเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยกำำ�หนดให้้มีี
การเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่จ่� า่ ยให้้แก่่กรรมการและผู้้บ� ริิหารตามแบบที่่สำ� ำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษัทจั
ั ดั ให้้มีีการอบรมและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์กรเบื้้อ� งต้้นต่่อกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษัทั ที่่เ� ข้้าใหม่่
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจงาน บทบาท หน้้าที่่ที่� ต้่� อ้ งรัับผิิดชอบ ตลอดจนมีีการให้้ความรู้้�กับั กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และเลขานุุการบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยครอบคลุุมทุุกด้้านเพื่่�อการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่อ� ย่่างมีีประสิิทธิภิ าพอัันเหมาะสมต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของสภาวะการณ์์ภายนอกและการพััฒนา
บริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งเลขานุุการบริิษััท เข้้ารัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการจััดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบัันต่่าง ๆ เช่่น ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. หรืือสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย  (IOD) เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ
หรืือแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่รวมถึึงการจััดให้้มีี
การแนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัท 
ั
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุด
บริิษัทั ฯ มีีแผนการคััดเลืือกบุุคลากรที่่จ� ะเข้้ามารัับผิิดชอบในตำำ�แหน่่งงานบริิหารที่่สำ� ำ�คัญ
ั สููงสุุดให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและโปร่่งใส
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้ผู้�บ้ ริิหารที่่�มีีความเป็็นมืืออาชีีพ โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็นผู้้�จััดทำำ�แผนสืืบทอด
ตำำ�แหน่่ง ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณา ดัังนี้้�
เมื่่�อตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารระดัับประธานกรรมการบริิหาร กรรมการผู้้�จัดั การ/รองกรรมการผู้้�จัดั การ ว่่างลงหรืือผู้้อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งไม่่สามารถ
ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ใ� นตำำ�แหน่่งได้้ บริิษัทั ฯ มีีระบบการให้้ผู้บ้� ริิหารในระดัับใกล้้เคีียง หรืือระดัับรองเป็็นผู้้�รักั ษาการในตำำ�แหน่่งจนกว่่าจะมีีการสรรหา
และคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด และต้้องเป็็นผู้้�มีีวิิสััยทััศน์์ ความรู้้�  ความสามารถ และประสบการณ์์
ความเหมาะสมกัับวััฒนธรรมองค์์กร โดยการพิิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�สรรหา เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งผู้้�ที่่�มีีความเหมาะสม ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนต่่อไป
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการและกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษัทกำ
ั ำ�หนดให้้ฝ่า่ ยบริิหารต้้องรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยการเปรีียบเทีียบสิ่่�งที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงกัับเป้้าหมาย
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ให้้ทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอพร้้อมทั้้�งรายงานทั้้�งการเงิิน ความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ ของบริิษัท 
ั เพื่่�อให้้การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเป็็นไปตามเป้้าหมาย นโยบายที่่�วางไว้้ และหากไม่่เป็็น ไปตามนั้้�นคณะกรรมการบริิษััทจะได้้จััดให้้มีีการแก้้ไข ปรัับปรุุง และดููแลให้้
ฝ่่ายบริิหารดำำ�เนิินการแก้้ไขสถานการณ์์นั้้�นพร้้อมทั้้�งการพััฒนาเรื่่�องนั้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
อีีกทั้้�งคณะกรรมการบริิษัทจั
ั ดั ให้้มีีการประเมิินตนเองเพื่่�อวััดผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารระดัับสููงลงไป ตามลำำ�ดับั โดยใช้้เป้้าหมาย
และหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินที่่เ� ชื่่อ� มโยงกัับแผนกลยุุทธ์แ์ ละแผนงานประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนและมาตรการจููงใจที่่เ� หมาะสม
คณะกรรมการจััดให้้มีีการประเมิินตนเองเพื่่�อวััดผลการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิษััทประจำำ�ปีีทั้้�งคณะและรายบุุคคล รวมทั้้�ง
การประเมิินผลงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพและความเข้้าใจที่่ดีี� ในการทำำ�งานร่่วมกัันของคณะกรรมการ
ประกอบด้้วยแบบประเมิินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งรายคณะและรายบุุคคล ได้้แก่่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารรวมทั้้�งผู้้บ� ริิหารสููงสุุด (CEO) และคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
โดยจะมีีการสรุุปผลการประเมิินในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อให้้ทุกุ ท่่านได้้รับั ทราบผลการประเมิินโดยรวม ช่่วยให้้กรรมการได้้มีี
การพิิจารณาทบทวนผลงาน ปััญหาและอุุปสรรคต่่างๆ เพื่่�อช่่วยในการปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป
กระบวนการและหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
หน่่วยงานเลขานุุการบริิษัท 
ั เป็็นผู้้�จัดั ส่่งแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านให้้กรรมการบริิษัททุ
ั กุ คนเพื่่�อทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
ทั้้�งคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ตนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง รวมถึึงผู้้�บริิหารสููงสุุด (CEO) เมื่่�อได้้รัับคืืนใบประเมิินผลดัังกล่่าว
แล้้ว หน่่วยงานเลขานุุการบริิษััทจะเป็็นผู้้�สรุุปผลและนำำ�เสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะ เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา และรายงานผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าว รวมทั้้�งผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณารัับทราบต่่อไป 
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แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการรายบุุคคคลและรายคณะ 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�ให้้คณะกรรมการสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการประชุุมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในการให้้ความสำำ�คััญ การใช้้เวลาในการพิิจารณาทบทวนและปฎิิบััติิ
ในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ 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
สรุุปการประเมิินผลคณะกรรมการในภาพรวมประจำำ�ปีี 2564 พบว่่าประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งานอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่ย� ม มีีคะแนนเฉลี่่ย�
เท่่ากัับ 3.86 คิิดเป็็นร้้อยละ 97
แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย
โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการที่่�มีีผลทำำ�ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการมีีประสิิทธิิภาพ
การประชุุม และการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งต่่าง ๆ เพื่่�อทำำ�ให้้คณะกรรมการสามารถปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ใ� นการประชุุมอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย ในการให้้ความสำำ�คััญ การใช้้เวลาในการพิิจารณา ทบทวนและ
ปฎิิบััติิในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ อย่่างเพีียงพอ
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารสููงสุุด (CEO) มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิินที่่ค� รอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
เศรษฐกิิจ และผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม มีีเกณฑ์์การประเมิินในแต่่ละด้้าน ได้้แก่่ ด้า้ นความคืืบหน้้าของแผนงาน
ด้้านการวััดผลการปฏิิบััติิงาน ด้้านกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์ ด้้านการบริิหารงาน ความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากรด้้าน
การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง เป็็นต้้น
สรุุปผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยประจำำ�ปีี 2564 ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

คณะกรรมการชุุดย่่อย

ผลการประเมิิน

คิิดเป็็นร้้อยละ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

3.85

96

2. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3.86

96

3. คณะกรรมการบริิหาร

3.81

95

4. คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3.85

99

8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีการกำำ�หนดการประชุุมโดยปกติิเป็็นประจำำ�ทุุก 3 เดืือนและอาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็นโดย
มีีการกำำ�หนดวาระที่่ชั� ดั เจนนำำ�ส่ง่ เอกสารก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
ก่่อนการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนและมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมและจััดเก็็บรวบรวมเอกสารรายงานที่่�รัับรองแล้้ว
เพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิงและสามารถตรวจสอบได้้
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ในการประชุุมคณะกรรมการซึ่่�งเป็็นการประชุุมด้้วยตนเองหรืือโดยผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยประธานกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�กำำ�หนด
วาระการประชุุมและพิิจารณาเรื่่อ� งวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนสามารถเสนอเรื่่อ� งต่่าง ๆ เพื่่�อ
เข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้ ในการพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ประธานกรรมการบริิษััทซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุมจะ
เปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ โดยในบางวาระอาจมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยเพื่่�อให้้รายละเอีียด
ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจะได้้รัับทราบนโยบายโดยตรงเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้�ในการลงมติิในที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถืือมติิของเสีียงข้้างมากโดยให้้กรรมการคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียง  โดย ณ ขณะที่่�
คณะกรรมการจะทำำ�การลงมติิในที่่ป� ระชุุมต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และกรรมการที่่มีีส่
� ว่ นได้้เสีีย
จะไม่่เข้้าร่่วมประชุุมและ /หรืือไม่่ใช้้สิทธิ
ิ อิ อกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ� งนั้้�นและถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ประธานในที่่ป� ระชุุมจะออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้น�
อีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้สนัับสนุุนให้้กรรมการผู้้�จัดั การและประธานกรรมการบริิหารเชิิญผู้้บ� ริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
เพื่่�อให้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในฐานะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาโดยตรงและเพื่่�อมีีโอกาสรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบการพิิจารณา
แผนการสืืบทอดงาน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีเลขานุุการบริิษัท ซึ่่
ั ง� ทำำ�หน้า้ ที่่ใ� ห้้คำำ�แนะนำำ�ด้า้ นกฎหมาย ข้้อบัังคัับและกฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่ก� รรมการบริิษัทั
จะต้้องทราบและดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามมติิของคณะกรรมการ นอกจากนี้้�ยังั ให้้การสนัับสนุุน
ในการจััดประชุุมและเป็็นผู้้�จััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรที่่�มีีความถููกต้้อง ชััดเจนทั้้�งผลการประชุุมและความเห็็นของ
กรรมการ รายงานการประชุุมจะถููกจััดเก็็บไว้้ที่่�เลขานุุการบริิษััทและพร้้อมสำำ�หรัับการตรวจสอบจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การเข้้าร่่วมประชุุม / จำำ�นวนการประชุุมทั้้�งหมด (ครั้้�ง) ประจำำ�ปีี 2564

การประชุุมกรรมการ
บริิษััท

การประชุุมกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุุมกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

1. พลอากาศเอกบุุรีีรัตน์
ั ์  รััตนวานิิช

4/4

4/4

-

2. นายไพฑููรย์์  เลิิศเพ็็ญเมธา                              

4/4

4/4

1/1

3. นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์                                     

4/4

4/4

1/1

4. นายสุุชาติิ  จิิวะพรทิิพย์์                          

4/4

-

1/1

5. นายสาทิิส  ตััตวธร

4/4

-

-

6. นางพิิมพา  จิิวะพรทิิพย์์

4/4

-

-

7. นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

4/4

-

-

8. นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

4/4

-

-

รายชื่่�อ

การจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้บ� ริิหารที่่�จููงใจในระดัับที่่เ� หมาะสมโดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและ
ความสอดคล้้องกัับธุุรกิิจ/อุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้บ� ริิหารแต่่ละท่่าน
โดยบริิษััทใช้้ความระมััดระวัังในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษััทให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยเป็็นอััตราที่่�แข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจ
เดีียวกัันเพื่่�อที่่�จะดููแลและรัักษาผู้้�บริิหารที่่มีีคุ
� ุณภาพไว้้ ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทน
เพิ่่�มที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีหน้้าที่่�พิจิ ารณาแนวทางและ/หรืือกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ(ถ้้ามีี) โดยมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�
เป็็นธรรมและสมเหตุุสมผล เพื่่�อเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ และ/หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยกำำ�หนดให้้มีี
การเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่จ่� า่ ยให้้แก่่กรรมการและผู้้บ� ริิหารตามแบบที่่สำ� ำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
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โครงสร้้างผลตอบแทนกรรมการ
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นเงิินสด
- ค่่าเบี้้�ยประชุุมของคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ประจำำ�ปีี ซึ่่ง� ได้้รับั การลงมติิในการประชุุมกรรมการและได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
- ค่่าบำำ�เหน็็จประจำำ�ปีี ได้้รัับการลงมติิในการประชุุมกรรมการและได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการจะพิิจาณาจััดสรรต่่อไป
- ค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จ
2. ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินหรืือสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
ก. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน  มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วยค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จ   โดยที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
ได้้มีีมติิอนุุมััติิค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าบำำ�เหน็็จของคณะกรรมการประจำำ�ปีี 2564 ทั้้�งนี้้� ค่่าบำำ�เหน็็จของกรรมการให้้อยู่่�ในอำำ�นาจของคณะ
กรรมการในการพิิจารณาจััดสรร ซึ่่�งที่่�ประชุุมกรรมการครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้จ่่ายค่่าบำำ�เหน็็จแก่่
คณะกรรมการสำำ�หรับั การดำำ�เนิินงานปีี 2564 ท่่านละ 200,000 บาท สรุุปค่า่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ สำำ�หรับั ปีี 2564 มีีจำำ�นวน
รวมทั้้�งสิ้้�น 2,875,000 บาท (รวมภาษีี) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ค่่าเบี้้�ยประชุุมปีี 2564
รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1. พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช ประธานกรรมการ /
กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

ค่่า
ค่่าบำำ�เหน็็จ
ประจำำ�ปีี ตอบแทน
อื่่�นๆ
2564

คณะ
กรรมการ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

140,000

80,000

-

200,000

-

420,000

รวม

2. นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา

ประธานกรรมการตรวจ
สอบ / กรรมการอิิสระ /
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

120,000

100,000

10,000

200,000

-

430,000

3. นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์

กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

120,000

80,000

15,000

200,000

-

415,000

4 นายสุุชาติิ  จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ /
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

