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ข้้อมููลทั่ั�วไป
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ที่่�อยู่่�   : 18 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองส่ี่� อำ�เภอคลองหลวง จัังหวัดปทุุมู่ธ�น่ี 12120
   โทุรศััพท์ุ (02) 529-5968-99
   โทุรสี่�ร (02) 529-5958-9 (สี่ำ�นัีกง�นี) (02) 529-5957 (โรงง�นี)
เว็็บไซต์์  :  www.saleeind.com
ชื่่�อยู่�อหลัักที่รััพยู่์  : SALEE
ปรัะเภที่ธุุรักิจ :  ผลิตำชิ้ิ�นีสี่�วนีพล�สี่ตำิก โดยมู่่บริษััทุย�อยทุำ�ธุรกิจัผลิตำและจัำ�หนี��ยสี่ินีค้�พล�สี่ตำิกประเภทุ 
   ของใช้ิ้ในีครัวเรือนีแมู่�พิมู่พ์ และพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่ง
เลัขที่ะเบ่ยู่นบรัิษััที่ :  บมู่จั.0107547000630 
จดที่ะเบ่ยู่นในต์ลัาดหลัักที่รััพยู่์ เอ็ม เอ ไอ :  วันีทุ่� 28 เมู่ษั�ยนี 2548 
ทีุ่นจดที่ะเบ่ยู่น (ณ ว็ันที่่� 31 ธุันว็าคม 2562) :  380,121,074 บ�ทุ (สี่�มู่ร้อยแปดสิี่บล้�นีหน่ี�งแสี่นีสี่องหมืู่�นีหน่ี�งพันีเจ็ัดสิี่บส่ี่�บ�ทุ)
   มู่่ลค��ทุ่�ตำร�ไว้หุ้นีละ 0.25 บ�ทุ 
ทีุ่นชื่ำารัะแลั้ว็ (ณ ว็ันที่่� 31 ธุันว็าคม 2562)  :  380,121,017 บ�ทุ (สี่�มู่ร้อยแปดสิี่บล้�นีหน่ี�งแสี่นีสี่องหมืู่�นีหน่ี�งพันีสิี่บเจ็ัดบ�ทุ)
   ประกอบด้วยหุ้นีสี่�มัู่ญ 1,520,484,068 หุ้นี มู่่ลค��ทุ่�ตำร�ไว้หุ้นีละ 0.25 บ�ทุ
การัลังทีุ่นในบรัิษััที่ยู่�อยู่ : บรัิษััที่ สาลั่� พรัิ�นที่์ต์ิ�ง จำากัด (มหาชื่น) ผลิตำฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่ง
   ทุุนีจัดทุะเบ่ยนี 300,000,000 บ�ทุ ทุุนีชิ้ำ�ระแล้ว 300,000,000 บ�ทุ 
   อัตำร�สี่�วนีก�รถืือหุ้นีร้อยละ 65
   ทุ่�ตัำ�ง 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองส่ี่� อำ�เภอคลองหลวง จัังหวัดปทุุมู่ธ�น่ี 12120 
   โทุรศััพท์ุ (02) 529-6000 โทุรสี่�ร (02) 529-6010-11
   บรัิษััที่ เพชื่รัสยู่าม (ปรัะเที่ศไที่ยู่) จำากัด 
   ผลิตำและจัำ�หนี��ยสิี่นีค้�พล�สี่ติำก ประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนี
   ทุุนีจัดทุะเบ่ยนี 300,000,000 บ�ทุ ทุุนีชิ้ำ�ระแล้ว 300,000,000 บ�ทุ
   อัตำร�สี่�วนีก�รถืือหุ้นีร้อยละ 75.50
   ทุ่�ตัำ�ง 4 ซอยพระย�มู่นีธ�ตุำฯ แยก 9 แขวงคลองบ�งบอนี เขตำบ�งบอนี กรุงเทุพมู่ห�นีคร
   โทุรศััพท์ุ (02) 4161030 โทุรสี่�ร (02) 4158981
นายู่ที่ะเบ่ยู่นหลัักที่รััพยู่ ์ :  บรัิษััที่ ศ่นยู่์รัับฝากหลัักที่รััพยู่์ (ปรัะเที่ศไที่ยู่) จำากัด 
   ฝ่่�ยนี�ยทุะเบ่ยนีหลักทุรัพย์
   เลขทุ่� 93 ชัิ้�นี 14 ถืนีนีรัชิ้ด�ภิเษัก แขวงดินีแดง เขตำดินีแดง กรุงเทุพมู่ห�นีคร 10400
   โทุรศััพท์ุ (02) 0099000 โทุรสี่�ร (02) 0099992
ผู้่้สอบบัญชื่ ่ :  1. นี�งสี่�วสุี่มู่�ล่ ร่วร�บัณฑิิตำ ทุะเบ่ยนีผ้่สี่อบบัญช่ิ้รับอนุีญ�ตำเลขทุ่� 3970 และ/หรือ
   2. นี�ยกฤษัด� เลิศัวนี� ทุะเบ่ยนีผ้่สี่อบบัญช่ิ้รับอนุีญ�ตำเลขทุ่� 4958 และ/หรือ
   3. นี�งพ่นีนี�รถื เผ��เจัริญ ทุะเบ่ยนีผ้่สี่อบบัญช่ิ้รับอนุีญ�ตำเลขทุ่� 5238
	 	 	 บริิษััท	สำำ�นัักง�นั	อีีว�ย	จำำ�กัด
   193/136-137 อ�ค�รเลครัชิ้ด� ออฟฟิชิ้ คอมู่เพล็กซ์ 
   ชัิ้�นี 33 ถื.รัชิ้ด�ภิเษักตัำดใหมู่� เขตำคลองเตำย กรุงเทุพฯ 10110
   โทุร. (02) 264-0777, (02) 661-9190 
   Fax. (02) 264-0789-90