120,000

-

10,000

200,000

-

330,000

5. นายสาทิิส  ตััตวธร

รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร

120,000

-

-

200,000

-

320,000

6. นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์

กรรมการ

120,000

-

-

200,000

-

320,000

7. นางพิิมพา  จิิวะพรทิิพย์์

กรรมการ

120,000

-

-

200,000

-

320,000

8. นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการ

120,000

-

-

200,000

-

320,000

980,000

260,000

35,000

1,600,000

-

2,875,000

รวม

ข. ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ
- ไม่่มีี -  
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8.1.3 การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
1. คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั กลไกในการกำำ�กับั ดููแลที่่ทำ� ำ�ให้้สามารถควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษัทย่
ั อ่ ย
ที่่�ผ่่านมา การเสนอชื่่�อและใช้้สิิทธิิออกเสีียงแต่่งตั้้�งบุุคคลเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมดำำ�เนิินการโดยฝ่่ายจััดการ
ในปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ กำำ�หนดระเบีียบปฏิิบัติั ใิ ห้้การเสนอชื่่อ� และใช้้สิทธิ
ิ อิ อกเสีียงดัังกล่่าวต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทด้
ั ว้ ย
โดยบุุคคลที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของบริิษััทย่่อย
หรืือบริิษัทร่
ั ว่ มนั้้�น ๆ (ไม่่ใช่่ต่อ่ บริิษัทั ) ทั้้�งนี้้� การส่่งกรรมการเพื่่�อเป็็นตััวแทนในบริิษัทย่
ั อ่ ยหรืือบริิษัทร่
ั ว่ มดัังกล่่าวเป็็นไปตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของบริิษัทั
นอกจากนี้้� ในกรณีีเป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทั ฯ กำำ�หนดระเบีียบให้้บุคุ คลที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้ง� จากบริิษัทนั้้
ั น� ต้้องดููแลให้้บริิษัทย่
ั อ่ ยมีีข้้อบัังคัับ
ในเรื่่อ� งการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยง การได้้มาหรืือจำำ�หน่า่ ยไปซึ่่�งสิินทรััพย์์หรืือการทำำ�รายการสำำ�คัญ
ั อื่่น� ใดของบริิษัทดั
ั งั กล่่าว ให้้ครบถ้้วน
ถููกต้้อง และใช้้หลักั เกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการเปิิดเผยและการทำำ�รายการข้้างต้้นในลัักษณะเดีียวกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษัท 
ั รวมถึึง
ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษััทย่่อยให้้บริิษััทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจััดทำำ�
งบการเงิินรวมได้้ทัันกำำ�หนดด้้วย
2. คณะกรรมการได้้กำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อตกลงระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่น� ในการบริิหารจััดการบริิษัทย่
ั อ่ ยและบริิษัทร่
ั ว่ ม
(Shareholders’ Agreement) (ถ้้ามีี)
กำำ�หนดให้้เปิิดเผยเฉพาะบริิษัทย่
ั ่อยและบริิษััทร่่วมที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และเป็็นข้้อตกลงที่่�มีีผลอย่่าง
มีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารงานหรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือการแบ่่งผลตอบแทนนอกเหนืือจากผลตอบแทนตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นปกติิ
8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี 
� โดยได้้กำำ�หนดเป้้าหมาย วิิสัยทั
ั ัศน์์ วััตถุุประสงค์์ นโยบาย และแนวปฏิิบััติิ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องไว้้ในนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ  พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบัติั อิ ย่่างแท้้จริิงเพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�น
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจ ช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการให้้พนัักงานเข้้าใจ
เรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� การต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รัปชั่่
ั น� ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และการใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่�อแสวงผลประโยชน์์
โดยจััดให้้มีีมาตรการในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ หรืือพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตหรืือ
ประพฤติิมิิชอบ
• การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทฯ มีีแนวปฏิิบััติิกำ�ห
ำ นดให้้กรรมการ และผู้้�บริิหาร อััพเดทรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย เป็็นประจำำ�ปีีทุุกปีีหรืือทุุกครั้้�งที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลง
• การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
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�บริิหารและพนัักงานในหน่่วยงานที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลภายใน (รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะของบุุคคลดัังกล่่าว) โดยห้้ามบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องดัังกล่่าวทำำ�การซื้้อ� ขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯ เป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 30 วััน ก่่อนมีีการเปิิดเผยงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี ทั้้ง� นี้้� ในช่่วง 7 วััน
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันที่่ห้� า้ มบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องทำำ�การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัท 
ั เลขานุุการบริิษัทั ฯ จะทำำ�การแจ้้งเตืือนต่่อคณะกรรมการและ/
หรืือผู้้�บริิหารและหน่่วยงานที่่รั� ับทราบข้้อมููลภายใน ไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวแก่่บุุคคลภายนอกหรืือบุุคคลที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่�ที่่�เกี่่ย� วข้้อง และ
ห้้ามทำำ�การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ในช่่วงดัังกล่่าว และควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมง ภายหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้แก่่สาธารณชนแล้้ว
รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�นด้้วย
ทั้้�งนี้้� การกระทำำ�ดัังกล่่าวเป็็นกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องของหน่่วยงานภาครััฐและขององค์์กร
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลบริิษัทั ฯ โดยผู้้�มีีหน้้าที่่�นำ�ข้
ำ ้อมููลภายในดัังกล่่าวไปใช้้ต้้องระมััดระวัังไม่่ให้้ผู้้�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 (แบบ 56-1 one report)
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บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ข้อ้ มููลแก่่กรรมการและผู้้บ� ริิหารเกี่่ย� วกัับหน้้าที่่ที่� ก่� รรมการและผู้้บ� ริิหารต้้องรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯ
และบทกำำ�หนดโทษตาม พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 และตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
ในกรณีีที่่�กรรมการและผู้้�บริิหารมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััทของตนเอง คู่่�สมรสและบุุตร
ที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติหลั
ิ กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 วัันทำำ�การ ต่่อสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์เพื่่�อเผยแพร่่ต่่อสาธารณะต่่อไป  และต้้องรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทให้้
คณะกรรมการทราบผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
นอกจากบทลงโทษซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติหลั
ิ กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยแล้้ว บริิษัทั ฯ จะใช้้บทลงโทษสููงสุุดทางวิินัยซึ่่
ั ง� กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับการทำำ�งานของบริิษัทั ฯ หากพบว่่า ผู้้บ� ริิหารได้้ใช้้ข้อ้ มููล
ภายในหรืือมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางที่่�จะทำำ�ให้้บริิษััทฯ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับความเสื่่�อมเสีียและเสีียหาย
• การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ยึึดมั่่�นในความถููกต้้อง คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้มีีการจััดทำำ�นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอรััปชั่่�น โดยแจ้้งให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ เข้้าใจและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�น ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้
เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2557 ที่่�ผ่่านมา เพื่่�อประกาศเจตนารมณ์์ที่่�บริิษััทฯ จะต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบ และมุ่่�งหมายให้้ทุุกคนในองค์์กร
ได้้มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตภายใต้้นโยบายเดีียวกัันและผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทได้้รัับทราบเจตนารมณ์์ของบริิษััทฯ
ที่่�มุ่่�งมั่่�นอย่่างแท้้จริิงรวมทั้้�งให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบความถููกต้้องจากหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
โดยมีีแนวทางในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่น� รวมถึึงการสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่ส่� ง่ เสริิมและปลููกฝัังให้้ผู้บ้� ริิหารและพนัักงาน ปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่ย� วข้้อง ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการสร้้างความสำำ�เร็็จของงานด้้วยวิิธีีการทุุจริิต 
ช่่องทางการรัับแจ้้งเบาะแสหรืือร้้องเรีียนการทุุจริิต
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิจิ ารณารัับเรื่่อ� 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�บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ด้้านหน้้าบริิษัทั ฯ)
เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ร้้องเรีียนและผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�กระทำำ�โดยเจตนาสุุจริิต  บริิษััทจะปกปิิดและเก็็บรัักษาข้้อมููลต่่าง ๆ ของ
ผู้้�ร้อ้ งเรีียนหรืือผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลไว้้เป็็นความลัับโดยจำำ�กัดั เฉพาะผู้้ที่� ่�มีีหน้า้ ที่่รั� บั ผิิดชอบในการดำำ�เนิินการตรวจสอบเรื่่อ� งร้้องเรีียนเท่่านั้้�นที่่ส� ามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Corruption Policy)
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มุ่่�งสู่่�การบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีคุุณธรรม โปร่่งใส โดยคำำ�นึึง
ถึึงการสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการทำำ�ธุุรกรรมทางการค้้า ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทจึึง
กำำ�หนดให้้บริิษัทั และบริิษัทย่
ั ่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 หรืือประโยชน์์อื่่น� 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 หรืือประโยชน์์อื่่น� เพื่่�อจููงใจในการตััดสิินใจหรืือมีีผลทำำ�ให้้ผู้้�รับั ไม่่ปฏิิบัติั ติ าม
			 วิิธีีปฏิิบัติั ทิ างการค้้าเช่่นเดีียวกัันกัับคู่่�ค้า้ รายอื่่�น ทั้้�งนี้้� การให้้สิ่่ง� ของตามโอกาสหรืือวาระต่่าง ๆ ต้้องมีีมููลค่่าไม่่มากจนเกิินปกติิวิสัิ ยั
1.4 ไม่่เป็็นตััวกลางในการเสนอเงิิน ทรััพย์์สิิน สิ่่�งของ หรืือประโยชน์์อื่่�นใดกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ หน่่วยงานราชการหรืือ
องค์์กรใด ๆ เพื่่�อแลกกัับสิิทธิิพิิเศษที่่�ไม่่ควรได้้หรืือทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐละเว้้นการปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับและ
ข้้อปฏิิบััติิทางกฎหมายตามที่่�กำำ�หนดไว้้
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2. ในการจััดซื้้�อ จััดจ้้าง ต้้องดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษััท มีีความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้
3. การใช้้จ่า่ ยสำำ�หรับั การเลี้้ย� งรัับรองทางธุุรกิิจและการใช้้จ่า่ ยอื่่�น ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั ติ ามสััญญาทางธุุรกิิจ สามารถกระทำำ�ได้้
แต่่ต้้องใช้้จ่่ายอย่่างสมเหตุุสมผลสามารตรวจสอบได้้
4. ในการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
4.1 การใช้้เงิินหรืือทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อบริิจาคการกุุศล ต้้องกระทำำ�ในนามบริิษัทั ฯ เท่่านั้้�นโดยการบริิจาคเพื่่�อการกุุศลต้้อง
เป็็นมููลนิิธิิ องค์์กรสาธารณะกุุศล วััด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรืือองค์์กรเพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ สัังคมที่่มีี� ใบรัับรองหรืือเชื่่อ� ถืือได้้
สามารถตรวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษััทฯ
4.2 การบริิจาคเพื่่�อการกุุศลในนามส่่วนตััวพึึงกระทำำ�ได้้ แต่่ต้้องไม่่เกี่่ย� วข้้องหรืือทำำ�ให้้เกิิดข้้อสงสััยได้้ว่่าเป็็นการกระทำำ�ที่่�ทุุจริิต
เพื่่�อหวัังผลประโยชน์์ใด
5. ในการให้้เงิินสนัับสนุุนต้้องปฏิิบััติิดัังนี้้�
5.1 การใช้้เงิินหรืือทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการ ต้้องระบุุชื่่อ� ในนามบริิษัทั เท่่านั้้�น โดยเงิินสนัับสนุุนที่่จ่� า่ ยไปต้้อง
มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อธุุรกิิจ ภาพลัักษณ์์ที่ดีี่� และชื่่อ� เสีียงของบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� การเบิิกจ่่ายต้้องระบุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่ชั่� ดั เจนและมีีหลัักฐาน
ที่่�ตรวจสอบได้้ และดำำ�เนิินการผ่่านขั้้�นตอนตามระเบีียบของบริิษััทฯ
6. ไม่่กระทำำ�การอัันใดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเมืืองภายในบริิษัทั ฯ และไม่่ใช้้ทรัพั ยากรใดของบริิษัทั เพื่่�อดำำ�เนิิน การดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ
เป็็นองค์์กรที่่�ยึึดมั่่�นในความเป็็นกลางทางการเมืือง สนัับสนุุนการปฏิิบััติิตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิิปไตย 
รวมถึึงไม่่มีีแนวทางในการให้้การช่่วยเหลืือทางการเมืืองแก่่พรรคการเมืืองใดไม่่ว่่าจะโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
7. หากพบการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายการทุุจริิตหรืือส่่อไปในทางทุุจริิตที่่�มีีผลเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััททั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อม ต้้องไม่่ละเลย
หรืือเพิิกเฉยต่่อพฤติิกรรมดัังกล่่าว ควรแจ้้งให้้กรรมการผู้้�จััดการ หรืือเลขานุุการบริิษััทฯ ทราบทัันทีีหรืือแจ้้งผ่่านช่่องทาง
การแจ้้งเบาะแสตามที่่�กำำ�หนดไว้้
8. กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการเผยแพร่่ให้้ความรู้้�  ให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้แก่่ผู้้�ใต้้
บัังคัับบััญชาเกี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิต เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดไว้้ รวมถึึงเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี�
ในเรื่่�องการมีีความซื่่�อสััตย์์จริิยธรรมและจรรยาบรรณ
9. บริิษัทั ฯ จะสื่่�อสาร ประชาสััมพัันธ์์ ทั้้ง� ภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้เกิิดความรู้้ค� วามเข้้าใจและความร่่วมมืือที่่จ� ะ
ยัับยั้้�งผู้้�ที่่�ต้้องการกระทำำ�คอร์์รััปชั่่�นต่่อบริิษััทฯ
10. บริิษัทั ฯ จะจััดทำำ�กระบวนการปฏิิบัติั อิ ย่่างชััดเจน มีีการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� รวมทั้้�งมีีกระบวนการติิดตาม
และสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจและกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
11. บริิษัทั ฯ จะให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองพนัักงานที่่ป� ฏิิเสธหรืือแจ้้งเรื่่อ� งคอร์์รัปชั่่
ั น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ฯ ผ่่านช่่องทางที่่กำ� ำ�หนด
แต่่หากเป็็นผู้้�กระทำำ�คอร์์รััปชั่่�นจะต้้องได้้รัับการพิิจารณาทางวิินััยตามระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้
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9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
9.1 การควบคุุมภายใน
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิหารและระดัับปฏิิบัติั งิ านและเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพในการดำำ�เนิินงาน
และถืือเป็็นหน้้าที่่�สำำ�คััญที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอในการดููแลให้้
การดำำ�เนิินเป็็นไปตามเป้้าหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ กฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ สามารถช่่วยป้้องกััน บริิหารความเสี่่ย� ง
หรืือความเสีียหายต่่าง ๆ ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� รวมทั้้�งมีีการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีและรายงานทางการเงิินที่่ถูู� กต้้อง น่่าเชื่่อ� ถืือ และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน
เพีียงพอ ภายในเวลาที่่�เหมาะสม
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัท 
ั ครั้้ง� ที่่� 1/2565 วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้ประเมิินความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ โดยพิิจารณาแบบประเมิินของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตามที่่�
ฝ่่ายจััดการได้้จััดทำำ�ขึ้้�น และผลการสอบทานการประเมิินระบบการควบคุุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทฯ
ได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอและเหมาะสม ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�สำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการบรรลุุวััตถุปุ ระสงค์์หลัักขององค์์กร ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการและบุุคลากรอย่่างเพีียงพอเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานตามระบบ
การควบคุุมภายในเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ และการดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า
ระบบควบคุุมภายในจะสามารถป้้องกัันทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย จากการที่่ก� รรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานอาจนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบได้้
การบริิหารจััดการระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ สามารถสรุุปแยกตามองค์์ประกอบการควบคุุมภายในตามมาตฐานสากล COSO ดัังนี้้�
1. สภาพแวดล้้อม (Control Environment)
บริิษัทั ฯ ได้้กํําหนดให้้มีีสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมภายในที่่ดีี 
� โดยจััดโครงสร้้างองค์์กรและสายงานการบัังคัับบััญชาที่่ชั� ดั เจน เหมาะสม
รวมทั้้�งกํําหนดเป้้าหมายทางธุุรกิิจและดััชนีีชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่่�อใช้้ในการประเมิินประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายขององค์์กร โดยที่่�การกํําหนดเป้้าหมายทางธุุรกิิจ และดััชนีีชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จได้้ทํําขึ้้�นบนพื้้�นฐาน
ที่่ร� ะมััดระวััง กํําหนดให้้มีีคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านของทุุกระบบอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ
ยัังปลููกฝัังให้้ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานทุุกคนของบริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย ตระหนัักถึึงการกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดีี� โดยกํําหนดให้้มีีนโยบายการกํํากัับดููแล
กิิจการที่่ดีี 
� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบายระบบการ
ควบคุุมภายใน และแนวปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน ยึึดถืือเป็็นแนวทางปฏิิบัติั ิ รวมทั้้�งให้้มีี
กิิจกรรมส่่งเสริิมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการอบรมให้้ความรู้้แ� ก่่พนัักงาน เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านมีีความโปร่่งใส เป็็นธรรม ต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ได้้ยึึดถืือแนวปฏิิบัติั กิ ารกํํากัับดููแลกิิจการที่่ดีี ต
� ามที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกํําหนด ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้รับั การประเมิิน
ให้้เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนที่่มีี� ระดัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการระดัับ ดีีมาก มาอย่่างต่่อเนื่่�องจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)
โดยได้้รับั การสนัับสนุุนจากสถาบัันกองทุุนเพื่่�อพััฒนาตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสํํานัักงานคณะกรรมการกํํากัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์(กลต.) อีีกทั้้�งผลการประเมิินคุุณภาพการจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจํําปีี จากโครงการ “ประเมิินคุุณภาพ AGM
ของบริิษััทจดทะเบีียน” ของสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย บริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิินอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมาก มาอย่่างต่่อเนื่่�องเช่่นกััน
2. การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
บริิษัทั ฯ กํําหนดให้้มีีนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยมีีคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง กํํากัับดููแลการดํําเนิินการ การบริิหาร
ความเสี่่ย� งขององค์์กรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ ครอบคลุุมความเสี่่ย� งด้้านกลยุุทธ์์ การดํําเนิินงาน การเงิิน
การปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบและความปลอดภััย มีีการวางแผนและกํําหนดมาตรการบริิหารความเสี่่ย� ง มีีการประเมิินปััจจััยความเสี่่ย� งซึ่่�งอาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินธุุรกิิจและเป้้าหมายของบริิษัทั ฯ มีีการวิิเคราะห์์ว่า่ เหตุุการณ์์ใดที่่จ� ะเป็็นปััจจััยให้้มีีความเสี่่ย� งเกิิดขึ้้น�  จััดให้้มีีการ
ติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงของหน่่วยงานต่่างๆ ภายในองค์์กร โดยเน้้นให้้สอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ และรายงานผลให้้คณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส เพื่่�อทบทวนปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อองค์์กร
3. กิิจกรรมการควบคุุม (Control Activities)
บริิษัทั ฯ มีีการควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายบริิหาร โดยได้้มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบและวงเงิินอํํานาจอนุุมัติั ขิ องแต่่ละ
ตํําแหน่่งงานอย่่างชััดเจน และมีีการทบทวนขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านให้้เหมาะสมกัับโครงสร้้างองค์์กร และการปฏิิบัติั งิ านในปััจจุุบันั  มีีระบบ
การตรวจสอบความถููกต้้องเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้มีีการทํํารายการได้้โดยลํําพัังตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ รวมทั้้�งมีีการสอบทานผลการปฏิิ บััติิงาน
ให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ คู่่�มืืออํํานาจดํําเนิินการและคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านมีีระบบ
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การควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ เหมาะสม และการปฏิิบััติิงานที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาทบทวนและ
อนุุมัติั แิ ผนการตรวจสอบประจํําปีี เพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกกระบวนการปฏิิบัติั งิ านที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููง รวมทั้้�งครอบคลุุมของผู้้ที่� มีีส่
่� ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับ
บริิษัทั ฯ ทํําให้้มั่่น� ใจว่่าหน่่วยงานต่่างๆ มีีการควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านที่่เ� พีียงพอ ทั้้�งด้้านการเงิิน การปฏิิบัติั กิ าร การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ กฎเกณฑ์์ต่่างๆ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้พิิจารณาประเด็็นสํําคััญและปััญหาที่่�ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้้เสนอแนะให้้ฝ่่ายบริิหาร
ดํําเนิินการแก้้ไข และให้้มีีการรายงานผลการแก้้ไข มาตรการป้้องกัันมิิให้้เกิิดปััญหาเดิิมขึ้้น� อีีก มีีมาตรการที่่ชั� ดั เจนและรััดกุุม ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั
มีีการทํําธุุรกรรม (รายการระหว่่างกััน) กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือ ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว ระบบสารสนเทศและ
การสื่่�อสารข้้อมููล ในการเสนอเรื่่�องให้้คณะกรรมการพิิจารณา
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีีข้อ้ มููลที่่สํํ� าคััญต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอเพื่่�อให้้คณะกรรมการใช้้ประกอบการตััดสิินใจโดยการจััดทํํารายงานเชิิงวิิเคราะห์์
เปรีียบเทีียบหลัักการและเหตุุผลพร้้อมเอกสารประกอบข้้อเท็็จจริิง รายงานข้้อมููลเพื่่�อศึึกษาประกอบการตััดสิินใจ โดยมีีเลขานุุการบริิษัทั ฯ
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คํําแนะนํําด้้านข้้อบัังคัับและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการบริิษััทฯ ตลอดจนประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิ
ตามมติิคณะกรรมการ บริิษััทฯ รวมทั้้�งเป็็นหน่่วยงานที่่�เป็็นศููนย์์กลางในการจััดทํําและจััดเก็็บเอกสารสํําคััญ ได้้แก่่ ทะเบีียนกรรมการ
หนัังสืือนััดประชุุมและรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ไว้้อย่่างเป็็น
ระบบเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการได้้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้้พิิจารณาร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับการจััดทํํางบการเงิินของบริิษััทฯ ทุุกไตรมาส เพื่่�อให้้มีีความมั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ มีีการ
ใช้้นโยบายบััญชีี ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป และเหมาะสมกัับลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเหมาะสม
ตลอดจนการพััฒนาระบบสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง และทํําการประเมิินระบบ SAP หลัังจากนํํามาใช้้งาน รวมถึึงมีีระบบรัักษาความ
ปลอดภััยของระบบสารสนเทศ และข้้อมููลที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพเพีียงพอ มีีการจััดทํําการสำำ�รองข้้อมููลของระบบสารสนเทศทั้้�งหมด เพื่่�อให้้ระบบ
สารสนเทศของบริิษัทมีี
ั เสถีียรภาพ สามารถนํําข้้อมููลมาใช้้งานได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและเพิ่่�มความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้กับั ระบบสารสนเทศของบริิษัทั ฯ
4. สารสนเทศและการสื่่�อสาร (Information & Communication)
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในคุุณภาพของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุนให้้การควบคุุม
ภายในสามารถดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล โดยมีีแนวทางบริิหารจััดการสารสนเทศและการสื่่�อสาร ดัังนี้้�
• มีีการบริิหารจััดการข้้อมููลโดยกำำ�หนดชั้้�นความลัับของข้้อมููล แนวทางการจััดเก็็บเอกสารสำำ�คััญและเอกสารควบคุุม รวมถึึง
ข้้อมููลประกอบการปฏิิบััติิงานทั้้�งจากภายในและภายนอก เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสารสนเทศที่่สำ� ำ�คััญและเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงานและทัันต่่อการใช้้งาน
• บริิษัทั ฯ มีีแนวทางและกระบวนการสื่่�อสารข้้อมููลต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ผู้้บ� ริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างเหมาะสม
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพ
- กำำ�หนดให้้เนื้้อ� หาสาระสำำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ และเอกสารการประชุุม ได้้จัดั ส่่งให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ สามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจอย่่างเพีียงพอ โดยคณะ
กรรมการบริิษััทฯ สามารถร้้องขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมจากหน่่วยงานหรืือบุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้องเพื่่�อประกอบการพิิจารณาได้้
- บริิษัทั ฯ มีีช่่องทางสำำ�หรับั การสื่่�อสารภายในองค์์กร เช่่น บอร์์ดประกาศ ไลน์์กลุ่่�ม อีีเมล ตู้้แ� สดงความคิิดเห็็นและข้้อร้้องเรีียน
หรืือผ่่านหััวหน้้าหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ต้้องคอยแจ้้งอััพเดทข้้อมููลให้้กัับพนัักงานได้้รัับทราบอยู่่�เสมอ
- บริิษัทั ฯ จััดช่่องทางสำำ�หรับั การสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายนอกหลายช่่องทาง โดยมีีหน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบตรงเพื่่�อเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างสม่ำำ��เสมอ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ของบริิษััท  เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระ
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีและเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษัทั ฯ เป็็นการล่่วงหน้้า รวมทั้้�งการแจ้้งข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ ให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้าง
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องสิิทธิิและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
- บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีช่อ่ งทางรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนหรืือแสดงความคิิดเห็็นผ่่านเว็็บไซต์์บริิษัท 
ั (Complaint Channel) นอกเหนืือจาก
ตู้้�แสดงความคิิดเห็็นหรืือร้้องเรีียน เพื่่�อให้้พนัักงานและบุุคคลภายนอก เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าเรื่่�องร้้องเรีียนจะได้้รัับการพิิจารณา
อย่่างโปร่่งใส
5. การติิดตามประเมิินผล (Monitoring Activities)
บริิษัทั ฯ มีีกระบวนการติิดตามและประเมิินความเพีียงพอของการควบคุุมภายใน มีีการติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านว่่า เป็็นไปตามเป้้าหมาย
ที่่ว� างไว้้ โดยมีีการประชุุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริิหาร โดยมีีการติิดตามการปฏิิบัติั งิ านตั้้ง� แต่่คณะกรรมการบริิษัทั ฯ คณะกรรมการบริิหาร
และคณะผู้้�บริิหาร เพื่่�อติิดตามเป้้าหมายและกํํากัับการดํําเนิินการตามแผน กลยุุทธ์์ แผนงาน และโครงการ ที่่�อยู่่�ในแผนธุุรกิิจประจํําปีี
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ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งแก้้ไขปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและปรัับแผนการดํําเนิินงานให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป และเมื่่�อพบว่่าผลการดํําเนิินการมีีความแตกต่่างจากเป้้าหมายที่่กํํ� าหนดไว้้ กํําหนด ให้้ผู้้�รับั ผิิดชอบนํําเสนอรายงานเพื่่�อทบทวน
การปฏิิบััติิงานและการวิิเคราะห์์สาเหตุุตลอดจนร่่วมพิิจารณาเพื่่�ออนุุมััติิแผนการแก้้ไขปััญหาและให้้รายงานการปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ทํําหน้้าที่่�ตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
หน่่วยงานเหล่่านั้้�นมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม โดยมุ่่�งเน้้นการตรวจสอบในเชิิงป้้องกัันและให้้เกิิดประโยชน์์กัับ
ทุุกหน่่วยงาน โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างมีีอิิสระ ตลอดจนเสนอรายงานและแนวทางการแก้้ไขได้้อย่่างตรงไปตรงมา
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะจััดการ ทั้้�งนี้้� กรณีีที่่พ� บข้้อสัังเกตเกี่่ย� วกัับข้้อบกพร่่องของระบบควบคุุมภายในที่่เ� ป็็นสาระสํําคััญจะมีีการ
สรุุป ข้อ้ สัังเกตดัังกล่่าวให้้หน่ว่ ยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องรัับทราบเพื่่�อให้้ทํําการป้้องกัันและลดความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� โดยให้้ทํําการแก้้ไขให้้แล้้วเสร็็จ
ภายในระยะเวลาที่่กํํ� าหนดไว้้ และเพื่่�อให้้ผู้บ้� ริิหารมีีความมั่่�นใจได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าบริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม

สรุุปความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท

ความเห็็นของกรรมการ กรรมการตรวจสอบต่่อการควบคุุมภายใน
ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน ได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
ในด้้านต่่าง ๆ 5 ด้้าน คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่ย� ง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสาร
ข้้อมููลและระบบการติิดตาม และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ ซึ่่�งคณะกรรมการมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับคณะกรรมการตรวจสอบว่่า บริิษัทั ฯ
มีีระบบควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม รวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในที่่จ� ะติิดตามควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานบริิษัทย่
ั อ่ ยให้้สามารถ
ป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย  จากการที่่�กรรมการบริิษััทหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึงการ
ทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�เกี่่ย� วโยงกัันอย่่างเพีียงพอแล้้ว และสอดคล้้องกัับแบบประเมิินของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัท คืื
ั อ บริิษััทไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษัทย่
ั ่อยมิิได้้
ให้้ความเห็็นในรายงานการสอบบััญชีีว่่า บริิษัทั ฯ มีีข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในแต่่อย่่างใด
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีีที่่มีีค
� วามเห็็นแตกต่่างไปจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั  หรืือผู้้�สอบบััญชีี
มีีข้้อสัังเกตเกี่่ย� วกัับการควบคุุมภายในประการใด
ไม่่มีีความเห็็นที่่�แตกต่่างเกี่่ย� วกัับการควบคุุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำำ�ปีี
การจััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
สำำ�หรัับแผนกตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบภายในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ประเมิินประสิิทธิภิ าพการควบคุุมภายใน สอบทานและประเมิินความเหมาะสมของการปฏิิบัติั งิ านเกี่่ย� วกัับระบบการสรรหาว่่าจ้้าง
และการฝึึกอบรมของพนัักงาน ระบบการตลาดและขายตลอดจนการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า ระบบการซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษา
เครื่่�องจัักรและแม่่พิิมพ์์ และระบบการผลิิตแผนกขึ้้�นรููปพลาสติิก
2. ตรวจสอบว่่า ได้้มีีการปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและปฏิิบััติิตามระเบีียบนโยบายบริิษัทั
3. ตรวจสอบการบัันทึึก ควบคุุมข้้อมููลต่่าง ๆ การเก็็บรัักษาทรััพย์์สินิ ไว้้อย่่างเหมาะสมสามารถป้้องกัันความเสีียหายได้้อย่่างเพีียงพอ
4. ตรวจสอบความถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลอื่่�นๆ
5. เสนอแนะระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อช่่วยให้้เกิิดผลงานที่่มีีป
� ระสิิทธิผิ ล
6. ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้านต่่าง ๆ ว่่าเป็็นไปตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
7. นำำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ิงานของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้แต่่งตั้้�ง นางสาวลััคมน เพชรชูู ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
24 กุุมภาพัันธ์์ 2552 เนื่่�องจากมีีประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ มาแล้้วมากกว่่า 10 ปีี สามารถเข้้าใจระบบงานด้้านต่่าง ๆ
ได้้เป็็นอย่่างดีี และได้้เข้้าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายใน ได้้แก่่ การปฏิิบััติิงานตรวจสอบสำำ�หรัับ
ผู้้�ตรวจสอบมืือใหม่่ การป้้องกัันและการตรวจสอบการทุุจริิตภายใน การควบคุุมภายในตามแนวคิิดของ COSO เป็็นต้้น และเข้้าใจในกิิจกรรม
และการดำำ�เนิินงานของบริิษััท จึึงเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ
ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััทจะต้้อง
ผ่่านการอนุุมััติิ (หรืือได้้รัับความเห็็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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9.2 รายการระหว่่างกััน
ตารางแสดงรายการระหว่่างกัันระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในปีี 2564
ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ความสััมพัันธ์์

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

เป็็นบริิษัทย่
ั ่อย บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 65 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนายสาทิิส ตััตวธร

2. บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด

เป็็นบริิษัทย่
ั ่อย บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 75.50 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายสาทิิส ตััตวธร
และนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) คืือ นายสาทิิส ตััตวธร

3. บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กัดั

ถืือหุ้้�นโดย บริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) ร้้อยละ 100 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัทั ฯ และบริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) คืือ นายสาทิิส ตััตวธร และนายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

4. บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กัด 
ั (มหาชน)

บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 6.79 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษัท ณ วั
ั
ันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์

5. บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กัดั

ถืือหุ้้�นในบริิษัทั ฯ ร้้อยละ 25.15 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์
มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง (มหาชน) คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์  และนายประชา จิิวะพรทิิพย์์

6. บริิษััท ทรีีบอนด์์ วีีไอวีีเซลส์์ จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นโดยบริิษัท วีี
ั ไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด ร้้อยละ 51 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  

7. บริิษััท ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กัดั

ถืือหุ้้�นโดยนางปริิญดา ฉัันทวานิิช ซึ่่�งเป็็นกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด และบริิษััทบงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด

8. บริิษััท วีี ทูู วีี จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นโดย บริิษัท วีี
ั ไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ร้้อยละ 99.99 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) คืือ นายประภุุตว์ จิ
์ ิวะพรทิิพย์์

9. บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นโดย บริิษัท วีี
ั ไอวีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ร้้อยละ 87.29 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และนางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์
		

10. บริิษััท วีี ไอ วีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ถืือหุ้้�นโดยกลุ่่�มตระกููลจิิวะพรทิิพย์์ ร้้อยละ 50 และกลุ่่�มตระกููลอััศวกาญจน์์ ร้้อยละ 50 ของหุ้้�นที่่จำ� ำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัทั ฯ
คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษัท 
ั สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) คืือ นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ นายประชา จิิวะพรทิิพย์์ และนายทนง อััศวกาญจน์์

		

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการระหว่่างกััน
ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัท 
ั ครั้้ง� ที่่� 1/2565 ได้้พิจิ ารณาข้้อมููลรายการระหว่่างกัันของบริิษัท ป
ั ระกอบกัับสอบถามข้้อมููลต่่างๆ จากฝ่่ายบริิหารของบริิษัท ข้
ั อ้ มููลต่่าง ๆ ที่่ร� ะบุุในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทแล้้วเห็็นว่่า รายการระหว่่างกัันของบริิษััทในงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เป็็นรายการที่่�เป็็นไปเพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิ หรืือ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั ่อย ซึ่่�งรายการดัังกล่่าว เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป (Arms’s Length Basis) ในลัักษณเดีียวกัับที่่วิ� ิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์เดีียวกััน
ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่ป� ราศจากอิิทธิิพลในการที่่คู่่�สั
� ัญญาอีีกฝ่่ายมีีสถานะเป็็นบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
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     บริิษัทั ฯ คาดว่่าในอนาคตอาจมีีรายการที่่เ� ป็็นลัักษณะการค้้าระหว่่างกัันเกิิดขึ้้น� อีีกและเพื่่�อให้้เป็็นการคุ้้�มครองผู้้ล� งทุุน บริิษัทั ฯ จะยัังคงยึึดถืือนโยบายที่่จ� ะดำำ�เนิินการให้้รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เป็็นไปตาม
ลัักษณะธุุรกิิจการค้้าปกติิทั่่�วไปและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระพิิจารณาตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคาและ
ความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วยรายการระหว่่างกััน ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคตนั้้�น คณะกรรมการบริิษัทั จะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง�
หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยง และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญของบริิษัทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ตรวจสอบรายการระหว่่างกัันสำำ�หรัับปีี 2564 แล้้วมีีความเห็็นว่่า รายการต่่าง ๆ มีีความสมเหตุุสมผล โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท/ความสััมพัันธ์์

บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�มีี
ผลประโยชน์์ร่่วม

บริิษัทั  สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�  จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ประกอบกิิจการ
- บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นในบมจ.สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง� ผลิิตฉลากสิินค้้า
  ร้้อยละ 65
- มีีกรรมการร่่วมกัันคืือ
  นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
  นายสาทิิส ตััตวธร

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน

มููลค่่า (บาท)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

1. บริิษัทั ฯ คิิดค่่าเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน
โรงงาน อาคารคลัังสิินค้้าและที่่�จอดรถ

21,960,559.20

เป็็นรายการคิิดค่่าพื้้�นที่่สำ� ำ�นัักงานและโรงงานตามปกติิของธุุรกิิจในราคาที่่�สมเหตุุสมผลเมื่่�อเทีียบกัับ
ราคาค่่าเช่่าในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่มีี� ให้้ โดยเป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ
บริิษััทฯ ใช้้ราคาประเมิินสำำ�หรัับการเช่่าระยะเวลา 10 ปีี จากบริิษัทั ไทยประเมิินราคา ลิินน์์ ฟิิลลิิปส์์ จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประเมิินราคาอิิสระที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. โดยประเมิินค่่าเช่่าไว้้ ดัังนี้้�
      -  ค่่าเช่่าอาคารคลัังสิินค้้า 725 ตรม. @ 198 บาท / ตรม. / เดืือน คิิดเป็็น 143,550 บาทต่่อเดืือน
จำำ�นวน 122.50 ตรม. @ 180 บาท/ตรม./เดืือน คิิดเป็็น 22,050 บาทต่่อเดืือน และจำำ�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. @ 176 บาท/ตรม./เดืือน  คิิดเป็็น  17,600 บาทต่่อเดืือน
  รวมค่่าเช่่าและค่่าบริิการ 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�ยแบบเส้้นตรง
สำำ�หรัับระยะเวลาเช่่า 10 ปีี

2. บริิษััทฯ คิิดค่่าไฟฟ้้าและน้ำำ��บาดาล
   จาก บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

998,534.80

3. บริิษัทั ฯ ซื้้�อสิินค้้า
   จาก บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง

35,364.11

เป็็นรายการคิิดค่่าไฟฟ้้าสำำ�หรัับอาคารคลัังสิินค้้า ในอััตราหน่่วยละ 5 บาท และคิิดค่่าน้ำำ�� บาดาล
สำำ�หรัับการใช้้งานในอััตราหน่่วยละ 17 บาท โดยเป็็นอััตราที่่�ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าอััตราที่่�บริิษัทต้
ั ้องชำำ�ระ
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งบริิษััทฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น
โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิธุุรกิิจ
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ชื่่�อบริิษััท/ความสััมพัันธ์์
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััท เพชรสยาม
  (ประเทศไทย) ร้้อยละ 75.50
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ 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
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บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�มีี
ผลประโยชน์์ร่่วม
ประกอบกิิจการ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
พลาสติิกประเภทของใช้้
ในครััวเรืือน

ลัักษณะรายการระหว่่างกััน

มููลค่่า (บาท)

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

321,137.00

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

6,356,646.46

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งบริิษััทฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น
โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิธุุรกิิจ
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิในราคาตลาด และเป็็นประโยชน์์ต่่อการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตของบริิษัทั ฯ
และเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

3. บริิษััทฯ คิิดค่่าที่่ปรึึ
� กษาจาก บจ.เพชรสยาม    
  (ประเทศไทย)

960,000.00

4. บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสิินค้้าให้้กัับ
บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

5,260,667.36

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกััน ซึ่่�งสามารถขายให้้กัับผู้้�ซื้้�อรายอื่่�น และเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไร
ตามปกติิธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� บจ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ใน บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

5. บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) คิิดค่่าขนส่่งและค่่า
บริิการจาก บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

2,946,040.00

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

เป็็นการคิิดค่่าที่่�ปรึึกษาระบบ ISO ตามปกติิธุุรกิิจและเป็็นราคาที่่�สมเหตุุสมผล

6. บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) คิิดค่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�จาก
บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

29,260.28

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการคิิดดอกเบี้้�ยตามราคาปกติิธุรุ กิิจ ในอััตรา 6% ซึ่่�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่ไ� ม่่ต่ำำ��กว่่าดอกเบี้้�ย
เงิินกู้้�ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100%

7. บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ซื้้�อสิินค้้าและอื่่�น ๆ จาก
บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย))

239,384.31

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไข
การค้้าปกติิธุุรกิิจ

8. บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่่ายค่่าดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ให้้
กัับ บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

57,863.02

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการคิิดดอกเบี้้�ยตามราคาปกติิธุรุ กิิจ ในอััตรา 6% ซึ่่�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่ไ� ม่่ต่ำำ��กว่่าดอกเบี้้�ย
เงิินกู้้�ของบริิษััท    ทั้้�งนี้้� บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ในบจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

9. บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่่ายค่่าเสีียหายจากการ
ขนส่่งให้้กัับ บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

2,042.00

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

1,524,414.40

เป็็นการซื้้�อเม็็ดสีีพลาสติิกตามปกติิธุุรกิิจโดยบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้า
โดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิธุุรกิิจ

11. บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) จ่่ายค่่าเช่่า
และค่่าบริิการให้้กัับ บจ.ศรีีนวล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

6,210,000.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการจ่่ายค่่าเช่่าในราคาตลาดหรืือต่ำำ��กว่่าตามปกติิธุุรกิิจ ตามสััญญาที่่�ตกลงกัันไว้้
ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวนี้้�ได้้ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการบมจ.สาลี่่�อุตุ สาหกรรมแล้้ว

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

1,271,662.00

เป็็นการซื้้อ� สติ๊๊�กเกอร์์ตามปกติิธุรุ กิิจโดยบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)  เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสินิ ค้้าและสามารถบวกกำำ�ไรได้้
ตามปกติิธุรุ กิิจ โดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้อ� ได้้จากผู้้ข� ายรายอื่่�นโดยเป็็นราคาตามเงื่่อ� นไขการค้้าปกติิธุรุ กิิจ

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ เป็็นการคิิดค่่าสิินค้้าที่่�เสีียหายจากการขนส่่งซึ่่�งเป็็นราคาบวกต้้นทุุนของสิินค้้า
ทั้้�งนี้้� บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถืือหุ้้�น 100% ในบจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

13. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ขายสิินค้้าให้้กัับ
คุุณปริิญดา ฉัันทวานิิช

16,774.19

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาซึ่่�งบริิษััทคิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

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

10,093.20

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

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
ผลิิตชุุดสัังฆทาน

บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
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)
3,192.00

2. บริิษััทฯ ขายสิินค้้าอื่่�น ๆ เช่่น OPP เทป ให้้กัับ
   บจ.บงกชแก้้ว (ประเทศไทย)

86,156.80

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

107,882.26

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

1,200,000.00

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งบริิษััทฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันซึ่่�งบริิษััทฯ คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ
เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นการจ่่ายค่่าเช่่าในราคาตลาดหรืือต่ำำ��กว่่าตามปกติิธุุรกิิจ ตามสััญญาที่่�
ตกลงกัันไว้้ ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวนี้้�ได้้ผ่่านการพิิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่่�อุุตสาหกรรม แล้้ว

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

87,765.10

เป็็นลัักษณะการคิิดค่่าไฟฟ้้า ค่่าน้ำำ��ประปาตามปกติิธุุรกิิจ ในอััตราจ่่ายจริิงที่่�ตามใบแจ้้งที่่�แจ้้งมา

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

47,500.00

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

157,000.00

เป็็นลัักษณะการค้้าตามปกติิธุุรกิิจในราคาตลาด และเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

บริิษััท สาลี่่ คั
� ัลเล่่อร์์ จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
- บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นใน
  บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์ ร้้อยละ 6.79
- 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

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

2,382,981.65

บริิษััทฯ ได้้รัับเงิินปัันผลตามปกติิธุุรกิิจ ตามอััตราส่่วนที่่�บริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นในบริิษัทดั
ั ังกล่่าว เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564
บมจ.สาลี่่ คั
� ลั เล่่อร์์ จ่า่ ยเงิินปัันผลให้้บริิษัทั ฯ ซึ่่�งถืือหุ้้�น 47,659,633 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 0.05 บาท รวมเป็็นเงิิน 2,382,981.65 บาท

12,518,900.00

เป็็นการซื้้อ� เม็็ดพลาสติิกและ/หรืือเม็็ดสีีพลาสติิกตามปกติิธุรุ กิิจ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสินิ ค้้า โดยเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือ
ต่ำำ��กว่่า ซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิธุุรกิิจ

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

70,000.00

เป็็นการขายสติ๊๊�กเกอร์์ตามการค้้าปกติิ โดยคิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

ประกอบกิิจการ
ขายส่่งเคมีีภััณฑ์์ทาง
อุุตสาหกรรม

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

61,410.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิ และเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่าซึ่่�งบริิษััทฯ สามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น
โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิธุุรกิิจ

บริิษััท วีี ทูู วีี จำำ�กัดั
- บจ.วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นใน บจ.วีี ทูู วีี จำำ�กััด
   ร้้อยละ 99.99
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง
คืือ นายประภุุตว์์ จิิวะพรทิิพย์์

ประกอบกิิจการ
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหาร /ผลิิตภััณฑ์์
ดููแลสุุขภาพร่่างกาย

1. บริิษััทฯ ซื้้�อสิินค้้า จากบจ.วีี ทูู วีี 

23,289.70

เป็็นการซื้้�อน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ (แอลกอฮอล์์ 75%) ตามปกติิธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ภายในบริิษััทฯ และเป็็นราคาเดีียวกัันหรืื
ต่ำำ��กว่่าซึ่่�งสามารถซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น โดยเป็็นราคาตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิธุุรกิิจ

2. บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง ขายสิินค้้าให้้กัับ บจ.วีี ทูู วีี

29,356.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
- บจ.วีีไอวีี โฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นใน บจ.ไวต้้า จำำ�กััด  
   ร้้อยละ 87.29%
- มีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ คืือ
นายสุุชาติิ จิวิ ะพรทิิพย์์ และ นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์

ประกอบกิิจการ
จำำ�หน่่ายและผลิิต
เคมีีภััณฑ์์

1. บริิษััทฯ ซื้้�อสิินค้้า จากบจ.ไวต้้า

16,200.00

เป็็นลัักษณะการค้้าปกติิและเป็็นราคาเดีียวกัันหรืือต่ำำ��กว่่า ที่่�บริิษััทฯ สามารถหาซื้้�อได้้จากผู้้�ขายรายอื่่�น โดยเป็็นราคา
ตามเงื่่�อนไขการค้้าปกติิธุุรกิิจ

2. บมจ.สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง ขายสิินค้้าให้้กัับ บจ.ไวต้้า

74,400.00

เป็็นลัักษณะการค้้าตามปกติิและเป็็นราคาที่่�คิิดจากต้้นทุุนบวกกำำ�ไรตามปกติิธุุรกิิจ

        การอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�ผ่่านมาของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จะมอบหมายให้้ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องรวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการดัังกล่่าว เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็น
และความเหมาะสมของรายการนั้้�น ว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่เ� ป็็นไปตามลัักษณะธุุรกิิจทั่่�วไปและเป็็นไปตามราคาตลาด โดยหากรายการระหว่่างกัันที่่เ� กิิดขึ้้น�  จำำ�เป็็นต้้องมีีความเห็็นของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญประกอบในการพิิจารณา บริิษัทั ฯ จะ
จััดหาผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่มีี� ความเป็็นอิิสระเพื่่�อให้้ความเห็็นและข้้อมููลประกอบการพิิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัท  
ั เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยมาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิ การทำำ�รายการระหว่่างกััน
โดยจะกำำ�หนดให้้ผู้�บ้ ริิหารหรืือผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะไม่่สามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มีีความเป็็นธรรมและเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั ฯ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีร บั อนุญ าต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั สาลีอ ุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั สาลีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
(บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ
ดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สินสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงิน ทีต รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี สน
ิ สุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสํ าหรับปี สินสุ ด
วันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สน
ิ สุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึงประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทส
ี ําคัญและหมายเหตุเรืองอืน ๆ
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี ําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ
ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรือ งสําคัญ ในการตรวจสอบ
เรืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมนี ัยสําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรือง ค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทีจะได้รบั เป็ นเรืองสําคัญในการตรวจสอบและได้นําเรืองนีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง นี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืองนี
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เรือ งสําคัญ ในการตรวจสอบ

วิ ธ ีก ารตรวจสอบ

ค่ า เผื อ การลดราคาทุ น ของสิ น ค้ า ให้ เ ป็ นมูล ค่ า สุท ธิ ที
จะได้ร บั
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ก) เรืองประมาณ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงขัน ตอนดังต่อไปนี
การทางบัญชีทสี าํ คัญ และการใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการ
 ทํ า ความเข้ า ใจนโยบายการบัญ ชี แ ละประเมิน วิธ ีก ารที
ตัง ค่าเผือ การลดราคาทุ น ของสิน ค้า ให้เป็ น มูลค่า สุท ธิทีจ ะ
ฝ่ ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผือ การลดราคาทุน
ได้รบั และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เรือง สินค้า
ของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั ซึงพบว่านโยบายการ
คงเหลือ - สุทธิ
บัญชีมคี วามสมําเสมอจากปี ทผี า่ นมา
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบการเงินรวมและงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมและสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ
เกียวกับหลักเกณฑ์และข้อ มูลประกอบการตัดสินใจของ
เฉพาะกิจ การแสดงยอดคงเหลือ สิน ค้า คงเหลือ ก่ อ นรับ รู้
ฝ่ ายบริหาร ซึงใช้ในการประมาณการค่าเผือการลดราคาทุน
ค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รบั
ของสิน ค้า ให้เ ป็ น มูล ค่าสุท ธิทีจ ะได้ร บั โดยพิจ ารณาจาก
จํานวน 248 ล้านบาทและ 77.27 ล้านบาท ตามลําดับ และ
ข้อมูลทีเกิดขึนในอดีตรวมถึงการวิเคราะห์อ ายุของสินค้า
มีคา่ เผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั
คงเหลือ
จํา นวน 21.97 ล้ า นบาท และ 1.22 ล้ า นบาท ซึง สิน ค้า
คงเหลือ - สุทธิคดิ เป็ นร้อยละ 11.66 และ 5.64 ของสินทรัพย์  ทดสอบความน่ าเชือถือของรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า
คงเหลือ โดยตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการแยกอายุ
รวมตามลําดับ
สินค้าจากรายการเคลือนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือ
หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้
กับเอกสารประกอบรายการ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั พิจารณาจาก 1) สินค้าเคลือนไหวช้า  ทดสอบความถูกต้องของจํานวนเงินสุทธิทีคาดว่าจะได้รบั
2) สินค้าล้าสมัย และ 3) สินค้าทีราคาขายตํากว่าราคาทุน
จากราคาขาย (ราคาขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) ของ
ซึง ฝ่ ายบริหารบันทึกประมาณการจากดุลยพินิจและประสบการณ์
สินค้าคงเหลือ ณ วันสิน ปี กบั ใบเสนอราคาขายสินค้าล่าสุด
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้อง โดยกําหนดให้ 1) สินค้า
และคํานวณค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่า
คงเหลือ ทีไ ม่ เ คลือ นไหวนานจะถู ก นํ า มาพิจ ารณาในการ
สุ ท ธิที จ ะได้ ร ับ ตามประมาณการจากหลัก เกณฑ์ ข อง
ประมาณค่าเผือสินค้าเคลือนไหวช้า 2) สินค้าล้าสมัยจะถูกตัง
ฝ่ ายบริหาร และ
ค่าเผือเต็มจํานวน และ 3) จํานวนค่าเผือคํานวณจากส่วนต่าง  ประเมินความครบถ้วนของการพิจารณาสินค้าเคลือนไหว
ของราคาขาย (สุท ธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) กับราคาทุน
ช้าและล้าสมัยโดยทดสอบความครบถ้วนกับรายการสินค้า
ของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิน ปี เพือพิจารณาตัง ค่าเผือสําหรับ
ทีค งค้างนานในรายงานวิเคราะห์อายุสนิ ค้าคงเหลือ รวมถึง
สินค้าทีม รี าคาขายตํากว่าราคาทุน
ข้อมูลทีได้จากการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
ช่วงสิน ปี
ค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้รบั
เป็ นเรืองทีขา้ พเจ้าให้ความใส่ใจ เนืองจากสินค้าคงเหลือเป็ น
รายการทีมสี าระสําคัญต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการและ
บริษทั และค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิ
ทีจ ะได้ร บั เป็ น รายการประมาณการทีอ าศัย ดุล ยพินิ จ และ
ประสบการณ์ของฝ่ ายบริหาร ดังนัน ความเหมาะสมของมูลค่า
สินค้าคงเหลือจึงขึน อยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อมูลต่าง ๆ ทีเ กีย วข้อง
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ข้อ มูล อืน
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี ยู่ในรายงานนัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจําปี ภายหลัง
วันทีใ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมั น
ต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีม สี าระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีข ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สือสารเรืองดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิด ชอบของกรรมการต่อ งบการเงิน รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
กรรมการมีหน้ าทีรบั ผิดชอบในการจัดทําและนํ าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีกรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพือให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนือง เว้นแต่กรรมการมีความตัง ใจทีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช ่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั
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ความรับผิด ชอบของผู้ส อบบัญ ชีต ่อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมั นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชือ มั นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชือมั นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญ ทีม ีอ ยู่ได้เสมอไป ข้อ มูลทีขดั ต่อ ข้อ เท็จจริง อาจเกิดจากการทุ จริตหรือ ข้อ ผิดพลาด และถือ ว่ามีสาระสําคัญ
เมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีขดั 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 ตั ิงานตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ ตอบสนองต่อความเสียง
เหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี พียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียง
ทีไม่พบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาด
เนืองจากการทุจริตอาจเกีย วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง ใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดง
ข้อมูลทีไ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ กีย วข้องซึง จัดทําขึน โดยกรรมการ
สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทไี ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนทีมสี าระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีมสี าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อ มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรือ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไี ด้รบั จนถึงวันทีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้มกี ารนํ าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีค วรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญ ชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อ มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม หรือ กิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สือ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ งต่า ง ๆ ทีสําคัญ ซึงรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ทีไ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม นี ยั สําคัญทีพ บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีมนี ัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สอื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความสัมพันธ์ทงั  หมด ตลอดจนเรืองอืนซึงข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข า้ พเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรืองทีสอื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรืองต่าง ๆ ทีมนี ัยสําคัญทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี ากทีจะเกิดขึน
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ สารเรือ งดังกล่ าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทํ าดัง กล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อ ย่า ง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

สง่า โชคนิ ติ ส วัส ดิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 11251
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิ
น
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น รวม
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

สิ น ทรัพย์
สิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

82,179,217

245,244,562

20,238,372

7,667,555

เงินลงทุนระยะสัน - เงินฝากประจําธนาคาร

10

100,000,000

100,000,000

-

-

10

100,000,000

-

-

-

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื - สุทธิ

11

351,275,599

276,652,306

102,447,476

77,770,476

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

12

226,028,941

157,189,348

76,053,899

46,306,686

14

19,973,021

-

-

-

7,313,601

3,364,214

733,163

12,578

886,770,379

782,450,430

199,472,910

131,757,295

937,686

936,758

-

-

ส่วนทีถ งึ กําหนดภายในหนึงปี ของ
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร

ส่วนทีถ งึ กําหนดภายในหนึงปี ของสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีว ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
สิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น
เงินฝากธนาคารทีม ภี าระคํา ประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร

10

-

100,000,000

-

-

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

15

-

-

673,485,600

689,985,600

14

81,552,331

54,808,578

81,552,331

54,808,578

14

60,035,989

79,988,507

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ

16

-

-

33,076,701

34,739,025

ทีด นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

17

849,253,143

839,852,490

358,612,827

389,327,684

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ

18

6,466,519

12,933,040

-

-

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

19

10,893,013

10,323,269

739,995

974,198

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

20

18,061,626

23,652,917

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

13

25,210,279

32,190,610

2,582,236

13,178,733

รวมสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น

1,052,410,586

1,154,686,169

1,150,049,690

1,183,013,818

รวมสิ น ทรัพย์

1,939,180,965

1,937,136,599

1,349,522,600

1,314,771,113

สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย

กรรมการ _______________________________________

กรรมการ ________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
6
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บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิน

งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ น รวม
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

หนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ
หนี สิ น หมุน เวีย น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื

21

162,151,440

131,091,530

76,074,450

63,056,551

เงินกูย้ มื ระยะสัน จากสถาบันการเงิน

22

47,500,000

46,600,000

47,500,000

46,600,000

22

36,464,757

59,335,456

34,413,448

57,367,404

22

5,606,629

8,130,572

407,579

1,238,178

2,670,459

-

2,670,459

-

6,708,821

3,300,035

1,643,309

1,554,370

261,102,106

248,457,593

162,709,245

169,816,503

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ งึ กําหนดชําระในหนึงปี
หนีสนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ งึ กําหนด
ชําระในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสนิ หมุนเวียนอืน

23

รวมหนี สิ น หมุน เวีย น
หนี สิ น ไม่หมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

31,566,246

68,031,002

11,040,000

45,453,448

หนีสนิ ตามสัญญาเช่า

22

302,121

7,601,759

296,545

704,200

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

24

45,645,031

44,339,502

29,019,316

28,981,774

หนีสนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

20

7,293,530

254,461

9,682,330

3,304,950

84,806,928

120,226,724

50,038,191

78,444,372

345,909,034

368,684,317

212,747,436

248,260,875

รวมหนี สิ น ไม่หมุน เวีย น
รวมหนี สิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงฐานะการเงิิน

บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ2564
)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

25

380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,074

25

380,121,017

380,121,017

380,121,017

380,121,017

25

147,664,847

147,664,847

147,664,847

147,664,847

26

58,202,375

58,202,375

38,012,107

38,012,107

223,886,302

211,695,112

539,969,859

498,662,127

417,974,867

388,972,983

31,007,334

2,050,140

1,227,849,408

1,186,656,334

1,136,775,164

1,066,510,238

365,422,523

381,795,948

-

-

รวมส่ว นของเจ้าของ

1,593,271,931

1,568,452,282

1,136,775,164

1,066,510,238

รวมหนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ

1,939,180,965

1,937,136,599

1,349,522,600

1,314,771,113

หมายเหตุ
หนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ (ต่อ)
ส่ว นของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 1,520,484,296 หุน้
มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ทุนทีอ อกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 1,520,484,068 หุน้
มูลค่าทีช าํ ระแล้วหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ว นของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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8

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํา กัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สําหรับปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

1,286,544,552

1,186,745,813

444,894,821

389,132,451

(1,054,057,344)

(953,461,071)

(334,746,045)

(305,343,004)

232,487,208

233,284,742

110,148,776

83,789,447

17,802,076

13,239,487

14,288,978

8,265,291

2,382,980

1,906,385

2,382,982

1,906,385

(85,539,635)

(88,497,935)

(22,090,018)

(21,846,512)

(161,137,703)

(157,614,461)

(59,488,072)

(61,974,923)

5,994,926

2,318,218

45,242,646

10,139,688

(5,083,968)

(7,275,433)

(4,111,759)

(6,176,910)

910,958

(4,957,215)

41,130,887

3,962,778

(16,527,356)

(2,513,553)

(11,233,212)

(1,389,784)

(15,616,398)

(7,470,768)

29,897,675

2,572,994

28,132,869

3,431,494

28,132,869

3,431,494

893,121

(2,713,316)

824,325

(2,268,645)

กําไรเบ็ด เสร็จ อืน สําหรับปี - สุทธิ จ ากภาษี

29,025,990

718,178

28,957,194

1,162,849

กําไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ รวมสําหรับปี

13,409,592

(6,752,590)

58,854,869

3,735,843

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน ต้น
รายได้อนื
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรก่อ นต้น ทุน ทางการเงิ น
และ(ค่าใช้จ ่า ย) ภาษี เงิ น ได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน ) ก่อ น (ค่าใช้จ ่า ย) ภาษี เงิ น ได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปี

28

กําไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อืน :
รายการทีจ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษี
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน - สุทธิจากภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํา กัด (มหาชน)
งบกำำ
�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ (ต่อ)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สําหรับปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น รวม
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

781,133

(619,728)

29,897,675

2,572,994

(16,397,531)

(6,851,040)

-

-

(15,616,398)

(7,470,768)

29,897,675

2,572,994

29,783,017

325,284

58,854,869

3,735,843

(16,373,425)

(7,077,874)

-

-

13,409,592

(6,752,590)

58,854,869

3,735,843

0.0005

(0.0004)

0.0197

0.0017

การแบ่งปัน กําไร (ขาดทุน )
ส่วนของเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

การแบ่งปัน กําไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ รวม
ส่วนของเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน ) สุทธิ ต ่อ หุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน พืน ฐาน

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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10

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ว นของเจ้าของ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สําหรับ ปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ น รวม
ส่ว นของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
กําไรสะสม

องค์ป ระกอบอืน ของส่ว นของเจ้าของ
ส่ว นเกิ น ทุน จาก

ทุน ทีอ อก ส่ว นเกิ น มูล ค่า
และชําระแล้ว
หมายเหตุ

รวม

ส่ว นได้เสีย

รวม

องค์ป ระกอบอืน ส่ว นของเจ้าของ

ทีไม่ม ีอ าํ นาจ

ส่ว นของ

ในบริ ษทั ย่อ ย ของส่ว นของเจ้าของ ของบริ ษทั ใหญ่

ควบคุม

เจ้าของ

จัด สรรแล้ว -

การเปลีย นแปลง

สํารอง

สัด ส่ว นการถือ หุ้น

หุ้น สาม ญ
ั ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จ ดั สรร กําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

380,121,017

147,664,847

58,202,375

212,314,840

1,105,128

386,922,843

388,027,971

1,186,331,050

388,873,822

1,575,204,872

-

-

-

(619,728)

945,012

-

945,012

325,284

(7,077,874)

(6,752,590)

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

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

-

-

-

781,133

29,001,884

-

29,001,884

29,783,017

(16,373,425)

13,409,592

ยอดคงเหลือ ต้น ปี
ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ปลายปี
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ต้น ปี
ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2564
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนกําไรจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปกําไรสะสม

14

-

-

-

11,410,057

-

-

-

11,410,057

-

11,410,057

380,121,017

147,664,847

58,202,375

223,886,302

31,052,024

386,922,843

417,974,867

1,227,849,408

365,422,523

1,593,271,931

ยอดคงเหลือ ปลายปี
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํา กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี
ของ 2564
สำำ�หรัับปีีสิ้ย้�นนแปลงส่
สุุดวัันที่่วนของเจ้
� 31 ธัันาวาคม
สํา หรับ ปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
องค์ประกอบอืน ของส่ว นของเจ้า ของ

กําไรสะสม
จัด สรรแล้ว -

รวม

รวม

องค์ประกอบอืน

ส่ว นของ

กําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน ของส่ว นของเจ้า ของ

เจ้า ของ

ทุน ทีอ อก

ส่ว นเกิ น มูล ค่า

สํา รอง

และชํา ระแล้ว

หุ้น สาม ญ
ั

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จ ดั สรร

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

380,121,017

147,664,847

38,012,107

496,089,133

887,291

887,291

1,062,774,395

-

-

-

2,572,994

1,162,849

1,162,849

3,735,843

ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 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

ยอดคงเหลือ ต้น ปี ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2564

380,121,017

147,664,847

38,012,107

498,662,127

2,050,140

2,050,140

1,066,510,238

-

-

-

29,897,675

28,957,194

28,957,194

58,854,869

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ต้น ปี ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ปลายปี ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

14

-

-

-

11,410,057

-

-

11,410,057

380,121,017

147,664,847

38,012,107

539,969,859

31,007,334

31,007,334

1,136,775,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงิินสด

บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ น สด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สําหรับปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

910,958

(4,957,215)

41,130,887

3,962,778

หมายเหตุ
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดําเนิ น งาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

27

136,846,605

139,021,069

51,066,538

54,927,037

(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค าดว่าจะเกิดขึน

11

(220,155)

247,706

93,201

(171)

(71,501)

-

-

-

12,037,730

10,999,533

242,315

(552,806)

(2,820,321)

(1,992,075)

(2,412,885)

(147,227)

3,406

63,958

3,404

52,979

278,726

-

278,726

-

ค่าเผือ สินค้ารับคืน
(กลับรายการ) ค่าเผือ การลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั
(กําไร) จากการจําหน่ายเครือ งจักรและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายลูกหนีสรรพากร
(กําไร) จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

15

-

-

(71,370)

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

24

6,712,587

6,410,760

3,167,289

2,959,511

48,366

10,401

42,042

6,228

เงินปั นผลรับ

(2,382,980)

(1,906,385)

(2,382,982)

(1,906,385)

รายได้ดอกเบีย

(3,921,897)

(8,223,342)

(11,967)

(13,084)

5,083,968

7,275,433

4,111,759

6,176,910

152,505,492

146,949,843

95,256,957

65,465,770

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื

(74,509,244)

4,934,483

(24,770,727)

(12,123,488)

สินค้าคงเหลือ

(80,877,322)

(20,696,691)

(29,989,528)

(10,643,127)

(3,916,536)

(717,399)

(720,583)

249,777

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

1,215,798

937,301

1,253,878

3,694

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื

44,234,097

12,213,046

17,731,084

14,230,654

3,408,787

540,490

88,939

174,286

42,061,072

144,161,073

58,850,020

57,357,566

(4,290,656)

(1,206,107)

(2,099,342)

(1,206,107)

จ่ายภาษีเงินได้

(20,927,388)

(15,599,562)

(9,424,672)

(6,246,946)

รับคืนภาษีเงินได้

20,073,450

15,566,667

11,240,033

7,230,585

36,916,478

142,922,071

58,566,039

57,135,098

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย นทีย งั ไม่เกิดขึน

ต้นทุนทางการเงิน
กระแสเงิ น สดก่อ นการเปลีย นแปลงในเงิ น ทุน หมุน เวีย น
การเปลีย นแปลงในเงิ น ทุน หมุน เวีย น

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

หนีสนิ หมุนเวียนอืน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายสํารองผลประโยชน์พนักงาน

เงิ น สดสุทธิ ได้ม าจากกิ จ กรรมดําเนิ น งาน

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงิินสด

บริ ษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
สำำ�หรัับปีีสิ้น้�นสดสุุด(ต่วััอน) ที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สําหรับปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

บาท

บาท

(928)

(934)

-

-

3,168,883

6,360,293

2,697,290

153,037

(150,793,535)

(138,711,298)

(23,471,565)

(7,867,927)

เงินสดจ่ายค่ามัดจําเครือ งจักรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(2,176,140)

-

(2,176,140)

-

เงินสดจ่ายซือ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

(3,053,297)

(2,768,279)

(26,100)

(550,811)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสัน

-

319,390,793

-

-

เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว

-

(100,000,000)

-

-

เงินสดรับจากเงินปั นผล

2,382,982

1,906,385

2,382,982

1,906,385

เงินสดรับจากรายได้ดอกเบีย

4,021,331

9,711,678

11,967

13,084

-

-

16,571,370

-

(20,503)

-

-

-

19,832,390

-

19,832,390

-

(126,638,817)

95,888,638

15,822,194

(6,346,232)

หมายเหตุ
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม ภี าระคําประกัน (เพิม ขึน )
เงินสดรับจากการขายจําหน่ายเครือ งจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ เครือ งจักรและอุปกรณ์

เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุน
ตัดจําหน่าย (เพิม ขึน )

14

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน จากธนาคารเพิม ขึน (ลดลง)

22

900,000

(74,340,226)

900,000

(73,319,274)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

-

120,000,000

-

100,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

(59,335,456)

(69,306,550)

(57,367,404)

(67,418,374)

ชําระคืนหนีสนิ ตามสัญญาเช่า

(9,823,582)

(9,466,098)

(1,238,253)

(2,595,487)

จ่ายดอกเบีย

(5,083,968)

(7,275,433)

(4,111,759)

(6,176,910)

(73,343,006)

(40,388,307)

(61,817,416)

(49,510,045)

(163,065,345)

198,422,402

12,570,817

1,278,821

245,244,562

46,822,160

7,667,555

6,388,734

82,179,217

245,244,562

20,238,372

7,667,555

13,075,643

26,220,024

10,333,671

15,088,373

(26,220,025)

(6,407,244)

(15,088,373)

(13,899,870)

โอนบัญชีทดี นิ อาคาร และอุปกรณ์ไปบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพือ การลงทุ1น7

-

-

-

850,912

โอนสินทรัพย์ทถี อื ไว้เพือ ขายไปเครือ งจักรและอุปกรณ์

-

7,975,796

-

-

(10,465,150)

-

-

-

เงิ น สดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิ จ กรรมจัด หาเงิ น
เงิ น สดและรายการเทีย บเท่าเงิ น สดเพิ ม ขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ น สดและรายการเทีย บเท่าเงิ น สดปลายปี
ข้อ มูล กระแสเงิ น สดเปิ ดเผยเพิ ม เติ ม
รายการทีไ ม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซือ เครือ งจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
เจ้าหนีอนื จากการซือ อุปกรณ์ลดลง

โอนเงินมัดจําค่าเครือ งจักรไปเครือ งจักรและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
1

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ข้อ มูล ทั วไป

บริษทั สาลีอ ุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง จัดตัง ขึน ในประเทศไทย และบริษทั มีทอี ยูต่ ามทีจ ดทะเบียนดังนี
เลขที 18 หมู่ 10 ตําบลคลองสี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”) คือการผลิตและจําหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ ชินส่วน เครืองมือ
เครือ งใช้พลาสติกทีใ ช้ในครัวเรือน ชุดสังฆทาน และรับพิมพ์สติกเกอร์ เพือนําไปติดตามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2

เหตุก ารณ์ส าํ คัญในระหว่างปี ทีร ายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ ไวรัสโคโรน่ า 2019
ในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่ า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้
ส่งผลทางลบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนืองจากกลุ่ม
กิจการผลิตสินค้าทีย งั มีความต้องการใช้อย่างต่อเนือง และกลุ่มกิจการไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดงั กล่าว
อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการการป้ องกันยังมีอยู่ ซึงฝ่ ายบริหารของกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับ
เหตุการณ์ การระบาดของ COVID-19 เป็ นพิเศษ และได้ประเมิน ผลกระทบต่อ การดําเนิ น งาน รวมทัง การวางแผนเพือ รับมือ กับ
เหตุการณ์ดงั กล่าว โดยจะติดตามความคืบหน้ าของสถานการณ์และประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อผลการดําเนินงานของบริษทั
อย่างต่อเนือง
3

เกณฑ์การจัด ทํางบการเงิ น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึน โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่
จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี บั รองทั วไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทสี ําคัญและการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนํ านโยบายการบัญ ชีของกลุ่ม กิจการไปถือ ปฏิบตั ิ กลุ่ม กิจการเปิ ดเผยเรือ งการใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารหรือรายการทีม คี วามซับซ้อน และรายการเกีย วกับข้อสมมติฐานและประมาณการทีมนี ัยสําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุฯ ข้อ 7
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทีม ี
เนือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาทีแ ตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้ป้�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2564 น เฉพาะกิ จ การ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
4
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่แ ละฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่แ ละฉบับปรับปรุงมาถือ ปฏิ บ ตั ิ ส าํ หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที เริ ม ในหรือ หล งั
วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และไม่ม ีผลกระทบทีม ีน ัย สําคัญ ต่อ กลุ่ม กิ จ การ
ก)

การปรับปรุงการอ้า งอิ งกรอบแนวคิ ด ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพิม เติมหลักการใหม่และแนวปฏิบตั ิ
ในเรืองต่อไปนี
- การวัดมูลค่า ซึง รวมถึงปั จจัยทีต อ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จา่ ยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- เรืองกิจการทีเสนอรายงานอาจเป็ นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึง
ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนีสนิ
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และหนีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนีสนิ ในงบการเงิน รวมทัง
ได้อธิบายให้ชดั เจนขึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ความระมัดระวัง และความไม่แน่ นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
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ค)

การปรับ ปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 9 เรือ ง เครื อ งมื อ ทางการเงิ น และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 7 เรือ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูล เครือ งมือ ทางการเงิ น ปรับเปลียนข้อกําหนดการบัญ ชี
ป้ อ งกันความเสียงโดยเฉพาะ เพือ บรรเทาผลกระทบทีอ าจเกิดขึน จากความไม่แน่ นอนทีเ กิดจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบียอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบียอ้างอิงทีกําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี
การปรับปรุงได้กําหนดให้กจิ การให้ขอ้ มูลเพิม เติมเกียวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสียงทีได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที 1 เรือ ง การนํ า เสนองบการเงิ น และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 8 เรือ ง
นโยบายการบัญ ชี การเปลี ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด ปรับปรุงคํานิ ยามของ ”ความมี
สาระสําคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึง
การนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1



หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
4.2

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่แ ละฉบับ ปรับ ปรุงที ม ีผ ลบังคับ ใช้ส าํ หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีใ นหรือ หล งั
วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 และมีผลกระทบทีม ีน ัย สําคัญ ต่อ กลุ่ม กิ จ การ
กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม กี ารปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนีมาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้
การปฏิ ร ปู อัต ราดอกเบีย อ้ า งอิ งระยะที 2 (การปรับ ปรุงระยะที 2) มีก ารปรับ ปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับ ที 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที
16 (TFRS 16) กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรับรายการทีอาจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง รวมถึง
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย งทีอาจจะเกิดขึน เมือมี
การเปลีย นอัตราดอกเบีย อ้างอิง
มาตรการผ่อนปรนทีส าํ คัญของการปรับปรุงระยะที 2 ได้แก่
•
เมือมีการเปลียนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีสนิ ทางการเงิน
(รวมถึงหนีสนิ ตามสัญญาเช่า) ซึง เป็ นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ทใี ช้ในการกําหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกําไรหรือ ขาดทุนจากการ
เปลีย นแปลงดังกล่าวในงบกําไรขาดทุน ทัง นี กิจการทีเป็ นผูเ้ ช่าตาม TFRS 16 ทีมกี ารเปลียนแปลงเงือนไขของสัญญา
เช่าเนืองจากการเปลีย นเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนืองจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง ก็ให้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามวิธปี ฏิบตั ขิ า้ งต้นด้วย
•
ผ่อนปรนให้กจิ การยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสีย งสําหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีทคี วามสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสีย งได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย อ้างอิง ทัง นี กิจการยังคงต้องรับรูส้ ่วนของความไม่ม ี
ประสิทธิผล
TFRS 7 ได้กําหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม เติมเกียวกับ
•
ลักษณะและระดับของความเสีย งต่อกิจการจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย อ้างอิง
•
กิจการมีการบริหารจัดการความเสีย งเหล่านัน อย่างไร
•
ความคืบหน้าของแผนในการเปลีย นจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย อ้างอิงไปใช้อตั ราดอกเบียอ้างอิงอืน และวิธกี ารบริหาร
จัดการการเปลีย นแปลงดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลีย นแปลง
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้ป้�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2564 น เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
5
5.1

นโยบายการบัญ ชี
การบัญ ชีส าํ หรับงบการเงิน รวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อ ยหมายถึงกิจการทัง หมดทีก ลุ่ม กิจ การมีอํา นาจควบคุม กลุ่ม กิจ การมีอํ านาจควบคุม เมือ กลุ่ ม กิจการรับ
หรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับผู้ได้รบั การลงทุน และสามารถใช้อํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
เพือให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่ม กิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อ ยไว้ในงบการเงินรวมตัง แต่วนั ทีกลุ่มกิจการ
มีอํานาจในการควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีกลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน

ข)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริงระหว่างกันในกลุ่ม กิจการจะถูกตัดออก กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริง
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกตามสัดส่วนทีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึน จริงในรายการ
ระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนัน จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทโี อน

5.2

การแปลงค่าเงิน ตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ ช้นําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มกิจการและเป็ นสกุลเงินทีใช้นําเสนอ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิด
รายการ
รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนีสนิ ทางการเงิน ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน

5.3

เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสัน อืนทีม สี ภาพคล่องสูงซึง มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ ด้มา
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
5.4

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ลูก หนี ก ารค้า
ลูกหนีการค้าแสดงถึงจํานวนเงินทีล ูกค้าจะต้องชําระสําหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนีการค้าเมือเริม แรกด้วยจํานวนเงินของสิง ตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการได้รบั ชําระ ยกเว้นในกรณี
ทีเ ป็ นรายการทีม อี งค์ประกอบด้านการจัดหาเงินทีมนี ัยสําคัญ กลุ่มกิจการจะรับรูล้ ูกหนีดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิง ตอบแทน และ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเนืองจากกลุ่มกิจการตัง ใจทีจ ะรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา
ทัง นี การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนีการค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.6 (ฉ)

5.5

สิ น ค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ราคาทุนของสินค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ าหนัก ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อ ง
โดยตรงกับการซือ หักด้วยส่วนลดทีเกียวข้องทัง หมด ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงเพือให้สนิ ค้านัน อยู่ในสภาพและ
สถานทีป ั จจุบนั

5.6

สิ น ทรัพย์ท างการเงิน
ก)

การจัดประเภท
ตัง แต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีตามลักษณะการวัดมูลค่า
โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงือนไข
ของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย (SPPI) หรือไม่ ดังนี



รายการทีว ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือผ่านกําไรหรือขาดทุน) และ
รายการทีว ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีใหม่กต็ ่อเมือมีการเปลียนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพย์เท่านัน
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือกทีจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันทีรบั รูเ้ ริม แรกด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุน
ในตราสารทุนทีถ อื ไว้เพือค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านัน
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้ป้�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2564 น เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ข)

การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซือหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรูร้ ายการ ณ วันทีทํารายการค้า ซึงเป็ น
วันทีกลุ่มกิจการเข้าทํารายการซือหรือขายสินทรัพย์นัน
โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก
เมือสิทธิในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นัน สินสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสียงและ
ผลประโยชน์ทเี กีย วข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมือ เริม แรก กลุ่ม กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึง เกียวข้อ งโดยตรงกับ การได้ม าซึง สิน ทรัพ ย์นัน
สําหรับ สินทรัพ ย์ท างการเงิน ทีวดั มูล ค่าด้ว ย FVPL
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนการทํารายการทีเ กียวข้องเป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุน
กลุ่ ม กิจการจะพิจารณาสินทรัพ ย์ท างการเงินซึง มีอ นุ พ นั ธ์แฝงในภาพรวมว่า ลัก ษณะกระแสเงิน สดตามสัญ ญาว่า
เข้าเงือนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย (SPPI) หรือไม่

ง)

ตราสารหนี
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนีขนึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย - สินทรัพย์ทางการเงินทีกลุ่มกิจการถือไว้เพือรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาซึงประกอบด้วย
เงินต้นและดอกเบียเท่านัน จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย และรับรู้รายได้ดอกเบียจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวตามวิธอี ตั ราดอกเบียทีแท้จริงและแสดงในรายการรายได้อนื กําไรหรือขาดทุนทีเกิดขึน จากการตัดรายการจะ
รับรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน) อืนพร้อมกับกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จ)

ตราสารทุน
กลุ่ม กิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีทีกลุ่ม กิจการเลือ กรับรู้กําไร/ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกําไร/ขาดทุนทีรบั รูส้ ะสมดังกล่าวไปยังกําไรหรือ
ขาดทุนเมือมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง นี เงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการ รายได้อนื เมือกลุ่มกิจการมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลนัน
ขาดทุน/กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนจะแสดงรวมอยูใ่ นการเปลีย นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม

ฉ)

การด้อยค่า
ตัง แต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการใช้วธิ อี ย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรูก้ ารด้อยค่า
ของลูกหนีการค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง แต่วนั ทีกลุ่มกิจการเริม
รับรูล้ ูกหนีการค้า
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้า นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ผู้บริหารได้จดั กลุ่ม ลู กหนี ต ามความเสียงด้า นเครดิตทีม ี
ลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ กินกําหนดชําระ ทัง นีเนืองจากสินทรัพย์ทเี กิดจากสัญญานัน เป็ นงานทีส่งมอบ
แต่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บซึงมีลกั ษณะความเสีย งใกล้เคียงกับลูกหนีสําหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผูบ้ ริหารจึงได้ใช้อตั รา
ผลขาดทุ นด้านเครดิตของลูก หนี กบั สินทรัพ ย์ทีเกิดจากสัญ ญาทีเ กีย วข้อ งด้วย อัตราขาดทุน ด้า นเครดิต ทีค าดว่า
จะเกิดขึน พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง ข้อมูล
และปั จจัยในอนาคตทีอ าจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี
ประมาณการอัต ราผลขาดทุ นด้านเครดิตทีคาดว่า จะเกิด ขึนพิจารณาจากประวัติการชํา ระเงิน จากการขายในช่ว ง
ระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตทีเกิดขึน ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว กลุ่มกิจการเลือกใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต มาประกอบกับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร ในการประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตทีค าดว่าจะเกิดขึน การด้อยค่าทีร บั รูต้ ามวิธดี งั กล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11
สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินอืนทีวดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย กลุ่มกิจการใช้วธิ กี ารทั วไป (General approach)
ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงกําหนดให้พจิ ารณาผลขาดทุนทีคาดว่า
จะเกิดขึน ภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสนิ ทรัพย์ ขึน อยูก่ บั ว่ามีการเพิม ขึน ของความเสีย งด้านเครดิตอย่างมีนัยสําคัญ
หรือไม่ และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง แต่เริม รับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ ในอนาคตมา
ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตทีรบั รูเ้ กิดจากประมาณการความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุน
ด้านเครดิตถัวเฉลีย ถ่วงนําหนัก (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินสดทีคาดว่าจะไม่ได้รบั ทัง หมดถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก)
โดยจํานวนเงินสดทีคาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญ ญาทัง หมดและกระแสเงินสด
ซึง บริษทั คาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย ทีแ ท้จริงเมือแรกเริม
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค าดว่าจะเกิดขึน โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี




จํานวนเงินทีค าดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงนําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็ น
มูลค่าเงินตามเวลา
ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันทีร ายงาน เกีย วกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปั จจุบนั และ
การคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุนภายใต้คา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร
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5.7

อสังหาริม ทรัพย์เพือ การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนของบริษทั ส่วนใหญ่ คือ ทีดนิ และอาคารโรงงานแบ่งให้เช่า ซึงบริษทั ถือไว้เพือหาประโยชน์จาก
รายได้คา่ เช่าในระยะยาว และกลุ่มกิจการไม่ได้มไี ว้ใช้งาน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนรับรูร้ ายการเริม แรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนในการกูย้ มื
กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็ นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กต็ ่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทกี ลุ่มกิจการ
จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน เมือมีการเปลียนแทนชินส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน กลุ่มกิจการ
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนทีถ ูกเปลียนแทนออก
หลังจากการรับรูเ้ มือเริม แรก อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธรี าคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
ทีดนิ ไม่มกี ารหักค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนอืน ๆ จะคํานวณตามวิธเี ส้นตรง เพือทีปันส่วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี
อาคาร

5.8

35 ปี

ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์รบั รูเ้ ริม แรกด้วยราคาทุน และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่า
ต้นทุนเริม แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอืนๆทีเ กีย วข้องกับการซือ สินทรัพย์นัน
ต้นทุนทีเกิดขึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมือต้นทุนนัน คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิน ส่วนทีถ ูกเปลีย นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
กลุ่มกิจการจะรับรูต้ น้ ทุนค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอืนๆ เป็ นค่าใช้จา่ ยในกําไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน
ทีด นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์อนื คํานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพือลดราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทปี ระมาณการไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองจักร
เครืองมือ เครืองใช้และอุปกรณ์สาํ 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
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ ายทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง ตอบแทนสุทธิทไี ด้รบั จาก
การจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกําไรหรือขาดทุนอืน - สุทธิ
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

5.9

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สิ น ทรัพย์ไม่ม ีต วั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการซึง บริษทั ประมาณการไว้ที 3 ปี , 5 ปี และ 10 ปี

5.10 สัญ ญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณีทกี ลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่ ม กิจ การรับ รู้ส ญ
ั ญาเช่ า เมือ กลุ่ ม กิจ การสามารถเข้า ถึง สิน ทรัพ ย์ต ามสัญ ญาเช่ า เป็ น สิน ทรัพ ย์สิท ธิก ารใช้แ ละหนี สิน
ตามสัญ ญาเช่า โดยค่าเช่าทีชําระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชําระหนีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบียคงทีจากยอดหนีสนิ ตามสัญญาเช่าทีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ
คิดค่าเสือมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธเี ส้นตรงตามอายุทสี นั  กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลาการเช่า
กลุ่มกิจการปั นส่วนสิง ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาทีเ ป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาทีไม่เป็ นการเช่า
ตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาทีประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาทีเป็ นการเช่าและ
ส่วนประกอบของสัญญาทีไม่เป็ นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซงึ กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกทีจะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็ นส่วนประกอบทีเ ป็ นการเช่าเท่านัน
สินทรัพย์และหนีสนิ ตามสัญญาเช่ารับรูเ้ ริม แรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนีสนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่า ดังนี
 ค่าเช่าคงที (รวมถึงการจ่ายชําระคงทีโ ดยเนือหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
 ค่าเช่าผันแปรทีอ
 า้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี
 มูลค่าทีค
 าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
 ราคาสิทธิเลือกซือ
 หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มกิจการจะใช้สทิ ธิ และ
 ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีก
 ลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน
การจ่ายชําระตามสัญ ญาเช่าในช่วงการต่อ อายุสญ
ั ญาเช่าได้รวมอยู่ในการคํานวณหนี สินตามสัญ ญาเช่า หากกลุ่ม กิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบียโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบียโดยนัยได้ กลุ่มกิจการ
จะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ มื ส่วนเพิม ของผูเ้ ช่า ซึงก็คอื อัตราทีสะท้อนถึงการกู้ยมื เพือให้ได้มาซึงสินทรัพย์ทมี มี ูลค่าใกล้เคียงกัน
ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงือนไขทีใ กล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง ประกอบด้วย
 จํานวนทีร บ
ั รูเ้ ริม แรกของหนีสนิ ตามสัญญาเช่า
 ค่าเช่าจ่ายทีไ ด้ชําระก่อนเริม
 หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีได้รบั ตามสัญญาเช่า
 ต้นทุนทางตรงเริม
 แรก
 ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าทีจ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทมี มี ูลค่าตําจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่าระยะสัน
คือสัญญาเช่าทีม อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ทมี มี ลู ค่าตําประกอบด้วยอุปกรณ์สาํ นักงานขนาดเล็ก
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ

สำำสํ�าหรัั
บปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
หรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
สัญญาเช่า - กรณีทบี ริษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิง ตอบแทนจูงใจทีได้จ่ายให้แก่ผูเ้ ช่า) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริม แรกทีเกิดขึน จากการได้มาซึงสัญญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และ
รับรูต้ ้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า สินทรัพย์ทใี ห้เช่าได้รวมอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์
5.11 หนี สิ น ทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่ มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครือ งมือทางการเงินทีบริษ ัท เป็ นผู้ออกเป็ นหนี สินทางการเงินหรือ ตราสารทุ น
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี
 หากกลุ่ มกิจ การมีภ าระผูกพัน ตามสัญญาทีจ ะต้อ งส่ง มอบเงินสดหรือสิน ทรัพย์ท างการเงิน อืนให้กบ
ั กิจการอืน
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชํ าระหรือเลือ นการชํ าระออกไปอย่ างไม่ ม ีกํ าหนดได้นั น เครือ งมือ ทางการเงินนั น
จะจัดประเภทเป็ นหนีสนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนัน สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการ
เองด้วยจํานวนตราสารทุนทีค งที เพือแลกเปลีย นกับจํานวนเงินทีค งที
 หากกลุ่มกิจการไม่มภ
ี าระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลือนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครืองมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
เงินกู้ยมื จัดประเภทเป็ นหนีสนิ หมุนเวียนเมือกลุ่มกิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงือนไขให้เลือนชําระหนีออกไปอีกเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน รอบระยะเวลารายงาน

ข)

การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมือเริม แรกบริษทั ต้องวัดมูลค่าหนีสนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าหนีสนิ ทางการเงิน
ทัง หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

ค)

การตัดรายการและการเปลียนแปลงเงือนไขของสัญญา
กลุ่มกิจการตัดรายการหนีสนิ ทางการเงินเมือภาระผูกพันทีร ะบุในสัญญาได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี ารยกเลิกไป
หรือสิน สุดลงแล้ว
หากกลุ่ม กิจการมีการเจรจาต่อรองหรือ เปลียนแปลงเงือ นไขของหนี สนิ ทางการเงิน กลุ่ม กิจการจะต้อ งพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงือ นไขของการตัดรายการหรือ ไม่ หากเข้าเงือนไขของการตัดรายการ กลุ่ม กิจการจะต้องรับรู้
หนีสนิ ทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมของหนีสนิ ใหม่นนั  และตัดรายการหนีสนิ ทางการเงินนัน ด้วยมูลค่าตามบัญชีที
เหลืออยู่ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอืนในกําไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงือนไขดังกล่าวไม่เข้าเงือนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุง
มูลค่าของหนี สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนีสนิ ทางการเงินนัน และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกําไรหรือขาดทุนอืนในกําไรหรือขาดทุน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

5.12 การด้อ ยค่าของสิ น ทรัพย์
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบี ่งชีว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุน
จากการด้อ ยค่าจะรับรู้เมือ มูลค่าตามบัญ ชีของสินทรัพย์สูง กว่า มูลค่า ทีคาดว่าจะได้รบั คืน โดยมูล ค่าทีค าดว่า จะได้รบั คืน
หมายถึงจํานวนทีส งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจําหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมือมีเหตุให้เชือว่าสาเหตุทที ําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป บริษทั จะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์อนื ๆ
ทีไ ม่ใช่คา่ ความนิยม
5.13 ผลประโยชน์ พนัก งาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสัน ของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน คือ ผลประโยชน์ทคี าดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิน รอบระยะเวลา
บัญชี รับรูต้ ามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิน สุดรอบระยะเวลารายงาน บริษทั จะบันทึกหนีสนิ ด้วย
จํานวนทีค าดว่าจะต้องจ่าย

ข)

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ทพี นักงานจะได้รบั เมือเกษียณอายุ โดยมักขึน อยู่
กับปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปี ทใี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมือเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ นี คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้
ซึง มูล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของโครงการผลประโยชน์ จ ะประมาณโดยการคิด ลดกระแสเงิน สดจ่า ยในอนาคต โดยใช้อ ัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึงเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกําหนด
ของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต อ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน และ
รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน

ค)

โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสํารองเลีย งชีพตามความสมัครใจ กลุ่มกิจการไม่มภี าระผูกพันทีต้องจ่ายชําระ
เพิม เติมเมือได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเมือ ถึงกําหนดชําระ
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สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ง)

ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง
กลุ่ ม กิจ การจะรับ รู้ผ ลประโยชน์ เ มือ เลิก จ้า งก่ อ นถึง กํ า หนดเมือ 1) กลุ่ ม กิจ การไม่ส ามารถยกเลิก ข้อ เสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรูต้ ้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้างทีเกียวข้อง โดยผลประโยชน์ทีมกี ําหนดชําระเกินกว่า
12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั

5.14 ประมาณการหนี สิ น
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจดั ทําไว้ อันเป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการ
ชําระภาระผูกพันนัน มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวน
ทีต อ้ งจ่ายได้
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสนิ โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํ ามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
การเพิม ขึน ของประมาณการหนีสนิ เนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบีย จ่าย
5.15 ภาษีเงิน ได้ปีปัจ จุบนั และภาษีเงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญ ชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับรายการทีรบั รู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนหรือรายการทีรบั รู้
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทมี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีทีการนํ า
กฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ นึ อยู่กบั การตีความ บริษทั จะตัง ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเี หมาะสมจากจํานวนทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มือเกิดผลต่างชั วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสนิ และราคาตามบัญชีทแี สดงอยู่
ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลต่างชั วคราวทีเ กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี
-

การรับรูเ้ ริม แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีสนิ ทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบต่อ
กําไรหรือขาดทุนทัง ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชั วคราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ทีบริษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั วคราวและ
การกลับรายการผลต่างชั วคราวมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ วา่ จะไม่เกิดขึน ภายในระยะเวลาทีค าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีทมี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิน รอบ
ระยะเวลาทีร ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี กียวข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนีสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริษทั จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอทีจะนํ าจํานวน
ผลต่างชั วคราวนัน มาใช้ประโยชน์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกัน
ก็ต่อเมือกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ ะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีสนิ ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และ
ทัง สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้ทปี ระเมินโดยหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึงตัง ใจจะจ่ายหนีสนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
5.16 การรับรู้ร ายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ทีเกิดจากกิจกรรมปกติตามธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อืนๆ ทีกลุ่มกิจการได้รบั จากการขนส่ง
สินค้าในกิจกรรมตามปกติธรุ กิจ
กลุ่มกิจการรับรูร้ ายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิม ซึงกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมือคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทจี ะได้รบั
ชําระเมือส่งมอบสินค้า
สําหรับสัญญาทีม หี ลายองค์ประกอบทีก ลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็ นแต่ละภาระทีต้อง
ปฏิบตั ทิ ีแยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ติ ามสัดส่วน
ของราคาขายแบบเอกเทศหรือ ประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่ม กิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ิ
แยกต่างหากจากกันเมือกลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ติ ามภาระนัน แล้ว
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือกลุ่มกิจการได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมีการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สําหรับสินค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืน
และส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
รายได้อนื 
รายได้ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบียทีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้นทีเ ป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
รายได้เงินปั นผลรับรูเ้ มือสิทธิทจี ะได้รบั เงินปั นผลนัน เกิดขึน
รายได้อนื บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.17 การจ่ายเงิน ปัน ผล
เงินปั นผลทีจ า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของกลุ่มกิจการจะรับรูเ้ ป็ นหนีสนิ ในงบการเงินเมือการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้รบั การอนุ มตั ิ
จากทีป ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
5.18 ข้อ มูล จํา แนกตามส่ว นงาน
ส่วนงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ผูม้ อี ํานาจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผูม้ อี ํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีมหี น้าทีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฎิบตั งิ านของส่วนงานดําเนินงาน
ซึง พิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร ทีท ําการตัดสินในเชิงกลยุทธ์
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หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ

สำำสํ�าหรัั
บปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
หรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
6
6.1

การจัด การความเสีย งทางการเงิ น
ปัจ จัย ความเสีย งทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสีย งทางการเงิน ซึงได้แก่ ความเสีย งจากอัตราแลกเปลียน ความเสีย งจากอัตราดอกเบีย และ
ความเสียงด้านการให้สนิ เชือ แผนการจัดการความเสียงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้ นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและ
บริหารจัดการเพือลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานให้อยู่ในระดับทีย อมรับได้
การจัดการความเสีย งดําเนินงานโดยฝ่ ายบริหารเงินส่วนกลางของกลุ่มกิจการ ทัง นี หลักการในการป้ องกันความเสีย งจะเป็ นไป
ตามนโยบายทีค ณะกรรมการบริษทั อนุมตั เิ พือสือสารและใช้เป็ นเครืองมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการ
6.1.1 ความเสีย งจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบีย
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขนึ กับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย
ในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสีย งจากอัตราดอกเบีย จากเงินฝากสถาบันการเงิน และหุน้ กู้ สินทรัพย์และหนีสนิ ทางการเงิน
ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอตั ราดอกเบีย คงทีซ งึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั กลุ่มกิจการพิจารณาความเสีย งจาก
อัตราดอกเบียไม่เป็ นนัยสําคัญเนืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสนิ ทางการเงินทีมดี อกเบียมีจํานวนใกล้เคียงกัน
ทัง นี กลุ่มกิจการจะเข้าทําสัญญาแลกเปลีย นอัตราดอกเบีย เพือบริหารความเสีย งเมือจําเป็ น
6.1.2 ความเสีย งด้านราคา
เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่ม กิจการเป็ นการลงทุนในหุ้นทีมกี ารซือขายในตลาด ซึงกลุ่มกิจการมีการจัดการกับ
ความเสีย งด้านราคาทีเ กิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) ซึง นโยบายการลงทุนนีจะเป็ นไปตามข้อกําหนดของกลุ่มกิจการ
6.1.3 ความเสีย งด้านการให้สนิ เชือ
ความเสีย งด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ความเสีย งด้านสินเชือแก่ลูกค้า
และลูกหนีคงค้าง เงินกูย้ มื และหนีสนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
กลุ่มกิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสียงด้านการให้สนิ เชือ กลุ่มกิจการมีนโยบายทีทําให้ม ั นใจได้ว่า
การขายสิน ค้ า และการบริก ารนั น เป็ นการขายสิน ค้ า และให้ บ ริก ารแก่ ลู ก ค้ า ที ม ีป ระวัติ สิน เชื อ อยู่ ใ นระดับ ที ม ี
ความเหมาะสม กลุ่มกิจการฝากเงินสดกับสถาบันการเงินทีม คี ณ
ุ ภาพและความน่าเชือถือทีอ ยูใ่ นระดับสูง
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สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน 6 ประเภททีต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินลงทุนระยะสัน - เงินฝากประจําธนาคาร
 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอน
ื
 เงินฝากธนาคารทีม
 ภี าระคําประกัน
 เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
 สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
แม้วา่ กลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึง เข้าเงือนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9
แต่บริษทั พิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทีไ ม่มนี ยั สําคัญ
6.1.4 ความเสีย งด้านสภาพคล่อง
กลุ่มกิจการมีการจัดการความเสีย งด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบซึงรวมถึงการดํารงไว้ซึงเงินสดและหลักทรัพย์ทีม ี
ตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนทีเพียงพอและความสามารถในการปิ ดฐานะความเสีย ง
ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการตัง เป้ าหมายจะดํารงความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชือ
ให้มคี วามเพียงพอ เนืองจากลักษณะทางธุรกิจทีม กี ารเปลีย นแปลงได้อยูต่ ลอดเวลา
6.2

การบริห ารส่ว นของเงิน ทุน
วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุนคือ



รักษาไว้ซึง การดําเนิ น งานต่ อ เนื อ งและเพือ ทีจะสามารถก่อ ให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือ หุ้นและยังประโยชน์ ให้แก่ผู้ม ี
ส่วนได้เสียอืนๆ และ
รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู๋ในระดับทีก ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพือลดภาระหนีสนิ
เช่นเดียวกับกิจการอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสมําเสมอจากอัตราส่วนหนีสนิ ต่อทุน
ซึง คํานวณจากหนีสนิ สุทธิหารส่วนของเจ้าของ
การคงไว้ซึง อัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้ (Loan covenants)
ภายใต้เงือนไขของวงเงินกู้หลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซงึ อัตราส่วนทางการเงินดังนี
 อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า และ 1.50 เท่า
 อัตราส่วน หนีสน
ิ รวมต่อส่วนส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to equity ratio) ไม่ตํากว่า 0 แต่ไม่เกิน 3
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6.3

การประมาณมูล ค่ายุติ ธ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลําดับชัน ตามข้อมูลทีใ ช้ดงั นี
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซือปั จจุบนั /ราคาปิ ด ทีอ้างอิงจาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึงใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกต
ได้อย่างมีนยั สําคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีส ดุ เท่าทีเ ป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึงไม่ได้มาจากข้อมูลทีสงั เกต
ได้ในตลาด
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสนิ ทางการเงินเป็ นไปตามนโยบายการบัญชีตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุ 5.6
และ 5.11

7

ประมาณการทางบัญชีทีส าํ คัญ และการใช้ด ลุ ยพินิ จ

การประมาณการข้อสมมุตฐิ านและการใช้ดุลยพินิจได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพืน ฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยอืนๆ ซึง รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ ชือว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน
ก)

ค่าเผือ การลดราคาทุน ของสิ น ค้าให้เป็ น มูล ค่าสุท ธิ ทีจ ะได้ร บั
ในการประมาณค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั เพือให้สะท้อนถึงมูลค่าสุทธิทคี าดว่าจะได้รบั ของ
สินค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน จากสินค้าทีล้าสมัย เสือมสภาพ และ
เคลือนไหวช้าของสินค้า และมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั โดยคํานึงถึงวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและ
อุตสาหกรรม

ข)

สิ น ทรัพย์ภาษีเงิน ได้ร อการตัด บัญ ชี
กลุ่มกิจการจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั วคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีทไี ม่ได้ใช้
เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั วคราว
และขาดทุนนัน ในการนีฝ่ายบริหารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มกิจการควรรับรูจ้ ํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทคี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค)

การด้อ ยค่าของสิ น ทรัพย์ท างการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานทีเกียวกับความเสีย งในการผิดนัดชําระหนีและอัตรา
การขาดทุนทีค าดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี และพิจารณาเลือกปั จจัยทีส่งผลต่อการ
คํานวณการด้อยค่าบนพืนฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเกิดขึน รวมทัง การคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน รอบระยะเวลารายงาน
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สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ง)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ภาระผูก พัน ผลประโยชน์ เมือ เกษีย ณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุขนึ อยู่กบั ข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานทีใช้และผลกระทบ
จากการเปลีย นแปลงทีเ ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมายเหตุขอ้ 24

จ)

การกําหนดอัต ราการคิ ด ลดของหนี สิ น ตามสัญ ญาเช่า
กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบีย การกูย้ มื ส่วนเพิม ของผูเ้ ช่าดังนี




8

ใช้ข้อ มูลทีการจัดหาเงินทุนจากบุคคลทีสามของแต่ละกิจการทีเป็ นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลทีได้รบั ให้สะท้อ นกับการ
เปลีย นแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

ข้อ มูล ตามส่วนงานและรายได้

กลุ่มกิจการมีสว่ นงานธุรกิจเกียวกับการผลิตและจําหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ ชินส่วน เครืองมือ เครืองใช้พลาสติกในครัวเรือน รับพิมพ์สติกเกอร์
และผลิตและจําหน่ายชุดสังฆทาน รายได้และกําไร (ขาดทุน) ของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสําหรับปี สนิ สุดวันที วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี

ผลิ ต และ
จํา หน่ า ยชิ น ส่ว น
พลาสติ ก
พัน บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน ต้น
รายได้อนื
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ขาดทุน สุทธิ ส าํ หรับปี
จังหวะเวลาการรับรู้ร ายได้
เมือปฏิบตั ติ ามภาระทีต อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน
(point in time)
รวมรายได้

งบการเงิ น รวม
สํา หรับปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ผลิ ต และ
จํา หน่ า ย
ผลิ ต และ
รับพิ ม พ์ พลาสติ ก ใช้ใ น
จํา หน่ า ย
ตัด รายการ
ครัว เรือ น
ชุด สังฑทาน
ระหว่างกัน
สติ ก เกอร์
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท

รวม
พัน บาท

427,532
(334,746)
92,786

445,771
(379,845)
65,926

394,513
(333,077)
61,436

32,205
(28,433)
3,772

(13,477)
22,044
8,567

1,286,544
(1,054,057)
232,487
17,802
2,383
(85,539)
(161,138)
(5,084)
911
(16,527)
(15,616)

427,532
427,532

445,771
445,771

394,513
394,513

32,205
32,205

(13,477)
(13,477)

1,286,544
1,286,544
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ
จ การ

สำำสํา�หรั
หรัับบปีปีีสิสิ้น้�นสุสุุดดวัวัันนทีที่่ 31� 31ธันธััวาคม
นวาคมพ.ศ.
2564
2564

ผลิ ต และ
จํา หน่ า ยชิ น ส่ว น
พลาสติ ก
พัน บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขัน ต้น
รายได้อนื
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ขาดทุน สุทธิ ส าํ หรับปี
จังหวะเวลาการรับรู้ร ายได้
เมือปฏิบตั ติ ามภาระทีต อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน
(point in time)
รวมรายได้

งบการเงิ น รวม
สํา หรับปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ผลิ ต และ
จํา หน่ า ย
ผลิ ต และ
รับพิ ม พ์ พลาสติ ก ใช้ใ น
จํา หน่ า ย
ตัด รายการ
ครัว เรือ น
ชุด สังฑทาน
ระหว่างกัน
สติ ก เกอร์
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท

รวม
พัน บาท

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

งบการเงิ น รวม
ผลิ ต และ
จําหน่ าย
รับพิ ม พ์ พลาสติ ก ใช้ใ น
ครัว เรือ น
สติ ก เกอร์
พัน บาท
พัน บาท

ผลิ ตและ
จําหน่ าย
ชุด สังฑทาน
พัน บาท

รวม
พัน บาท

ผลิ ตและ
จําหน่ ายชิ น ส่ว น
พลาสติ ก
พัน บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สินทรัพย์รวม

656,489

922,331

327,876

32,485

1,939,181

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์รวม

603,524

952,908

342,056

38,649

1,937,137
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

9

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

เงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สด
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
- บัญชีกระแสรายวัน

247
75,385
6,547
82,179

530
219,002
25,713
245,245

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
100
18,221
1,917
20,238

100
5,890
1,678
7,668

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ
0.25 ต่อปี )
10 เงิน ฝากประจํา ธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนระยะสัน จํานวน 100 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 100 ล้านบาท) เป็ นเงินลงทุนใน
เงินฝากประจําธนาคารในประเทศ 1 แห่ง ระยะเวลา 9 เดือน ซึง มีอตั ราดอกเบีย ร้อยละ 0.55 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.65 ต่อปี )
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 100 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 100 ล้านบาท) เป็ นเงินลงทุนใน
เงินฝากประจําธนาคารในประเทศ 1 แห่ง ระยะเวลา 24 เดือน ซึงจะครบกําหนดไถ่ถอนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึงมีอตั รา
ดอกเบีย ระหว่างร้อยละ 0.45 ถึง 0.55 ต่อปี (ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.45 ถึง 0.50 ต่อปี )
11 ลูก หนี ก ารค้าและลูก หนี อ ืน - สุท ธิ
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ลูกหนีการค้า - กิจการอืน
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค าดว่าจะเกิดขึน
ลูกหนีการค้า - กิจการอืน - สุทธิ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
ลูกหนีอนื - กิจการอืน
ลูกหนีอนื - กิจการทีเ กียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการอืน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า - กิจการอืน

346,620
(602)
346,018
121
2,126
992
2,019
351,276

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

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
90,984
(160)
90,824
2,369
1,895
443
6,264
652
102,447

67,952
(67)
67,885
1,087
435
196
7,776
392
77,771
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ
จ การ

สำำสํ�าหรั
หรัับบปีปีีสิสิ้น้�นสุสุุดดวัวัันนทีที่่ 31
� 31ธันธััวาคม
นวาคมพ.ศ.
2564
2564

ลูกหนีการค้า - กิจการอืนสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีได้ดงั นี
งบการเงิ น รวม

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีขนั  ต้น
- ลูกหนีการค้า
ค่าเผือ ผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พัน บาท

ไม่เกิ น
3 เดือ น
พัน บาท

3 - 6 เดือ น
พัน บาท

6 - 12 เดือ น
พัน บาท

เกิ น กว่า
12 เดือ น
พัน บาท

รวม
พัน บาท

285,756
(34)

58,053
(65)

2,176
(17)

297
(244)

338
(242)

346,620
(602)

รวม
พัน บาท

งบการเงิ น รวม

ณ วันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั  ต้น
- ลูกหนีการค้า
ค่าเผือ ผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พัน บาท

ไม่เกิ น
3 เดือ น
พัน บาท

3 - 6 เดือ น
พัน บาท

6 - 12 เดือ น
พัน บาท

เกิ น กว่า
12 เดือ น
พัน บาท

214,596
-

58,108
-

420
-

416
(208)

614
(614)

274,154
(822)

รวม
พัน บาท

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีขนั  ต้น
- ลูกหนีการค้า
ค่าเผือ ผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พัน บาท

ไม่เกิ น
3 เดือ น
พัน บาท

3 - 6 เดือ น
พัน บาท

6 - 12 เดือ น
พัน บาท

เกิ น กว่า
12 เดือ น
พัน บาท

88,464
-

2,182
-

70
-

217
(109)

51
(51)

90,984
(160)

รวม
พัน บาท

67,952
(67)

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั  ต้น
- ลูกหนีการค้า
ค่าเผือ ผลขาดทุน
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ยังไม่ถึง
กําหนดชําระ
พัน บาท

ไม่เกิ น
3 เดือ น
พัน บาท

3 - 6 เดือ น
พัน บาท

6 - 12 เดือ น
พัน บาท

เกิ น กว่า
12 เดือ น
พัน บาท

67,516
-

369
-

-

-

67
(67)



บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเ กีย วข้องกันสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีได้ดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พัน บาท
พัน บาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างชําระ - ไม่เกิน 3 เดือน

19
102
121

38
38
76

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
2,369
2,369

1,087
1,087

รายการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการค้าสําหรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พัน บาท
ค่าเผือ ผลขาดทุน ณ วัน ที 1 มกราคม
รับรูค้ า่ เผือผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม ขึน (ลดลง) ในกําไรหรือขาดทุนในระหว่างปี
ค่าเผือ ผลขาดทุน ณ วัน ที 31 ธัน วาคม

พ.ศ. 2563
พัน บาท

822

574

(220)

248

602

822

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ค่าเผือ ผลขาดทุน ณ วัน ที 1 มกราคม

67

67

รับรูค้ า่ เผือผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม ขึน ในกําไรหรือขาดทุนในระหว่างปี

93

-

160

67

ค่าเผือ ผลขาดทุน ณ วัน ที 31 ธัน วาคม
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
12 สิ น ค้าคงเหลือ - สุท ธิ

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
วัตถุดบิ
งานระหว่างทํา
สินค้าสําเร็จรูป
หัก ค่าเผือการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั
- วัตถุดบิ
- สินค้าสําเร็จรูป

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

115,190
18,704
114,103
247,997

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

52,759
3,623
20,891
77,273

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

(2,522)
(19,446)
226,029

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

(455)
(764)
76,054

(494)
(482)
46,307

ต้นทุนขายทีร บั รูใ้ นงบกําไรขาดทุนระหว่างปี สิน สุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
รับรูค้ า่ เผือ สินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจี ะ
ได้รบั เพิม ขึน ในกําไรหรือขาดทุน
การกลับรายการค่าเผือสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั
การกลับรายการค่าเผือสินค้าคงเหลือ
เป็ นมูลค่าสุทธิทจี ะได้รบั จากการทําลายสินค้า

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

1,057,434

958,740

334,504

305,897

13,428

13,331

1,633

1,777

(1,390)

(2,332)

(1,390)

(2,330)

(15,414)

(16,278)

-

-

กลุ่มกิจการได้ขายสินค้าคงเหลือทีเคยปรับลดมูลค่าในราคาทุนเดิม ดังนัน กลุ่มกิจการจึงกลับรายการค่าเผือสินค้าคงเหลือทีเคยรับรู้
ในปี ปัจจุบนั
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

13 สิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย นอืน
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ลูกหนีกรมสรรพากร
อืนๆ

22,470
2,740
25,210

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

31,105
1,086
32,191

2,582
2,582

11,519
1,660
13,179

14 สิ น ทรัพย์ท างการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้จดั ประเภทสินทรัพย์และหนีสนิ ทางการเงิน ดังต่อไปนี
งบการเงิ น รวม
มูล ค่ายุติ ธ รรม
ผ่า นกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น - หมุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน - เงินฝากประจําธนาคาร
ส่วนทีถ งึ กําหนดภายในหนึงปี ของ
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื
ส่วนทีถ งึ กําหนดภายในหนึงปี ของสินทรัพย์ทาง
การเงินทีว ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น - ไม่หมุน เวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่าย
หนี สิ น ทางการเงิ น - หมุน เวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื
เงินกูย้ มื ระยะสัน และเงินกูย้ มื ระยะยาว
ทีจ ะถึงกําหนดชําระในหนึงปี
หนีสนิ ตามสัญญาเช่าทีจ ะถึงกําหนดชําระใน
หนึงปี
หนี สิ น ทางการเงิ น - ไม่หมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสนิ ตามสัญญาเช่า

ราคาทุน ตัด จํา หน่ าย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

รวม
พ.ศ. 2564
พัน บาท

พ.ศ. 2563
พัน บาท

-

-

82,179
100,000

245,245
100,000

82,179
100,000

245,245
100,000

-

-

100,000
351,276

276,652

100,000
351,276

276,652

-

-

19,973

100,000

19,973

100,000

-

-

81,552

54,809

81,552

54,809

-

-

60,036

79,988

60,036

79,988

-

-

162,151

131,092

162,151

131,092

-

-

83,965

105,936

83,965

105,936

-

-

31,566
302

5,607

8,131

68,031
7,602

5,509

31,566
400

8,131

68,031
7,602
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
มูล ค่ายุติ ธ รรม
ผ่า นกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น - หมุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ น - ไม่หมุน เวียน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
หนี สิ น ทางการเงิ น - หมุน เวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื
เงินกูย้ มื ระยะสัน และเงินกูย้ มื ระยะยาว
ทีจ ะถึงกําหนดชําระในหนึงปี
หนีสนิ ตามสัญญาเช่าทีจ ะถึงกําหนดชําระใน
หนึงปี
หนี สิ น ทางการเงิ น - ไม่หมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสนิ ตามสัญญาเช่า

ราคาทุน ตัด จํา หน่ าย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

รวม
พ.ศ. 2564
พัน บาท

พ.ศ. 2563
พัน บาท

-

-

20,238
102,447

7,668
77,771

20,238
102,447

7,668
77,771

81,552

54,809

-

-

81,552

54,809

-

-

76,074

63,057

76,074

63,057

-

-

81,913

103,967

81,913

103,967

-

-

408

1,238

408

1,238

-

-

11,040
297

45,454
704

11,040
297

45,454
704

การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินทีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 มีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การจําหน่าย
การเปลีย นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชีสนิ ปี

54,809
(8,423)
35,166
81,552

50,519
4,290
54,809

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
54,809
(8,423)
35,166
81,552

50,519
4,290
54,809

สินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วย FVOCI เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนทีไม่ได้ถอื ไว้เพือค้าและกลุ่มกิจการเลือกใช้
สิทธิในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ณ วันรับรูร้ ายการเริม แรก
ระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการขายหุน้ ของบริษทั สาลี คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน) ทีมูลค่ายุตธิ รรมและรับรูก้ ําไรจากการจําหน่ ายจํานวน
11.41 ล้านบาท ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทัง นี กลุ่มกิจการโอนกําไรจากการจําหน่ ายจากสํารองมูลค่ายุตธิ รรมเงินลงทุนทีวดั มูลค่าด้วย
FVOCI ไปยังกําไรสะสมในงบแสดงการเปลีย นแปลงส่วนของเจ้าของ
ในระหว่างปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รบั เงินปั นผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินทีวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

การเปลีย นแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินทีว ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายระหว่างปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

รายการหมุน เวีย น
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
รับโอนส่วนทีถ งึ กําหนดภายในหนึงปี
ราคาตามบัญชีสนิ ปี

19,973
19,973

-

-

-

รายการไม่หมุน เวีย น
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิม ขึน ในระหว่างปี
โอนไปส่วนทีถ งึ กําหนดภายในหนึงปี
ราคาตามบัญชีสนิ ปี

79,989
20
(19,973)
60,036

79,970
19
79,989

-

-

-

-
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
วัันธัที่่น� 31
ธัันพ.ศ.
วาคม2564
2564
สําหรัสำำบ�ปีหรัั
สินบสุปีีดสิ้วั้�นนสุุทีด 31
วาคม

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

15 เงิน ลงทุน ในบริ ษทั ย่อ ย - สุท ธิ
15.1 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึง จดทะเบียนจัดตัง ในประเทศไทยทัง หมดทีแ สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

ชือ บริษทั
บริษทั สาลี พริน ท์ตงิ จํากัด (มหาชน)
บริษทั สาลี เอ็นจิเนียริง จํากัด
บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
และบริษทั ย่อย
รวม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน

ล กั ษณะของธุร กิ จ
ผลิตและพิมพ์สติกเกอร์
ผลิตและจําหน่ ายแม่พมิ พ์
ผลิตและจําหน่ ายสินค้าพลาสติกใช้ในครัวเรือน
ชุดสังฆทาน

ทุน เรีย กชําระแล้ว
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

สัด ส่ว นการถือ หุ้น
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ

ราคาทุน - สุท ธิ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

300,000
-

300,000
25,000

65.0
-

65.0
100.0

446,986
-

446,986
21,110

300,000

300,000

75.5

75.5

226,500
673,486
673,486

226,500
694,596
(4,610)
689,986

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยสําหรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี
งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
จําหน่ายเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

689,986
(16,500)
673,486

694,596
(4,610)
689,986

ในระหว่างปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ได้รบั คืนเงินสดสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษทั สาลี เอ็นจิเนียริง จํากัด จํานวน 16.5 ล้านบาท
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

16 อสังหาริม ทรัพย์เพือ การลงทุน - สุท ธิ
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี
งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
ทีดิ น
สิ งปลูก สร้า ง
พัน บาท
พัน บาท

รวม
พัน บาท

ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,933
1,933

58,737
(23,179)
35,558

60,670
(23,179)
37,491

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
โอนจากทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,933
(295)
1,638

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

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

ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,638
1,638

58,181
(25,080)
33,101

59,819
(25,080)
34,739

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

1,638
1,638

33,101
(1,662)
31,439

34,739
(1,662)
33,077

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,638
1,638

58,181
(26,742)
31,439

59,819
(26,742)
33,077

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนมีมูลค่า 120 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : มูลค่า 120 ล้านบาท)
มูลค่ายุตธิ รรมของทีดนิ พร้อมสิง ปลูกสร้างให้เช่า ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach)
สําหรับทีด นิ พร้อมสิง ปลูกสร้างให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักทีใ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมประกอบด้วย อัตราค่าเช่ายุตธิ รรมอ้างอิงจาก
มูลค่าของตลาด พืน ทีเ ช่า อัตราว่าง และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (capitalisation rate)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนอ้างอิงจากวิธเี ปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม โดยนํ าราคาขาย
ของทีดนิ ทีเปรียบเทียบกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติทีสําคัญ เช่น ขนาดและสถานทีตงั 
มูลค่ายุตธิ รรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลําดับชัน มูลค่ายุตธิ รรม
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
31 ธัันพ.ศ.
วาคม
2564
สําหรัสำำบ�ปีหรัั
สินบสุปีีดสิ้วัน้�นทีสุุ ด31วัันธัที่่น� วาคม
2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

17 ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ - สุท ธิ
งบการเงิน รวม
ทีดิ น
พัน บาท

ส่ว นปรับ ปรุง อาคารและส่ว น
ทีดิ น ปรับปรุงอาคาร
พัน บาท
พัน บาท

เครือ งมือ
เครือ งใช้แ ละ
เครือ งจัก ร อุปกรณ์ส าํ นัก งาน
พัน บาท
พัน บาท

ยานพาหนะ
พัน บาท

สิ น ทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ด ตัง
พัน บาท

รวม
พัน บาท

ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสะสม
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

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่าย - สุทธิ
ค่าเสือมราคา
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 วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสะสม
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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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิน รวม

ทีดิ น
พัน บาท

ส่ว นปรับ ปรุง อาคารและส่ว น
ทีดิ น ปรับปรุงอาคาร
พัน บาท
พัน บาท

เครือ งมือ
เครือ งใช้แ ละ
เครือ งจัก ร อุปกรณ์ส าํ นัก งาน
พัน บาท
พัน บาท

ยานพาหนะ
พัน บาท

สิ น ทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ด ตัง
พัน บาท

รวม
พัน บาท

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่าย - สุทธิ
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

44,407
500
44,907

2,860
2,860

242,508
2,332
18,594
(32)
(16,900)
246,502

401,420
1,823
69,268
(77,401)
395,110

114,223
29,515
105
(32)
(3)
(28,820)
114,988

9,031
1,728
(284)
(4,777)
5,698

25,404
101,751
(87,967)
39,188

839,853
137,649
(348)
(3)
(127,898)
849,253

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

44,907
44,907

2,860
2,860

479,015
(232,513)
246,502

1,338,388
(942,714)
(564)
395,110

421,160
(306,172)
114,988

33,539
(27,841)
5,698

39,188
39,188

2,359,057
(1,509,240)
(564)
849,253
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
น รวมและงบการเงิ
สำำ�หรััปบระกอบงบการเงิ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564น เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

ทีดิ น
พัน บาท

ส่ว นปรับ ปรุง อาคารและส่ว น
ทีดิ น ปรับปรุงอาคาร
พัน บาท
พัน บาท

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
เครือ งมือ
เครือ งใช้แ ละ
เครือ งจัก ร อุปกรณ์ส าํ นัก งาน
พัน บาท
พัน บาท

ยานพาหนะ
พัน บาท

สิ น ทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ด ตัง
พัน บาท

รวม
พัน บาท

ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสะสม
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

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่าย - สุทธิ
ค่าเสือมราคา
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 วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสะสม
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
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

ทีดิ น
พัน บาท

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ส่ว นปรับ ปรุง อาคารและส่ว น
ทีดิ น ปรับปรุงอาคาร
พัน บาท
พัน บาท

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
เครือ งมือ
เครือ งใช้แ ละ
เครือ งจัก ร อุปกรณ์ส าํ นัก งาน
พัน บาท
พัน บาท

ยานพาหนะ
พัน บาท

สิ น ทรัพย์
ระหว่าง
รอการติ ด ตัง
พัน บาท

รวม
พัน บาท

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จําหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่าย - สุทธิ
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

42,769
500
43,269

2,860
2,860

199,095
410
(10,081)
189,424

130,842
1,823
6,731
(32,485)
106,911

9,723
3,101
105
(3)
(4,169)
8,757

4,039
(284)
(2,410)
1,345

12,883
(6,836)
6,047

389,328
18,717
(284)
(3)
(49,145)
358,613

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

43,269
43,269

2,860
2,860

342,980
(153,556)
189,424

526,539
(419,064)
(564)
106,911

126,917
(118,160)
8,757

14,563
(13,218)
1,345

6,047
6,047

1,063,175
(703,998)
(564)
358,613

ค่าเสือมราคาในงบการเงินรวมถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 114 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าเสือมราคาในงบการเงินเฉพาะกิจการถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจํานวน 39 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2563 : ค่าเสือมราคาในงบการเงินรวมถูกบันทึกอยูใ่ นต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 104 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลําดับ
ค่าเสือมราคาในงบการเงินเฉพาะกิจการถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหารจํานวน 46 ล้านบาทและ 7 ล้านบาท ตามลําดับ)

145


บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือทีกลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่า ซึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย ยานพาหนะ เครืองใช้และอุปกรณ์
สํานักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

9,413
(7,708)
1,705

16,185
(11,286)
4,899

งบการเงิน เฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
6,602
(5,262)
1,340

13,373
(9,402)
3,971

กลุ่มกิจการและบริษทั ได้นําเครืองจักรมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 16 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท
ตามลําดับ (พ.ศ. 2563: จํานวน 18 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ) ไปคําประกันเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินตาม
ทีก ล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 22
18 สิ น ทรัพย์สิ ท ธิ ก ารใช้ - สุท ธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พัน บาท
พัน บาท
อาคาร
รวม

6,467
6,467

12,933
12,933

สําหรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม รายการทีรบั รูใ้ นกําไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พัน บาท
พัน บาท
ค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้อาคาร
กระแสเงินสดจ่ายทัง หมดของสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเ กีย วกับสัญญาเช่าซึง สินทรัพย์มมี ลู ค่าตํา
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(6,466)

(6,466)

6,840

6,840

288

315



หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

19 สิ น ทรัพย์ไม่ม ีต วั ตน - สุท ธิ
งบการเงิน รวม งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิว เตอร์
คอมพิว เตอร์
พัน บาท
พัน บาท
ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือ เพิม ขึน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซือ เพิม ขึน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

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

9,525
(8,994)
531

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

531
551
(108)
974

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

10,076
(9,102)
974

10,323
3,053
(2,483)
10,893

974
26
(260)
740

35,361
(23,993)
(475)
10,893

10,102
(9,362)
740
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
สำำ�หรัับปีีสิ้ป้�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2564 น เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
20 ภาษีเงิน ได้ร อตัด บัญ ชี - สุท ธิ
สินทรัพย์และหนีสนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีสนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงิน ได้ร อตัด บัญ ชี - สุท ธิ

24,853
(14,085)
10,768

32,081
(8,683)
23,398

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
7,556
(17,238)
(9,682)

8,537
(11,842)
(3,305)

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมดี งั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ณ วันที 1 มกราคม
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 28)
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม
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23,398
(5,597)
(7,256)
10,768

22,594
984
(180)
23,398

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
(3,305)
862
(7,239)
(9,682)

(5,122)
2,108
(291)
(3,305)



บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนีสนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมดี งั นี
งบการเงิน รวม
สิ น ทรัพย์ท างการเงิน
ทีว ดั มูล ค่าด้ว ย ผลขาดทุน ด้าน
มูล ค่ายุติ ธ รรมผ่าน เครดิ ต ทีค าดว่า
กําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน
จะเกิ ด ขึน
พัน บาท
พัน บาท

ค่าเผือ
การลดมูล ค่า
สิ น ค้าคงเหลือ
พัน บาท

ผลขาดทุน
ทางภาษี
พัน บาท

ค่าเผือ
การด้อ ยค่า
ของสิ น ทรัพย์
พัน บาท

ภาระผูก พัน
ผลประโยชน์
พนัก งาน
พัน บาท

ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายและอืน ๆ
พัน บาท

รวม
พัน บาท

สิ น ทรัพย์ภาษีเงิน ได้ร อตัด บัญ ชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
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

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-

164
(44)
120

5,069
(675)
4,394

15,468
(5,274)
10,194

95
95

8,868
484
(223)
9,129

2,512
(1,591)
921

32,081
(7,005)
(223)
24,853

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการผลขาดทุนสะสมทางภาษีทจี ะยกไปรับรูไ้ ม่เกินจํานวนทีเ ป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ วา่ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีทยี งั ไม่ได้ใช้จํานวนเงิน 10.2 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 15.5 ล้านบาท ซึงจะทยอยสิน สุดในปี พ.ศ. 2567) ซึงจะทยอยสิน สุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี พ.ศ. 2568
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สำำ�หรัับปีีสิ้ป้�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 น เฉพาะกิ จ การ
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิน รวม
สิ น ทรัพย์ท างการเงิน
ทีว ดั มูล ค่าด้ว ย
มูล ค่ายุติ ธ รรมผ่าน
กําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน
พัน บาท

สิ น ทรัพย์ภายใต้
สัญ ญาเช่า
พัน บาท

อืน ๆ
พัน บาท

รวม
พัน บาท

หนี สิ น ภาษีเงิน ได้ร อตัด บัญ ชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(513)
(513)

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

(45)
45
-

(11,737)
3,567
(513)
(8,683)

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(513)
(7,033)
(7,546)

(8,170)
1,631
(6,539)

-

(8,683)
1,631
(7,033)
(14,085)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สิ น ทรัพย์ท างการเงิน
ทีว ดั มูล ค่าด้ว ย ผลขาดทุน ด้าน
ค่าเผือ ค่าเผือ การด้อ ย
มูล ค่ายุติ ธ รรมผ่าน เครดิ ต ทีค าด การลดมูล ค่า ของเงิน ลงทุน
กําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน
ว่าจะเกิ ด ขึน สิ น ค้าคงเหลือ ในบริษทั ย่อ ย
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท

ภาระผูก พัน
ผลประโยชน์
พนัก งาน
พัน บาท

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย
พัน บาท

รวม
พัน บาท

สิ น ทรัพย์ภาษีเงิน ได้ร อตัด บัญ ชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
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

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-

13
19
32

195
49
244

922
(922)
-

5,797
214
(206)
5,805

1,610
(135)
1,475

8,537
(775)
(206)
7,556
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สิ น ทรัพย์ท างการเงิน
ทีว ดั มูล ค่าด้ว ย
มูล ค่ายุติ ธ รรมผ่าน
กําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน
พัน บาท

สิ น ทรัพย์ภายใต้
สัญ ญาเช่า
พัน บาท

สัญ ญาเช่า
ระยะยาว
พัน บาท

รวม
พัน บาท

หนี สิ น ภาษีเงิน ได้ร อตัด บัญ ชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
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)

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิม (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม (ลด) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(513)
(7,033)
(7,546)

(9,774)
1,334
(8,440)

(1,555)
303
(1,252)

(11,842)
1,637
(7,033)
(17,238)

21 เจ้าหนี ก ารค้าและเจ้าหนี อ ืน
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการอืน
เจ้าหนีคา่ ซือ สินทรัพย์ - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
เจ้าหนีคา่ ซือ สินทรัพย์ - กิจการอืน
เจ้าหนีอนื - กิจการทีเ กีย วข้องกัน
เจ้าหนีอนื - กิจการอืน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย - กิจการอืน
รวม
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299
92,796
13,041
34
19,800
36,181
162,151

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

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
29
44,412
10,299
183
6,195
14,956
76,074

955
28,272
14,019
1,069
241
3,947
14,554
63,057



หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

22 เงิน กู้ยืม
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พัน บาท
พัน บาท
รายการหมุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะสัน จากสถาบันการเงิน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ งึ กําหนดชําระภายในหนึงปี

รายการไม่ห มุน เวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมเงิน กู้ยืม

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

47,500

46,600

47,500

46,600

36,465
83,965

59,336
105,936

34,413
81,913

57,367
103,967

31,566
31,566

68,031
68,031

11,040
11,040

45,453
45,453

115,531

173,967

92,953

149,420

เงิน กู้ยืม ระยะสัน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยมื ระยะสัน จากสถาบันการเงินเป็ นตั วสัญญาใช้เงินจํานวน 47.50 ล้านบาท ซึงมีอตั ราดอกเบีย
ระหว่างร้อยละ 3.25 ถึง 3.83 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : จํานวน 46.60 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย อยูท่ รี อ้ ยละ 2.62 ถึง 4.00 ต่อปี )
เงิน กู้ยืม ระยะยาว
การเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาว (ไม่รวมหนีสนิ ตามสัญญาเช่าซือ ) สําหรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ยอดยกมาต้นปี
รับเงินกูย้ มื เพิม
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดยกไปสิน ปี

127,367
(59,336)
68,031

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

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
102,820
(57,367)
45,453

70,239
100,000
(67,419)
102,820

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินคํา ประกันโดยการจดจํานองเครืองจักรของกลุ่มกิจการและบริษทั ตามทีก ล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 17
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
หรัับบปีปีีสิสิ้น้�นสุสุุด ดวันวััทีน ที่่31� 31ธันธััวาคม
นวาคม
สํสำำา�หรั
พ.ศ.2564
2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ความเสีย งจากอัตราดอกเบีย ของเงินกูย้ มื ระยะยาว (ไม่รวมหนีสนิ ตามสัญญาเช่าซือ ) มีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- อัตราคงที
- อัตราลอยตัว
รวม

68,031
68,031

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

107,447
19,920
127,367

45,453
45,453

82,901
19,920
102,821

อัตราดอกเบีย ทีแ ท้จริงถัวเฉลีย ถ่วงนําหนัก ณ วันทีใ นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั ต่อไปนี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ
เงินกูย้ มื ระยะสัน จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

3.54
3.60

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ

3.31
3.83

3.54
3.60

3.25
3.60

วงเงิน กู้ยืม
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทัง สินจํานวน
68.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 117.68 ล้านบาท) ซึงมีอตั ราดอกเบียอ้างอิงตามอัตราตลาด กลุ่มกิจการมีหน้ าทีต้องดํารง
อัตราส่วนทางการเงินตามรายละเอียดทีร ะบุไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสัน ทีม ีอตั ราดอกเบียคงทีมมี ูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญ ชีเนื องจากระยะเวลาครบกําหนดทีสนั 
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอืนๆ ทีมอี ตั ราดอกเบียลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ส่วนเงินกู้ยมื
ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีมอี ตั ราดอกเบียคงที มีมูลค่ายุตธิ รรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนืองจากอัตราดอกเบียปั จจุบนั ของ
เงินกูย้ มื ทีม กี ําหนดระยะเวลาชําระคืนใกล้เคียงกับเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการ และมีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียคงทีทรี ะบุตามสัญญา
ซึง มูลค่ายุตธิ รรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลําดับชัน มูลค่ายุตธิ รรม
หนี สิ น ตามสัญ ญาเช่า - สุท ธิ
ภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขัน ตําตามสัญญาเช่า ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2564
2 - 5 ปี
ไม่เกิ น 1 ปี
พัน บาท
พัน บาท
ผลรวมของจํานวนเงินขัน ตําทีต อ้ งจ่ายทัง สิน
ตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบีย ตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี
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7,464
(1,857)
5,607

322
(20)
302

รวม
พัน บาท
7,786
(1,877)
5,909

พ.ศ. 2563
2 - 5 ปี
ไม่เกิ น 1 ปี
พัน บาท
พัน บาท
8,606
(475)
8,131

7,814
(212)
7,602

รวม
พัน บาท
16,420
(687)
15,733



บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
2 - 5 ปี
ไม่เกิ น 1 ปี
พัน บาท
พัน บาท
ผลรวมของจํานวนเงินขัน ตําทีต อ้ งจ่ายทัง สิน
ตามสัญญาเช่าซือ
หัก ดอกเบีย ตามสัญญาเช่าซือรอตัดบัญชี

427
(19)
408

301
(4)
297

รวม
พัน บาท

พ.ศ. 2563
2 - 5 ปี
ไม่เกิ น 1 ปี
พัน บาท
พัน บาท

728
(23)
705

1,288
(50)
1,238

728
(24)
704

รวม
พัน บาท
2,016
(74)
1,942

23 หนี สิ น หมุน เวีย นอืน
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ภาษีมลู ค่าเพิม ค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ทีจ า่ ยค้างจ่าย
อืนๆ

2,087
1,285
3,337
6,709

1,230
1,286
784
3,300

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
1,155
488
1,643

1,150
404
1,554

24 ภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พนัก งาน
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

45,645

44,340

29,019

28,982

งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

6,712

6,411

3,167

2,960

งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1,116

(3,392)

1,030

(2,835)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมือเกษียณอายุในระหว่างปี มดี งั ต่อไปนี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลประโยชน์จา่ ยระหว่างปี
ต้นทุนบริการในอดีต
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดยกไปสิน ปี

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

44,340
6,337
375
(4,291)
-

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

28,982
2,928
238
(2,099)
-

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

(1,116)
45,645

3,392
44,340

(1,030)
29,019

2,835
28,982

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ ช้ มีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึน เงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกตามช่วงอายุของพนักงาน

1.18 – 1.63
2.5 - 4.0
0 - 34

0.68 - 1.07
2.5 - 4.5
5 - 34

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ
1.18
4.0 - 2.5
0 - 34

0.82
2.5 - 4.5
8 - 34

งบการเงิ น รวม
ผลกระทบต่อ ภาระผูก พัน โครงการผลประโยชน์ ที ก าํ หนดไว้
การเปลีย นแปลงในข้อ สมมติ
การเพิ ม ขึน ของข้อ สมมติ
การลดลงของข้อ สมมติ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม ขึน
ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
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0.5

0.5

(1,296)

(1,256)

1,368

1,614

0.5
10

0.5
10

1,177
(1,482)

1,359
(1,620)

(1,126)
1,645

(1,301)
1,813



หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
ผลกระทบต่อ ภาระผูก พัน โครงการผลประโยชน์ ทีก าํ หนดไว้
การเปลีย นแปลงในข้อ
สมมติ
การเพิ ม ขึน ของข้อ สมมติ
การลดลงของข้อ สมมติ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม ขึน
ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

0.5

0.5

(725)

(970)

763

1,022

0.5
10

0.5
10

642
(619)

860
(742)

(615)
668

(827)
809

การวิเคราะห์ความอ่อ นไหวข้างต้นนี อ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อ สมมติ ขณะทีให้ข้อ สมมติอืนคงที ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากทีจ ะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้ทมี ตี ่อการเปลียนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกับการคํานวณหนีสนิ บําเหน็จบํานาญทีรบั รู้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิน รอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทกี ําหนดไว้คํานวณด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใี ช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย นแปลงจากปี ก่อน
กลุ่มกิจการมีความเสีย งทีเ กีย วข้องกับโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทกี ําหนดไว้ โดยความเสีย งทีม นี ยั สําคัญมีดงั ต่อไปนี
การเปลีย นแปลงในอัตราผลตอบแทนทีแ ท้จริงของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนทีแ ท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ทีล ดลงจะทําให้หนีสนิ ของโครงการเพิม สูงขึน
ระยะเวลาถัวเฉลีย ถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คอื 8.30 ปี (พ.ศ. 2563 : 8.30 ปี )
กลุ่มกิจการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทกี ําหนดไว้ :

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ - พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ - พ.ศ. 2564

น้ อ ยกว่า 1 ปี
พัน บาท

งบการเงิน รวม
ระหว่าง 1-5 ปี
พัน บาท

รวม
พัน บาท

1,206
4,291

14,886
24,300

16,092
28,591
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ
จ การ

สำำสํา�หรั
หรัับบปีปีีสิสิ้น้�นสุสุุดดวัวัันนทีที่่ 31� 31ธันธััวาคม
นวาคมพ.ศ.
2564
2564

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
น้ อ ยกว่า 1 ปี
ระหว่าง 1-5 ปี
พัน บาท
พัน บาท
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ - พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ - พ.ศ. 2564

1,206
2,099

8,238
16,034

รวม
พัน บาท
9,444
18,133

25 ทุน เรือ นหุ้น
ทุน จดทะเบีย น
จํานวน
หุ้น สาม ญ
ั
หุ้น

ทุน ทีอ อกและชําระแล้ว
จํานวน
มูล ค่า ส่ว นเกิ น มูล ค่า
หุ้น สาม ญ
ั
หุ้น สาม ญ
ั
หุ้น สาม ญ
ั
หุ้น
พัน บาท
พัน บาท

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเพิม /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

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การเพิม /ลดทุนจดทะเบียน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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 หุน้ ซึงมีราคามูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2563 : จํานวน 1,520,484,296 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
26 สํารองตามกฎหมาย
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ณ วันที 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

58,202
58,202

58,202
58,202

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
38,012
38,012

38,012
38,012

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กลุ่มกิจการต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี จะมีมูล ค่าไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 10 ของทุน จดทะเบียน สํารองนี ไม่สามารถ
นําไปจ่ายเงินปั นผลในปั จจุบนั กลุ่มกิจการได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

27 ค่าใช้จ่ายตามล กั ษณะ
รายการบางรายการทีร วมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อนื ของพนักงาน
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจําหน่าย - สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าตัดจําหน่าย - สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดบิ และวัสดุสนิ เปลืองใช้ไป
การเปลีย นแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา

307,929
127,898
2,483
6,466
70,209
614,013
16,425

305,393
129,522
3,034
6,466
71,524
647,052
(7,514)

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
129,591
50,806
260
28,415
154,935
7,173

136,156
54,819
108
30,454
144,099
(1,073)

28 ภาษีเงิน ได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม สรุปได้ดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ภาษีเงิน ได้ปัจ จุบนั :
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับปี
ภาษีเงิน ได้ร อการตัด บัญ ชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชั วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิน ได้ทีแ สดงอยู่ใ นกําไรขาดทุน

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

11,153

3,498

12,095

3,498

5,374
16,527

(984)
2,514

(862)
11,233

(2,108)
1,390

จํานวนภาษีเงินได้ทเี กีย วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม สรุปได้ดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี กียวข้องกับ
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

7,033

858

7,033

858

223
7,256

(678)
180

206
7,239

(567)
291
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ
จ การ

สำำสํ�าหรั
หรัับบปีปีีสิสิ้น้�นสุสุุดดวัวัันนทีที่่ 31
� 31ธันธััวาคม
นวาคมพ.ศ.
2564
2564

รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จา่ ย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ มีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

911

(4,957)

41,131

3,963

อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
คูณอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายเพือการลงทุนทีไ ด้รบั ยกเว้น
เงินปั นผลทีไ ด้รบั ยกเว้น
ขาดทุนทางภาษีทไี ม่ได้บนั ทึก
เป็ นทรัพย์สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อืน ๆ
รวม

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

182

(991)

8,226

793

1,046
(476)

3,665
(23,152)
(381)

2,365
(476)

1,041
(381)

14,657
1,118
16,345

23,530
(157)
3,505

1,118
3,007

(63)
597

16,527

2,514

11,233

1,390

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี สดงอยู่ในกําไร
ขาดทุน
29 กําไร (ขาดทุน ) ต่อ หุ้น ขัน พืน ฐาน

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน พืนฐานคํานวณโดยหารกําไรทีเป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุน้ สามัญ
ทีอ อกอยูใ่ นระหว่างปี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ทเี ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ใหญ่ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย ทีถ อื โดยผูถ้ อื หุน้
ระหว่างปี (พันหุน้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน พืน ฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

781

(620)

29,898

2,573

1,520,484
0.0005

1,520,484
(0.0004)

1,520,484
0.0197

1,520,484
0.0017

บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ทนี ําเสนอรายงาน
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

30 รายการกับบุค คลหรือ กิ จ การทีเกีย วข้อ งกัน
ก)

บริษทั ใหญ่
กลุ่มกิจการถูกควบคุมโดยบริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จํากัด ซึงจดทะเบียนและจัดตัง อยู่ในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ สามัญ
ในบริษทั จํานวนร้อยละ 25.15 และมีบริษทั ใหญ่สูงสุด คือ บริษทั วี ไอ วี โฮลดิง จํากัด ซึงจดทะเบียนและจัดตัง อยู่ในประเทศไทย
ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ สามัญในบริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จํากัด จํานวนร้อยละ 91.23
รายละเอียดของบริษทั ย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 15

ข)

รายการกับบุค คลหรือ กิ จการทีเกียวข้อ งกัน
สําหรับ ปี สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม

ขายสิ น ค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกัน

งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

นโยบายการกําหนดราคา
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

468

582

6,388
-

15,035 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม
- ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม

-

-

21,961

22,119 ราคาตามทีต กลงร่วมกัน

รายได้ค ่านํ าค่าไฟฟ้ า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกัน

88

93

999
-

804 ราคาตามทีต กลงร่วมกัน
- ราคาตามทีต กลงร่วมกัน

รายได้อ ืน
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกัน

-

15

1,014
-

846 ราคาตลาด
- ราคาตลาด

ซือ สิ น ค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกัน

14,092

2,252

208
12,568

1,392 ราคาตลาด
305 ราคาตลาด

ซือ วัส ดุแ ละอุปกรณ์
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกัน

14,144

2,260

152
52

เงิ น ปัน ผลรับ
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกัน

2,383

1,906

2,383

371

588

-

รายได้ค ่า เช่าและบริ ก าร
บริษทั ย่อย

ดอกเบีย จ่าย
บริษทั ย่อย

1,145 ใกล้เคียงราคาทุน
8 ใกล้เคียงราคาทุน

1,906 ตามทีไ ด้อนุ มตั ิ

66 อัตราตามทีต กลงร่วมกัน
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
ค)

ยอดค้างชําระทีเกิ ด จากการขายและซือ สิ น ค้าและบริ การ
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
ลูก หนี ก ารค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกันอืน

121
121

76
76

2,369
2,369

1,087
1,087

ลูก หนี อ ืน
บริษทั ย่อย

-

-

443

196

รายได้ค ้างรับ
บริษทั ย่อย

-

-

6,264

7,776

299
299

335
335

29
29

955
955

-

-

-

14,019

34
34

17
17

149
34
183

241
241

เจ้าหนี ก ารค้า
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกันอืน

เจ้าหนี ค ่าซือ สิ น ทรัพย์
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกันอืน
เจ้าหนี อ ืน
บริษทั ย่อย
บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้องกันอืน

ง)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
49,862
2,752
52,614

44,764
2,672
47,436

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
21,365
1,521
22,886

21,549
1,531
23,080



หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

31 ภาระผูก พัน
(ก)

ภาระผูกพัน เกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันจากสัญญาทีสําคัญเกียวกับภาระผูกพันทีเป็ นข้อผูกมัด ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ ไม่ได้ร บั รู้ในข้อมูล
ทางการเงินมีดงั นี
งบการเงิน รวม
งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
พัน บาท
สัญญาซือ เครืองจักร อุปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

(ข)

21,679

18,728

1,535

98

ภาระผูกพัน จากสัญญาเช่าทียกเลิ กไม่ได้
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ยอดรวมของจํานวนเงินขัน ตําทีต อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่ามีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พัน บาท
พัน บาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

277
277

464
464

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
-

-

ตัง แต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามสัญญาเช่า ยกเว้น สัญญาเช่าระยะสัน และสินทรัพย์
ทีม มี ลู ค่าตํา รายละเอียดเพิม เติมได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 5.10
(ค)

ภาระผูกพัน จากสัญญาบริการทียกเลิ กไม่ได้
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการ ยอดรวมของจํานวนเงินขัน ตําทีต อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการมีดงั นี
งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พัน บาท
พัน บาท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,939
2,939

1,978
1,978

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พัน บาท
พัน บาท
1,794
1,794

1,568
1,568
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บริษทั สาลีอ ตุ สาหกรรม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รวมและงบการเงิ
สำำหมายเหตุ
�หรัับปีีสิ้ป้�นระกอบงบการเงิ
สุุดวัันที่่� 31 ธัันนวาคม
2564 น เฉพาะกิ จ การ
สําหรับปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
(ง)

การคํา ประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบริษทั มีหนังสือคําประกันทีออกโดยสถาบันการเงินจํานวน 10.9 ล้านบาท และ 3.3
ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 10.9 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึงเกียวเนืองกับการ
คําประกันการใช้ไฟฟ้ า ซึง เป็ นไปตามปกติธรุ กิจ

32 เหตุก ารณ์ ภายหล งั วัน ทีใ นรายงาน
เมือ วันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทีประชุม คณะกรรมการบริษ ัทมีมติอ นุ ม ตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
พ.ศ. 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.015 บาท สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 1,520,484,068 หุ้น เป็ นจํานวนเงินรวม 22,807,261 บาท เงินปั นผล
ดังกล่าวมีกําหนดจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ข้้อมููลคณะกรรมการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

166

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

นายสาทิิส ตััตวธร

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

ข้้อมููลคณะกรรมการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์
กรรมการ

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการ

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ
กรรมการ
เลขานุุการบริิษััท

167

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช (อายุุ 73 ปีี)

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา (อายุุ 68 ปีี)

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

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

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

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

- ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต ทอ.โรงเรีียนนายเรืืออากาศ
- วิิทยาลััยกองทััพอากาศ รุ่่�นที่่� 28
- หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 42

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547
DCP รุ่่�นที่่� 122/2553
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ บริิษััทไทย
หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 5 สถาบัันพััฒนากรรมการ
และผู้บ้� ริิหารระดัับสููงของภาครััฐ

- กรรมการอิิสระ                
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 15 กุุมภาพัันธ์์ 2548
(แต่่งตั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ 29 กรกฎาคม 2563)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ป ริิญญาตรีี สาขาพาณิิชย์์ศาสตร์์และการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 35 วัันที่่� 7 มีีนาคม 2548
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
-

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร

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

-

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

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

ปีี 2558 - ปััจจุุบััน
			
			
			
			

กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานการมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษัทั  บููรพาเทคนิิคอล 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
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการขนส่่งและโลจิิสติิกส์์

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

ปีี 2555 – ปีี 2556 รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท วิิทยุุการบิินแห่่งประเทศไทย จำำ�กััด
ปีี 2552
รองผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุด
กองบััญชาการกองทััพไทย
ปีี 2546 - ปีี 2551 กรรมการ บริิษััท ทีีโอเอ โดฟเคม อิินดััสตรีีส์์ จำ�กั
ำ ดั
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตเคมีีภััณฑ์์
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ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

-

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

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

กรรมการ บริิษััท ไพรม์์มััส ออโต้้เฮาส์์ จำ�กั
ำ ัด
ประเภทธุุรกิิจ ขายยานยนต์์ชนิิดใหม่่
กรรมการบริิษััท ทีีโอเอ - พีีพีีไอเอช จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ให้้เช่่าสิ่่�งปลููกสร้้าง
กรรมการ บริิษััท ทีีโอเอ เวนเจอร์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ซื้้�อขายอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการบริิษััท ทาคาตะ - ทีีโอเอ จำำ�กัดั
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตเข็็มขััดนิิรภััย
อุุปกรณ์์ล็อ็ คฉุุกเฉิิน และถุุงลมนิิรภััย
ปีี 2544 - ปีี 2558 กรรมการบริิษััท ฟิิวเจอร์์ เพอร์์เฟค ชิินดิิเคท จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการรัับค้ำำ��ประกััน
และให้้เช่่าพื้้�นที่่�
กรรมการ บริิษัทั เบทเทอร์์เดย์์ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั
			
ประเภทธุุรกิิจ บริิการให้้เช่่าพื้้�นที่่�
ปีี 2547 - ปีี 2549 กรรมการผู้้�จัดั การ
บริิษััท ดััลมาติิเนอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ปีี 2533 - ปีี 2545 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การ
บริิษััท ออคิิดแบกส์์ คอปอเรชั่่�น จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตกระเป๋๋าส่่งออก

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์ (อายุุ 69 ปีี)

นายสาทิิส ตััตวธร (อายุุ 65 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�งล่่าสุุดเมื่่อ 
� 24 เมษายน 2562)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

พาณิิชยการ วิิทยาลััยเซนต์์หลุุยส์์

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 77 วัันที่่� 21 มกราคม 2552
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
-

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริิหาร
- กรรมการผู้้�จัดั การ (รัักษาการ)
- รองกรรมการผู้้�จัดั การ (รัักษาการ)
- กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 26 กรกฎาคม 2547
((ต่่อวาระเมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564))

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ปริิญญาตรีี สาขาเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
3.78%

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

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

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

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

-

ปีี 2536 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท สิินสยามอิินเตอร์์คููลลิ่่�ง จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้า/จำำ�หน่่ายอะไหล่่เครื่อ�่ งเย็็น
			
ปีี 2534 - ปีี 2562 กรรมการ
บริิษัทั  สิินสยามอิินเตอร์์นชั่่น� แนลกรุ๊๊ป� (1991)
จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่าย สแตนเลส, ทองเหลืือง,
			
ทองแดง, เหล็็ก
ปีี 2552 - ปีี 2561 กรรมการ
บริิษัทั  สิินสยามเม็็ททอลเซ็็นเตอร์์ (1984) จำำ�กัดั
			
			
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่าย สแตนเลส, ทองเหลืือง,
ทองแดง, เหล็็ก
ปีี 2517 - ปีี 2536 ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สิินสยาม เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง

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

			
ปีี 2562 - ปััจจุุบััน
ปีี 2559 - 2562
			
ปีี 2548 - ปีี 2563
			
ปีี 2556 - ปีี 2558
			
ปีี 2542 - ปีี 2556
			
ปีี 2542 - ปีี 2547
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายสุุชาติิ จิิวะพรทิิพย์์ (อายุุ 70 ปีี)

นางพิิมพา จิิวะพรทิิพย์์ (อายุุ 70 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
(ต่่อวาระเมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563)

ประกาศนีียบััตรมััธยมศึึกษาโรงเรีียนรุุจิิเสรีีวิิทยา

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

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
			

170

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์ จำ
์ ำ�กััด (มหาชน)
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตเม็็ดพลาสติิกผสมสีี
กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตฉลากสิินค้้าคุุณภาพสููง
ประธานกรรมการบริิษััท
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด 
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
ประธานกรรมการ บริิษััท บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
สำำ�หรัับสััตว์์
กรรมการบริิษัทั  ฟููรูทู 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�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
เคมีีใน-ต่่างประเทศ
กรรมการ บริิษัทั สาลี่่ ซี
� เี อฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายแม่่พิิมพ์์

กรรมการ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการครั้้�งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(ต่่อวาระเมื่่อวั
� ันที่่� 23 เมษายน 2564)

ประกาศนีียบััตร Business Management Winona Technical
Institute MN USA.

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

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 บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
กรรมการ บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
สำำ�หรัับสััตว์์

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายเลอพงศ์์ วงศ์์ทวีีพิิพััฒน์์ (อายุุ 72 ปีี)

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ (อายุุ 54 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
(ต่่อวาระเมื่่อวั
� ันที่่� 23 เมษายน 2564)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ประกาศนีียบััตรอาชีีวะศึึกษา วิิทยาลััยพาณิิชย์์อััสสััมชััญ

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 26 วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2547
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
2.98%

- กรรมการและกรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
   ได้้รัับการแต่่งตั้้�งแป็็นกรรมการครั้้�งแรกเมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2561
(ต่่อวาระเมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563)
- เลขานุุการบริิษััท
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2551

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

ป ริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 156 วัันที่่� 21 มกราคม 2562
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

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

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

-

ปีี 2553 - ปีี 2562 กรรมการบริิหาร
บริิษัทั ทรีีบอนด์์ วีไี อวีี เซลล์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
			
ประเภทธุุรกิิจ จำำ�หน่่ายกาวทุุกประเภท
กรรมการผู้้�จัดั การ
บริิษัทั ทรีีบอนด์์ เทคโนโลยีี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตชิ้้�นส่่วน, อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้กัับ
ผลิิตภััณฑ์์อิิเล็็คทรอนิิคส์์
กรรมการ
บริิษััท ไวต้้า นิิวทรีีชั่่�น จำำ�กััด
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายวััตถุุดิบิ เคมีีภัณ
ั ฑ์์/
			
เวชภััณฑ์์สำำ�หรัับสััตว์์
ปีี 2542 - ปีี 2552 กรรมการ
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
บริิษััท ไวต้้า จำำ�กััด
			
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเคมีีภััณฑ์์
สำำ�หรัับสััตว์์

-

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

-

ตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น

ปีี 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
ปีี 2559 - ปีี 2562 กรรมการ
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
				
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าพลาสติิก
ประเภทเครื่่อ� งใช้้ในครััวเรืือน
ปีี 2562 – ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
ปีี 2559 – ปีี 2562 กรรมการ
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
				
ประเภทธุุรกิิจ ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่อ� งสัังฆทาน
ปีี 2542 -  ปีี 2547 ผู้้�จััดการส่่วนฝ่่ายการตลาด
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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ข้้อมููลคณะผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายสาทิิส ตััตวธร

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

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
และสารสนเทศ
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นายทากาชิิ โอตานิิ

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและขาย

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายสาทิิส ตััตวธร (อายุุ 65 ปีี)

นายสุุพจน์์ สุุนทริินคะ (อายุุ 54 ปีี)

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

กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และสารสนเทศ

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
3.98%

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0%

การศึึกษา

- ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์      
- ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ

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
ั (มหาชน)
ปีี 2542 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษัทั สาลี่่� พริ้้น� ท์์ติ้้ง�  จำำ�กัด 
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�กััด
ปีี 2556 - ปีี 2558 กรรมการ
บริิษััท สาลี่่� ซีีเอฟทีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด 
ปีี 2542 - ปีี 2556 กรรมการ
บริิษััท ยููเนี่่�ยน ซัันไรส์์ จำำ�กััด
ปีี 2542 - ปีี 2547 รองกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 156 วัันที่่� 21 มกราคม 2562

ประวััติิการทำำ�งาน

ธ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการและกรรมการบริิหาร
ปีี 2547 - ปััจจุุบััน ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์และพััฒนาธุุรกิิจ
บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จัดั การ
ปีี 2559 - ปีี 2562 กรรมการ
     
บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
     
บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ปีี 2542 - ปีี 2547 ผู้้�จััดการส่่วน ฝ่่ายการตลาด
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

Mr.Takashi Otani (อายุุ 71 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)
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นางสาวศิิริิวรรณ ปััญจมทุุม (อายุุ 45 ปีี)

นางสาวจารุุมาส รุุจิิธรรม (อายุุ 44 ปีี)

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

หััวหน้้าแผนกบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ควบคุุมการจััดทำำ�บััญชีี

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0%

การศึึกษา

- ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ
  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

ประวััติิอบรม

DAP รุ่่�นที่่� 128 วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2559
การอบรมปีี 2564
-  การแก้้ปัญ
ั หาในการจััดทำำ�บัญ
ั ชีีให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานการบััญชีี
  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
- เทคนิิคการสอบทานงานทางบััญชีีเพื่่�อจััดทำำ�งบการเงิินได้้อย่่าง
  มีีประสิิทธิิภาพ
- ก้้าวทัันกัับการจััดทำำ�บััญชีีสำำ�หรัับผู้้�ทำำ�บััญชีีตามหลัักเกณฑ์์ทางบััญชีี
บจ.ฝึึกอบรมและสััมนาธรรมนิิติิ

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)

174

*ลาออกจากบริิษััทฯ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 มกราคม 2565

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)
0%

การศึึกษา

- ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี
      มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

ประวััติิอบรม

การอบรมปีี 2564         
- หลัักสููตร “ผู้้�ทำำ�บััญชีีกัับสิ่่�งที่่�ต้้องปรัับตััว
  และรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลง”
  บจ.ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ

ประวััติิการทำำ�งาน

ปีี 2559 – ปััจจุุบััน
ปีี 2547 – ปััจจุุบััน

ผู้้�ควบคุุมการจััดทำำ�บััญชีี
หััวหน้้าแผนกบััญชีีและการเงิิน
หััวหน้้างานบััญชีีและการเงิิน
     
บริิษัทั สาลี่่อุ� ตุ สาหกรรม จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
ปีี 2544 – ปีี 2547 เจ้้าหน้้าที่่�บััญชีี
     
บริิษััท แอโรฟลููอิิด จำำ�กััด
ปีี 2542 – ปีี 2544 เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบบััญชีี
     
สำำ�นัักงานตรวจสอบบััญชีี วีี แอนด์์ พีี

เอกสารแนบ 2
รายชื่่�อ

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริิษััทฯ

บริิษััทย่่อย

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

1

2

1

2

3

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์  รััตนวานิิช

X, ///

-

-

-

-

-

นายไพฑููรย์์  เลิิศเพ็็ญเมธา

///, O

-

-

-

-

-

นายพััฒนา  อััศวนิิเวศน์์

///, O

-

-

-

-

-

นายสาทิิส  ตััตวธร

/, //

/, //

/, //

-

-

/, //

นายสุุชาติิ  จิิวะพรทิิพย์์

/, O

/, //

-

/,//

/

-

นางพิิมพา  จิิวะพรทิิพย์์

/

-

-

/

-

-

นายเลอพงศ์์  วงศ์์ทวีีพิพัิ ัฒน์์

/

-

-

-

-

-

/, //, /X

-

/, //

-

-

/, //

นายสุุพจน์์  สุุนทริินคะ

หมายเหตุุ
X  =  ประธานกรรมการ /  =  กรรมการ    //  =  กรรมการบริิหาร   ///  =  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ
O = กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน   /X  =  เลขานุุการบริิษััท
- บริิษััทย่่อย
1. บริิษััท สาลี่่� พริ้้�นท์์ติ้้�ง จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
2. บริิษััท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำำ�กััด

- บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. บริิษััท วีีไอวีี อิินเตอร์์เคม จำำ�กััด
2. บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
3. บริิษััท บงกชแก้้ว (ประเทศไทย) จำำ�กััด

175

เอกสารแนบ 3

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นางสาวลััคมน เพชรชูู (อายุุ 46 ปีี)
หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการบริิษััท

ประวัติอบรม

ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิหาร

- หลักสูตรการตรวจสอบภายใน
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
- โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท (สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท (%)

ประวัติการท�ำงาน

ไม่่มีีความสััมพัันธ์์
0.06%

การศึึกษา

- ปริิญญาตรีี  สาขาการบััญชีี
  มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

ปี 2552 - ปัจจุบัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ปี 2547 - ปี 2551 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ปี 2542 -  ปี 2547 เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
		 - ไม่่มีี -

เอกสารแนบ 5
คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท สาลี่่�อุตุ สาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน) รวมทั้้�งอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการ และอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (มหาชน)
คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สามารถศึึกษาได้้ตามลิ้้�งก์์ด้้านล่่าง
http://www.saleeind.com/slic/ir_index.php
อำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
(รายงานไว้้ภายในส่่วนที่่� 2 “หััวข้้อ 7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมการ และข้้อ 7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมการชุุดย่่อย”)
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เอกสารแนบ 6
กฎบััตรคณะกรรมการ
1.	วััตถุุประสงค์์
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ในฐานะตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นผู้้�ที่่มี� บี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�หนดทิิศทางธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย
ตลอดจนกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้อบั
้ ังคัับ เพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้กัับกิิจการและเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีี
ที่่�สุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของหลัักธรรมมาภิิบาลในการสร้้างความเชื่่อมั่่
� น� ให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย โดยกรรมการแต่่ละท่่านจะปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ด้ว้ ยความรัับผิิดชอบ ซื่่อสั
� ตั ย์์สุจุ ริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�ง
ต้้องปฏิิบัติั ิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้อบั
้ ังคัับและมติิของคณะกรรมการตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้มีีมติิกํําหนดกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและแนวปฏิิบััติิด้้านการกํํากัับดููแลกิิจการสํําหรัับคณะ
กรรมการบริิษััทฉบัับนี้้�ขึ้้�น โดยนํําเอาหลัักปฏิิบััติิ 8 ข้้อหลัักของหลัักการกํํากัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance Code – CG
Code) สํําหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ที่่�ออกโดยคณะกรรมการกํํากัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับ บริิบท
ธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่อ� ให้้กรรมการบริิษััททุุกคนตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และเป็็นผู้้�นํําในการปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
เป็็นประโยชน์์ต่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
2. องค์์ประกอบและโครงสร้้าง
2.1 องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�ง
(1) คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน และกรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�น
ต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร และกรรมการของบริิษััทจะต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
(2) โครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษััท ต้้องประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด แต่่ต้้อง
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน โดยกรรมการอิิสระจะต้้องมีีความเป็็นอิิสระจากการควบคุุมของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และต้้องไม่่มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีส่่วนได้้เสีียทางการเงิินและการบริิหารกิิจการ
(3) คณะกรรมการของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน โดยต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนตามประกาศ
ทจ28/2551 อีีกทั้้�งมีีขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด
(4) คณะกรรมการจะเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ ในกรณีีที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรจะเลืือก
กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการก็็ได้้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคน
ปฏิิบัติั กิ ารอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการก็็ได้้ โดยให้้กรรมการดัังกล่่าวลงลายมืือชื่่อ� และประทัับตราสำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั
(5) บริิษัทั ฯ มีีนโยบายกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการบริิษัทั เป็็นกรรมการอิิสระและจะต้้องไม่่เป็็นบุุคคลคนเดีียวกัันกัับกรรมการ
ผู้้�จััดการ
(6) การเลืือกตั้้�งกรรมการให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�จะต้้องมีีความโปร่่งใสและชััดเจนในการ
สรรหากรรมการ โดยต้้องพิิจารณาประวััติิการศึึกษาและประสบการณ์์การประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้�น ๆ
(7) รวมถึึงคุุณสมบััติิและการไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม โดยมีีรายละเอีียดประกอบการพิิจารณาที่่�เพีียงพอ เพื่่�อประโยชน์์ในการ
ตััดสิินใจของคณะกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น
2.2 คุุณสมบััติิ
กรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
(1) กรรมการต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วย บริิษััทมหาชนจำำ�กััด ข้้อกำำ�หนดของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(2) กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีคี วามรู้้� ความสามารถ ความเชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์ที่่จ� ะเป็็นประโยชน์์แก่่บริิษัทั ได้้เป็็นอย่่างดีี
มีีความทุ่่�มเทและสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเต็็มที่่�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล 
มีีความซื่่อสั
� ัตย์์ สุุจริิต เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม รวมทั้้�งมีีประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี
(3) กรรมการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�และใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสินิ ใจในเรื่่อ� งต่่าง ๆ โดยกรรมการแต่่ละคนมีีหน้้าที่่�
และอิิสระที่่�จะตั้้�งคำำ�ถาม แสดงความคิิดเห็็น วิิสััยทััศน์์ หรืือคััดค้้านในกรณีีที่่�มีีความขััดแย้้ง เพื่่�อบริิหารงานของบริิษััท
ให้้เป็็นธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน และเป็็นผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจอัันจะยัังประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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(4) กรรมการไม่่สามารถประกอบกิิจการเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการในนิิติิบุุคคลอื่่�นที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอัันเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้�
กรรมการบริิษััทฯ สามารถเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น ได้้ไม่่เกิิน 5 บริิษััทในคราวเดีียวกััน
กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิเกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระตามที่่�บริิษััทกำำ�หนดและสอดคล้้องกัับประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาด
ทุุนและเป็็นไปตามมาตรฐานสากล  และต้้องสามารถดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายให้้เท่่าเทีียมกััน โดยไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ นอกจากนี้้�ยัังต้้องสามารถเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระได้้
กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิตามข้้อกำ�ำ หนด ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทบริิษััทใหญ่่บริิษััทย่่อยบริิษััทร่่วมผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทโดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงานลููกจ้้างพนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่บริิษัทั ย่่อยบริิษัทั ร่่วมหรืือบริิษัทั ย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือของผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่
จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดามารดาคู่่�สมรสพี่่�น้อ้ งและบุุตร
รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหารผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นผู้้�บริิหารหรืือ
ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีหี รืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั
ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีนัี ยั หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท เว้้นแต่่ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�งทั้้�งนี้้�ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
ให้้รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่อ� ประกอบกิิจการการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการที่่�เกี่่ย� วกัับ
สิินทรััพย์์และบริิการหรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืมค้ำำ��ประกัันการให้้สิินทรััพย์์เป็็น
หลัักประกัันหนี้้�สินิ รวมถึึงพฤติิกรรมอื่่น� ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลทำำ�ให้้บริิษัทั หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่ต้� อ้ งชำำ�ระต่่ออีกี ฝ่่ายหนึ่่�ง
ตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่มี� ตัี วั ตนสุุทธิิหรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้น� ไปแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้�การคำำ�นวณภาระหนี้้�
ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีกี ารคำำ�นวณมููลค่า่ ของรายการที่่�เกี่่ย� วโยงตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์
ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีี
ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้ส้� อบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีนัี ยั ผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีีซึ่่ง� มีีผู้ส้� อบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย
บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่�เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า
สองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้ใ้� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิินซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทและไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีี
ลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัทั ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยหรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�
มีีนัยั ในห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รับั เงิินเดืือนประจำำ�หรืือถืือหุ้้�นเกิินกว่่า
ร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่น�  ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดสิ
ั นิ ใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อยบริิษัทั ร่่วม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
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นอกจากนี้้� กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คนจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้าน
การบััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้ รวมทั้้�งบริิษััทจะพิิจารณาคุุณสมบััติิ
ในด้้านอื่่�นๆ ประกอบด้้วย เช่่นประสบการณ์์ในธุุรกิิจความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจความมีีจริิยธรรม เป็็นต้้น
3. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ประธานกรรมการ มีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. กำำ�กับั  ติิดตามและดููแลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่างๆ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััท
2. เป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการบริิษัทั และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุม
ของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้บ้� ริิหาร
3. ร่่วมกัับประธานคณะกรรมการบริิหารและเลขานุุการบริิษััทกำำ�หนดวาระการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท โดยดููแลให้้
เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ได้้ถูกู บรรจุุเป็็นวาระการประชุุม และดููแลให้้กรรมการบริิษัทั ได้้รับั ข้้อมูลอย่
ู า่ งถููกต้้อง ครบถ้้วน ชััดเจนและทัันเวลา
ก่่อนการประชุุม เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััทสามารถตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสม
4. ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท มีีการจััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเรื่่�องและสนัับสนุุนให้้กรรมการได้้
อภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นได้้อย่่างเต็็มที่่�เป็็นอิิสระ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
อย่่างครบถ้้วนมีีการสรุุปมติิที่่�ประชุุมและทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า การตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการนำำ�ไปดำำ�เนิินการ
5. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างกรรมการที่่�เป็็นผู้บ้� ริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้บ้� ริิหาร และระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั
กัับฝ่่ายจััดการ และสนัับสนุุนการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของประธานคณะกรรมการบริิหารตามนโยบายของบริิษััท
6. สนัับสนุุนและเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีใี นการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษัทั รวมทั้้�งดููแลให้้มั่่น� ใจว่่า
กรรมการทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
	คณะกรรมการบริิษััท มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบดัังต่่อไปนี้้�
1. รายงานส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียของตนหรืือบุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่่�งมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย
ต่่อบริิษััทซึ่่�งสามารถตรวจสอบได้้ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
2. กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ วัตั ถุุประสงค์์ นโยบาย เป้้าหมาย กลยุุทธ์์ แผนงาน และงบประมาณประจำำ�ปี ผ่
ี า่ นการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
การเปลี่่ย� นแปลงของปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีผล
ี กระทบต่่อธุรุ กิิจ และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย และกำำ�กับั ดููแลฝ่่ายบริิหาร รวมทั้้�งการจััดสรรทรััพยากร
สำำ�คััญให้้ดำำ�เนิินการตามนโยบาย วััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยคำำ�นึงึ ถึึงผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย ผลกระทบต่่อสังั คมและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยความโปร่่งใสและเป็็นธรรม ภายใต้้กรอบข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมาย จริิยธรรมทางธุุรกิิจ อีีกทั้้�งมีีการประเมิินผลและปรัับปรุุงเพื่่�อความมีีประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินกิิจการ
3. กำำ�หนด จััดทำำ�  และปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานนโยบายต่่อต้้าน
การคอร์์รัปั ชั่่�น ตลอดจนแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องของบริิษัทั และพิิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าว
เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
4. กำำ�หนดโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและพิิจารณาถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คัญ
ั อัันอาจเกิิดขึ้้น�  กำำ�หนดแนวทางในการจััดการความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าว และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงนั้้�น
5. พิิจารณาเรื่่อ� งความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่า่ งรอบคอบ มีีแนวทางชััดเจนและเป็็นไปเพื่่อผล
� ประโยชน์์ของบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
6. พิิจารณาและอนุุมัติั ผล
ิ งานและผลประกอบการประจำำ�ไตรมาสของบริิษัทั เทีียบกัับแผนและงบประมาณ และพิิจารณาแนวโน้้ม
เป็็นระยะ
7. พิิจารณาและอนุุมัติั กิ ารทำำ�ธุรุ กรรมหรืือการกระทำำ�ใดๆ อัันมีีผลกระทบที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อฐานะทางการเงิิน ภาระหนี้้�สินิ การทำำ�ธุรุ กิิจ
และชื่่�อเสีียงของบริิษััท พร้้อมทั้้�งติิดตามดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิิน และความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
8. จััดให้้มีรี ะบบบััญชีี การรายงานทางการเงิิน และการสอบบััญชีีที่่มี� คี วามน่่าเชื่่อถืือ 
� และดููแลการเปิิดเผยข้้อมูล 
ู รวมถึึง รายงานประจำำ�ปีี
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ56-1) ให้้สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�ง
ดููแลให้้มีีกระบวนการในการประเมิินความเหมาะสมของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล และให้้ความเห็็นถึึงความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
9. กำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมูล 
ู การจััดการข้้อมููลลัับเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดข้้อมููลรั่่�วไหล การรัักษาความลัับของข้้อมููลลัับ และข้้อมูลู
ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์
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10. สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม และนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ให้้เกิิดมูลค่
ู า่ เพิ่่�มแก่่ธุรุ กิิจ พร้้อมทั้้�งกำำ�กับั ดููแล
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของบริิษััท
11. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�แก่่คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่างๆ อาทิิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่อ� การดำำ�เนิินงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
12. พิิจารณาแต่่งตั้้�งประธานกรรมการบริิหาร กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ รวมทั้้�งกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�มอบอำำ�นาจ
ให้้กัับประธานกรรมการบริิหาร และพิิจารณาปรัับปรุุงแก้้ไขอำำ�นาจดัังกล่่าวเพื่่�อความเหมาะสม
13. จััดให้้มีช่ี ่องทางในการสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม พร้้อมทั้้�งดููแลให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการ
ตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััท
14. จััดให้้มีีการจััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมเมื่่�อเกิิดกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููงไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้
15. ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจและปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ จริิยธรรมธุุรกิิจและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น และแนวปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััท
16. จััดให้้มีแี นวทางดำำ�เนิินการที่่�ชัดั เจนกัับผู้้�ที่่ป� ระสงค์์จะแจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียผ่่านทางเว็็บไซต์์ หรืือรายงานตรงต่่อบริิษัทั
โดยกำำ�หนดช่่องทางการแจ้้งเบาะแสผ่่านทางคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท และสั่่�งการให้้มีี
การตรวจสอบข้้อมููลตามกระบวนการที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้และรายงานต่่อคณะกรรมการ
17. กำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย โดยพิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคลที่่�จะส่่งไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยเพื่่�อควบคุุมการบริิหารให้้
เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััท และการทำำ�รายการต่่างๆ ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
4. วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและการพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
4.1 วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี ซึ่่�งมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการบริิษััทฯ และ
เมื่่อ� ครบวาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับการพิิจารณาแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นว่่าเหมาะสม
4.2 การพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
4.2.1 นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุุณสมบััติิ หรืือลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชน จำำ�กััด
(4) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก
(5) ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
4.2.2 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่ง ให้้ยื่น่� ใบลาออกต่่อบริิษัทั การลาออกมีีผลนับั แต่่วันั ที่่�ใบลาออกถึึงบริิษัทั กรรมการ
ซึ่่�งจะลาออกตามวรรคหนึ่่�ง จะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนทราบด้้วยก็็ได้้
4.2.3 ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการเลืือกบุุคคลคนหนึ่่�ง
ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้าม เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระ
ของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน
มติิของคณะกรรมการต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่� บุุคคลซึ่่�ง
เข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
4.2.4 ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้ว้ ยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่า
3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงในการประชุุมนั้้�น
5.	การประชุุมคณะกรรมการ
5.1 การประชุุมกรรมการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายและข้้อบังั คัับ โดยต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึงเป็็นองค์์ประชุุม ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีี
รองประธานกรรมการให้้รองประธานกรรมการเป็็นประธานที่่�ประชุุม ถ้้าไม่่มีีรองประธานกรรมการหรืือมีีแต่่ไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ให้้กรรมการซึ่่�งมาประชุุมเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานที่่�ประชุุม
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5.2 การวิินิจิ ฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมกรรมการ ให้้ถืือเสีียงข้้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่่�งมีีหนึ่่�งเสีียงในการลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการ
ซึ่่�งมีีส่ว่ นได้้เสีียในเรื่่อ� งใดไม่่มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ� งนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้น�
อีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
5.3 การประชุุมคณะกรรมารตามปกติิให้้จัดขึ้้
ั น� อย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้ง� โดยให้้ประธานกรรมการเป็็นผู้้�เรีียกประชุุมคณะกรรมการ
หรืือในกรณีีจำำ�เป็็น กรรมการตั้้�งแต่่ 2 คนขึ้้�นไป อาจร้้องขอให้้ประธานกรรมการเรีียกประชุุมกรรมการ ในกรณีีเช่่นว่่านี้้� ให้้
ประธานกรรมการกำำ�หนดวัันประชุุมภายใน 14 วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
5.4 ประธานกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็็นผู้้�กำำ�หนดวััน เวลา และสถานที่่�ในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ซึ่่�งสถานที่่�ที่่ป� ระชุุมนั้้�นอาจกำำ�หนดเป็็นอย่่างอื่่น� นอกเหนืือไปจากท้้องที่่�อันั เป็็นที่่�ตั้้ง� สำำ�นักั งานใหญ่่ของบริิษัทั ฯ
หรืือจัังหวััดใกล้้เคีียงก็็ได้้ หากประธานกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิิได้้กำำ�หนดสถานที่่�
ที่่�ประชุุม ให้้ใช้้สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นสถานที่่�ประชุุม
5.5 ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการ ให้้ประธานกรรมการหรืือผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายส่่งหนัังสืือนััดประชุุมโดยทางไปรษณีีย์์
ลงทะเบีียน หรืือส่่งมอบให้้แก่่กรรมการโดยตรง โดยระบุุวันั เวลา สถานที่่� และกิิจการที่่�จะประชุุมไปยัังกรรมการ ไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน
ก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่กรณีีจำำ�เป็็นรีีบด่่วน เพื่่อรั
� กั ษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษัทั จะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีอื่ี น่� หรืือกำำ�หนด
วัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
6.	การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน โปร่่งใส ตรวจสอบได้้และ
ทัันเวลา ในแบบ 56-1 รายงานประจำำ�ปีี และการเปิิดเผยสารสนเทศตามข้้อบังั คัับของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ตลอดจนการจััดทำำ�รายงานการเงิิน
ของบริิษััท ซึ่่�งเป็็นการจััดทำำ�ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิสม่ำำ��เสมอเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยแสดงควบคู่่�กัันไปกัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีไว้้ในรายงานประจำำ�ปีเี พื่่อ� ให้้เกิิดความเชื่่อมั่่
� น� ของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียต่่อรายงาน
งบการเงิินว่่าเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กับั ดููแล และสอบทานให้้บริิษัทั มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ มีีการเปิิ ดเผยข้้อมูลู ของบริิษัทั ในกรณีีที่่เ� กิิด
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน
7.	ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท พิิจารณาจากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยการพิิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายและรููปแบบค่่าตอบแทนกรรมการ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่อ� ขอความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทและพิิจารณาอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีการพิิจารณาปรัับปรุุงให้้เหมาะสมเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้ได้้
8.	การประเมิินผลคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยใช้้เป้้าหมายและหลัักเกณฑ์์ในการ
ประเมิินที่่�เชื่่อ� มโยงกัับแผนกลยุุทธ์์และแผนงานประจำำ�ปีี และกำำ�หนดให้้มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านด้้วยตนเองอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� โดย
ประเมิินเป็็นรายคณะและรายบุุคคล เพื่่อช่
� ว่ ยให้้กรรมการได้้พิจิ ารณาทบทวนผลงาน ปััญหาและอุุปสรรคต่่าง ๆ และนำำ�มาปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป
9.	การพััฒนากรรมการ
บริิษััทจััดให้้มีีการอบรมและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์กรเบื้้�องต้้นต่่อกรรมการที่่�เข้้าใหม่่ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจงาน บทบาท หน้้าที่่�ที่่�
ต้้องต้้องรัับผิิดชอบ ตลอดจนส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจแก่่กรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
กฎบััตรของคณะกรรมการนี้้�ได้้รัับการทบทวนโดยมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 4/2564 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564
และให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 เป็็นต้้นไป
พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ
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กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1.	วััตถุุประสงค์์
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ เห็็นควรให้้กำำ�หนดกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่อ� รวบรวมองค์์ประกอบ หน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และนโยบาย ในการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย กรรมการ
ผู้้�จัดั การ และผู้้�บริิหารระดัับสููง  รวมทั้้�งสรรหาคััดเลืือกและเสนอบุุคคลที่่�เหมาะสมให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สำำ�หรัับกรรมการบริิษััท กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ตลอดจนปฏิิบััติิงานด้้านอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายและนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี เพื่่�อให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ได้้อย่า่ งเป็็นธรรม เหมาะสม และโปร่่งใส เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจและความน่่าเชื่่อถืือต่
�
อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
2. องค์์ประกอบและโครงสร้้าง
- คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบด้้วย กรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย 3 ท่่าน และ1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ โดยประธานคณะกรรมการดัังกล่่าวต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ
- คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการ เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทนเมื่่อพ้
� ้นตำำ�แหน่่งตามวาะ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ อีีกได้้
กรณีีที่่�ตำ�ำ แหน่่งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ได้้แก่่
• ตาย
• การลาออก หรืือการถููกถอดถอน
• ขาดคุุณสมบััติกิ ารเป็็นกรรมการบริิษัทั หรืือมีีลักั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�ดัด 
ั หรืือมีีลักั ษณะที่่�แสดงถึึง
การขาดความเหมาะสมที่่จ� ะได้้รับั ความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีมี หาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในมาตรา 89/3 แห่่ง
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ.2551
• ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
ให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ แต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติแิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย เป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน เพื่่อ� ให้้กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีจำำ�นวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรนี้้�
โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยังั เหลืืออยู่่�ของกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนซึ่่�งตนเข้้ามาแทน
4.	ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
4.1  ดููแลโครงสร้้าง ขนาด และองค์์ประกอบของคณะกรรมการให้้มีคี วามเหมาะสมกัับองค์์กร และสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป
4.2 พิิจารณาหลัักเกณฑ์์ในการสรรหากรรมการบริิษััทและกลั่่�นกรองบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อแต่่งตั้้�ง
เป็็นกรรมการบริิษัทั โดยนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมัติั ิแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท
4.3 พิิจารณาและสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อนำ�ำ เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมัติั ิแต่่งตั้้�ง
4.4 จััดให้้มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จัดั การ โดยมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4.5 พิิจารณารููปแบบ และหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษัทั กรรมการชุุดย่อ่ ย และกรรมการผู้้�จัดั การ ให้้มีคี วามเป็็นธรรม
และสมเหตุุสมผล  โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับอััตราค่่าตอบแทนของบริิษััทอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกัับ
บริิษัทั รวมทั้้�ง นำำ�เสนอค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่อกรรมการบริิษัทั พิิจารณาเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิ
4.6 ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้�จัดั การเพื่่อพิ
� จิ ารณาความเหมาะสมในการกำำ�หนดค่่าตอบแทน พิิจารณาเสนอแนะในภาพรวม
เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงานบริิษััทตามการแนะนำำ�เบื้้�องต้้นของกรรมการผู้้�จััดการ
4.7 ทบทวน เปลี่่ย� นแปลงและแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ และนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่อพิ
� ิจารณาอนุุมััติิ
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4.8 ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมาย
5.	ความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยตรง ตามหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย และคณะกรรมการบริิษััทฯ ยัังคงมีีความรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ต่่อบุุคคลภายนอก
6.	การประชุุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ควรจััดให้้มีกี ารประชุุมตามความจำำ�เป็็น และสมควรแก่่หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ตามกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง  โดยอาจเชิิญฝ่่ายจััดการหรืือผู้บ้� ริิหาร หรืือ
พนัักงานของบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือผู้้�ที่่�เห็็นสมควรมาร่่วมประชุุมให้้ความเห็็นหรืือส่่งเอกสารข้้อมููลตามที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้อง
หรืือจำำ�เป็็น
6.2 ในการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทุุกครั้้ง�  องค์์ประชุุมต้้องประกอบด้้วยกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน เป็็นจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าสองในสาม ของจำำ�นวนกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทั้้�งหมด ที่่�มีอยู่่�
ี ในตำำ�แหน่่ง
ในขณะนั้้�น จึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม
6.3 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในเรื่่�องที่่�พิจิ ารณาเรื่่�องใด มิิให้้ออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น ๆ
ยกเว้้นกรณีีการพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััทฯ ทั้้�งคณะ
6.4 การวิินิจิ ฉััยชี้้ข� าดของที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียงข้้างมาก กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งในการลงคะแนน
ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากััน ให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
7.	การรายงาน
รายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ และจััดทำำ�
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่อ� เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั และลงนามโดยประธานกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้้�ได้้รัับการทบทวนโดยมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 4/2564
เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564 และให้้มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 เป็็นต้้นไป

พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	วััตถุุประสงค์์
กฎบััตรฉบัับนี้้� จัดทำ
ั ำ�ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นกรอบกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่
การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละมาตรฐานสากล
เพื่่อ� ให้้ความมั่่�นใจว่่า การบริิหารกิิจการดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษัทั ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่บริิษัทั โดยนํําเอาหลัักปฏิิบัติั ิ 8 ข้้อหลัักของหลัักการกํํากัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance Code – CG Code) สํําหรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 ที่่�ออกโดยคณะกรรมการกํํากัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อให้้กรรมการตรวจสอบทุุกคนตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
และเป็็นผู้้�นํําในการปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสมเป็็นประโยชน์์ต่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
2. องค์์ประกอบและโครงสร้้าง
2.1 องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�ง
        คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท ต้้องมีีองค์์ประกอบ ดัังต่่อไปนี้้�เป็็นอย่่างน้้อย
(1) ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทั ที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ อย่่างน้้อย 3 คน และมีีกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน ที่่�มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจ
และประสบการณ์์ด้า้ นบััญชีีหรืือการเงิิน  และมีีความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อ� งเกี่่ย� วกัับเหตุุที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลงของการรายงานทางการเงิิน
ซึ่่�งมีีจะผลให้้การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น      
(2) คณะกรรมการบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อทำ�ำ หน้้าที่่�กรรมการตรวจสอบ  โดยกรรมการตรวจสอบ
ที่่�พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้อีีก
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ คััดเลืือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่่านให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และแต่่งตั้้ง�
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อช่
� ว่ ยเหลืือการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่ย� วกัับการนััดหมายการประชุุม
จััดเตรีียมวาระการประชุุม นำำ�ส่ง่ เอกสารประกอบการประชุุม บัันทึึกรายงานการประชุุม และอื่่น� ๆ ตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย
2.2 คุุณสมบััติิคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) ได้้รัับแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(2) มีีคุุณสมบััติิและหน้้าที่่�ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุุน
(3) ต้้องสามารถอุุทิิศเวลาอย่่างเพีียงพอในการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้้
(4) ต้้องได้้รับั การอบรม และเสริิมสร้้างความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อ� งสม่ำำ��เสมอในเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วข้้องต่่อการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้  และควรได้้เพิ่่�มพููนความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง
(5) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
(6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ
เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ นวัันที่่�ยื่น่� คำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นักั งาน ทั้้�งนี้้� ลักั ษณะต้้องห้้าม
ดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่ก� รรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ
(7) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�น้อ้ ง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่น� ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอ
ให้้เป็็นกรรมการ ผู้บ้� ริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
(8) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย
หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำ�นั
ำ ักงาน
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(9) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่
บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าว
มาแล้้ว ไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีีก่อ่ นวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
(10) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้ใ้� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รับั
ค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีจี ากบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ฯ
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีนัี ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขออนุุญาตต่่อสำำ�นัักงาน
(11) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(12) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีนัี ยั กัับกิิจการของบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่�มีนัี ยั ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รับั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิิน
ร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่น�  ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
(13) ไม่่มีลัี ักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
(14) เป็็นผู้้�ที่่�สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และแสดงความเห็็น หรืือรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างเป็็นอิิสระ
โดยไม่่อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของผู้บ้� ริิหารหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษัทั ฯ  รวมทั้้�งผู้้�เกี่่ย� วข้้องหรืือญาติิสนิิทของบุุคคลดัังกล่่าว
และไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระได้้
(15) ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท โดยมีีรายละเอีียดลัักษณะความสััมพัันธ์์ตามที่่�สำำ�นัักงาน กลต. กำำ�หนด
3. หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่� ดัังต่่อไปนี้้�
1. สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ 
2. สอบทานให้้บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผล  และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา
แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนของ
บุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
6. พิิจารณารายงานจากอนุุคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และหารืือกัับฝ่่ายจััดการเกี่่�ยวกัับนโยบายการประเมิิน และการ
บริิหารความเสี่่�ยง
7. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมูลอย่
ู ่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
(ก) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
(ข) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
(ค) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
(ง) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
(จ) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(ฉ) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
(ช) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (charter)
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(ซ) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท
8. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งแนวทางและข้้อเสนอแนะที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการพััฒนาการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี
9. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ให้้กรรมการตรวจสอบมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี  โดยกำำ�หนดออกตามวาระในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปี  ทั้้
ี ง� นี้้�
เมื่่�อครบกำำ�หนดออกตามวาระก็็อาจได้้รัับการพิิจารณาแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกได้้
นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระดัังกล่่าวข้้างต้้น กรรมการตรวจสอบพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
1) ลาออก
2) ขาดคุุณสมบััติิการเป็็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบััตรนี้้�
3) คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
      
ในกรณีีกรรมการตรวจสอบลาออกหรืือถููกให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งก่่อนครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งให้้บริิษััทแจ้้งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ทัันทีี ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบที่่�ลาออกหรืือถููกให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่งสามารถชี้้�แจงถึึงสาเหตุุดัังกล่่าวให้้ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ (สำำ�นัักงาน กลต.) ทราบด้้วยก็็ได้้
ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�น นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�ง
บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนขึ้้�นเป็็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่่�อให้้กรรมการตรวจสอบมีีจำำ�นวนครบวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจ
สอบซึ่่�งตนแทน
5.	การประชุุม
ให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง หรืือมากกว่่าแล้้วแต่่สถานการณ์์ และความจำำ�เป็็น  โดยต้้องมีี
กรรมการตรวจสอบมาประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการตรวจสอบ จึึงถืือว่่าครบองค์์ประชุุม   
ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้้เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำำ�สั่่ง� ของประธานกรรมการตรวจสอบ
แจ้้งไปยัังกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็นรีีบด่่วนจะแจ้้งการประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นหรืือกำำ�หนดวััน
ประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้ กรณีีประธานกรรมการตรวจสอบไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้กรรมการตรวจสอบซึ่่�งมา
ประชุุมเลืือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุม
การวิินิิจฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียงข้้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งในการลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการ
ตรวจสอบรายใดมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนั้้�นต้้องไม่่ร่่วมพิิจารณาให้้ความเห็็นในเรื่่�องนั้้�น และในการลง
คะแนนเสีียงหากปรากฏว่่ามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันก็็ให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มอีีก 1 เสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
การลงมติิของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องมีีการประชุุม และมีีผลสมบููรณ์์เสมืือนหนึ่่�งว่่ามีีการประชุุม
ลงมติิแล้้ว เมื่่อ� มติินั้้�น ๆ กรรมการตรวจสอบได้้ลงลายมืือชื่่�อรัับรองไว้้ทุุกคน
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�จดบัันทึึกรายงานการประชุุม ซึ่่�งรายงานการประชุุมดัังกล่่าวต้้องนำำ�ส่ง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริิษัทั พร้้อมทั้้�งนำำ�ส่ง่ ต่่อผู้ส้� อบบััญชีีเพื่่อยืื
� นยัันข้้อมูล  
ู และบอกกล่่าวเรื่่อ� งที่่�คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความใส่่ใจ
หรืือควรได้้รัับการใส่่ใจเป็็นพิิเศษ
6.	การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�จััดทำำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและสอบทานให้้บริิษััทมีี
การรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทในกรณีีที่่�เกิิดรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีคี วามถููกต้้องและครบถ้้วน และเปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ตามรายการตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
กำำ�หนด และต้้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ พิิจารณาจากหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยการพิิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายและรููปแบบค่่าตอบแทนกรรมการ ก่่อนนำำ�เสนอเพื่่�อขอ
ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทและพิิจารณาอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยมีีการพิิจารณาปรัับปรุุงให้้เหมาะสม
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและอยู่่�ในระดัับที่่�สามารถจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้ได้้
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8.	การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการการตรวจสอบต้้องประเมิินผลการปฏิิบััติิงานโดยประเมิินตนเอง และรายงานผลการประเมิินพร้้อมทั้้�งปััญหา
อุุปสรรคในการปฏิิบััติิงานที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้การปฏิิบััติิงานไม่่บรรลุุวััตถุุประสงค์์ ให้้คณะกรรมการบริิษััททราบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
9.	การพััฒนากรรมการ
บริิษััทจััดให้้มีีการอบรมและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์กรเบื้้�องต้้นต่่อกรรมการที่่�เข้้าใหม่่ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจงาน บทบาท หน้้าที่่�
ที่่�ต้้องต้้องรัับผิิดชอบ ตลอดจนส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจแก่่กรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้้�ได้้รับั การทบทวนโดยมติิที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 4/2564 เมื่่อวั
� นั ที่่� 10 พฤศจิิกายน
2564  และให้้มีผลบั
ี ังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 เป็็นต้้นไป
พลอากาศเอกบุุรีีรััตน์์ รััตนวานิิช
ประธานกรรมการ

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 7

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

นายไพฑููรย์์ เลิิศเพ็็ญเมธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3
ท่่าน โดยมีีฝ่า่ ยตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้กำำ�หนดให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�
ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดความมั่่�นใจแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
และบุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้องว่่า งบการเงิินของบริิษัทั มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งยัังดููแลให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน
และกระบวนการกำำ�กัับดููแลให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีความโปร่่งใส รวมถึึงดููแล
การปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ในรอบปีี พ.ศ. 2564 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดให้้มีีการ
ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้ง� โดยได้้ประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่อพิ
� จิ ารณา
เรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษัทั ฯ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่อ� ให้้อนุมัุ ติั ก่ิ อ่ นนำำ�ส่ง่ ให้้แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง และเผยแพร่่ต่อนั
่ กั ลงทุุน
รวมถึึงประชาชนทั่่�วไปการสอบทานดัังกล่่าวกระทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้ข้้อมููลทางการเงิิน
มีีความสมบููรณ์์ ถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ และมีีความโปร่่งใส โดยปฎิิบััติิให้้สอดคล้้อง
ตามเงื่่�อนไขของมาตรฐานทางบััญชีี รวมทั้้�งกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• สอบทานการเปิิดเผยข้้อมูลู ของบริิษัทั ฯ โดยเฉพาะรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
หรืือรายการอื่่�นที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้
ดำำ�เนิินการตามกฎเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด โดยจากการสอบทาน
ไม่่พบรายการผิิดปกติิที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญ
ั รายการที่่�เกี่่ย� วโยงทางการค้้าเป็็นรายการ
ที่่�เป็็นไปตามปกติิทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• สอบทานการปฏิิบััติิงานและรัับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบ
การควบคุุมภายใน และติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะ รวมทั้้�งส่่งเสริิม
ให้้ สำำ�นัักงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
โดยได้้เน้้นย้ำำ��ให้้ฝ่า่ ยจััดการปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายในส่่วนที่่�ยังั มีีจุดอ่
ุ อ่ นอยู่่�
• สอบทานและสนัับสนุุนให้้บริิษััทและบริิษััทในเครืือปฏิิบััติิตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• รายงานผลการปฏิิบัติั งิ าน รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะให้้แก่่คณะกรรมการบริิษัทั
ทราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
• พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีขี องบริิษัทั รวมถึึง
การพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาและ
ให้้คำำ�เสนอแนะในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจาก
ผู้บ้� ริิหาร ผู้ต้� รวจสอบภายใน และผู้ส้� อบบััญชีีจากภายนอกของบริิษัทั โดยมีีความเห็็นว่่า
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี มีกี ารบริิหารงานอย่่าง
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้และไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�หรืือข้้อสัังเกตอื่่�นใดที่่�ผิิดสัังเกต

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�
ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด  (มหาชน)
ภายใต้้หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน ในการพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ แนวทาง และกระบวนการ
สรรหา รวมถึึงพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับกรรมการบริิษัทั ฯ
และกรรมการชุุดย่อ่ ยคณะต่่าง ๆ เพื่่อนำ
� ำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ
เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
อนุุมััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมถึึงพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
บริิษััทฯ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาอนุุมััติต่ิ ่อไป
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�สำำ�หรัับปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน ได้้ดำำ�เนิินการตามกรอบการปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างครบถ้้วน
สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1. พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมที่่�จะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษััทฯ แทนกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ เพื่่�อเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ก่่อนเสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
พิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ
2. กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการจ่่ายค่่าตอบแทนสำำ�หรัับ
กรรมการบริิษััทฯ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
3. พิิจารณาเสนอค่่าตอบแทนที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน
และมิิใช่่ตัวั เงิิน รวมถึึงเบี้้�ยประชุุม ค่่าบำำ�เหน็็จ และผลประโยชน์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ
ให้้แก่่คณะกรรมการบริิษัทั ฯ และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยของบริิษัทั ฯ โดยพิิจารณา
ถึึงภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ผลงาน และเปรีียบเทีียบในธุุรกิิจที่่�ใกล้้เคีียงกััน
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาตามความเหมาะสมและ
อนุุมััติิก่่อนนำำ�เสนอให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
4. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ มอบหมายตามที่่�เห็็น
สมควร คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รับั มอบหมายด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ โปร่่งใส และให้้ความเห็็นอย่่าง
ตรงไปตรงมา ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำำ�คััญ

นายพััฒนา อััศวนิิเวศน์์
ประธานกรรมการสรรหา
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ในการดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตาม
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�ได้้กำ�ำ หนดขึ้้�น รวมทั้้�งกำำ�กัับการดููแลการจััดทำำ�งบการเงิินและสารสนเทศทางการเงิิน
ที่่�ปรากฎในรายงานประจำำ�ปีี เพื่่�อแสดงถึึงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา งบการเงิินดัังกล่่าวได้้
จััดทำำ�ขึ้้น� ตามมาตรฐานบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไปในประเทศไทย โดยใช้้นโยบายบััญชีีที่่เ� หมาะสมและถืือปฏิิบัติั อย่
ิ า่ งสม่ำำ��เสมอ 
รวมทั้้�งได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ�  ตลอดจนมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่าง
เพีียงพอและโปร่่งใสในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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 เพื่่�อให้้
บริิษััทฯ มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล มีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�เพีียงพอ และมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� ความเห็็นของกรรมการ
ตรวจสอบเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งนี้้� ได้้ปรากฎอยู่่�ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีฉบั
ี บั นี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีความเห็็นร่่วมกัันว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่า่ พอใจ
และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลได้้ว่่า งบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกรรม จำำ�กััด  (มหาชน)
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีความเชื่่�อถืือได้้ โดยถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปในประเทศไทย
และปฏิิบัติั ิถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นายสาทิิส ตััตวธร
ประธานกรรมการบริิหาร
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