ทัุ�งน่ี� ทุ่�ประชุิ้มู่กรรมู่ก�รบริษััทุฯ ครั�งทุ่� 1/2563 เมืู่�อวันีทุ่� 21 กุมู่ภ�พันีธ์ 2563 ได้มู่่มู่ติำ 
นีำ�เสี่นีอให้ทุ่�ประชุิ้มู่สี่�มัู่ญผ้่ถืือหุ้นีประจัำ�ปี 2563 ซ่�งจัะจััดประชุิ้มู่ข่�นีในีเดือนีเมู่ษั�ยนี 2563 
อนุีมัู่ติำให้แตำ�งตัำ�งนี�ยบุญเรือง เลิศัวิเศัษัวิทุย์ ผ้่สี่อบบัญช่ิ้รับอนุีญ�ตำเลขทุ่� 6552 และ/หรือ 
นี�ยสี่ง�� โชิ้คนีิตำิสี่วัสี่ดิ� ผ่้สี่อบบัญชิ้่รับอนีุญ�ตำเลขทุ่� 11251 และ/หรือนี�งสี่�วรจันี�ถื 
ปัญญ�ธนี�นุีศั�สี่ตำร์ ผ้่สี่อบบัญช่ิ้รับอนุีญ�ตำเลขทุ่� 8435 ในีนี�มู่บริษััทุไพร้ซวอเตำอร์เฮ�ส์ี่ 
ค่เปอร์สี่ เอบ่เอเอสี่ จัำ�กัด เป็นีผ้่สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุประจัำ�ปี 2563
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นโยบัายและภาพรวมูการประกอบัธิุรกิจั
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

 บริิษััท	สำ�ลีี่�อุีตสำ�หกริริม	จำำ�กัด	(มห�ชนั) (“บริษััทุ”) ก�อตัำ�งข่�นีเมืู่�อวันีทุ่� 4 มู่กร�คมู่ 2536 ด้วยทุุนีจัดทุะเบ่ยนี 15 ล้�นีบ�ทุ 

โดยกลุ�มู่ผ่้ถืือหุ้นีใหญ�และกลุ�มู่ผ่้บริห�รของบริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด ได้แก� กลุ�มู่จัิวะพรทุิพย์ กลุ�มู่อัศัวก�ญจันี์ 

กลุ�มู่วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี กลุ�มู่ตัำตำวธร กลุ�มู่นีร�ธิปกร ซ่�งประกอบธุรกิจัด้�นีก�รจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑ์ิทุ่�มู่่ชืิ้�อเส่ี่ยงเป็นีทุ่�ยอมู่รับในีด้�นีคุณภ�พ 

จั�กล่กค้�มู่�เป็นีเวล�นี�นีกว�� 40 ปี โดยก�รนีำ�เสี่นีอผลิตำภัณฑิ์ทุ�งด้�นีเคมู่่ภัณฑิ์ให้แก�ล่กค้� ทุำ�ให้กลุ�มู่ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ 

เล็งเห็นีชิ้�องว��งทุ�งก�รค้�ซ่�งในีขณะนีั�นีวัตำถืุดิบหล�ย ๆ ประเภทุทุ่�ล่กค้�ใชิ้้ในีก�รผลิตำยังคงมู่่ก�รซื�อจั�กตำ��งประเทุศั ดังนีั�นี  

กลุ�มู่ผ่้ถืือหุ้นีและผ่้บริห�รของบริษััทุ จั่งทุำ�ก�รขย�ยขอบเขตำก�รดำ�เนีินีธุรกิจัไปยังธุรกิจัอื�นี ๆ เพื�อตำอบสี่นีองคว�มู่ตำ้องก�ร 

ของตำล�ดในีแตำ�ละกลุ�มู่ล่กค้� โดยได้จััดตัำ�งบริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด ข่�นีเพื�อประกอบธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก และตำ�อมู่� 

ในีปี 2539 ได้จััดตัำ�งบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด เพื�อประกอบธุรกิจัผลิตำฉล�กสิี่นีค้� 

 เมืู่�อวันีทุ่� 9 กรกฎ�คมู่ 2547 บริษััทุฯ ได้แปรสี่ภ�พเป็นีบริษััทุมู่ห�ชิ้นีโดยจัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย์ เอ็มู่ เอ ไอ และซื�อข�ย 

วันีแรกเมืู่�อวันีทุ่� 28 เมู่ษั�ยนี 2548 ใช้ิ้ชืิ้�อย�อในีก�รซื�อข�ยหลักทุรัพย์ว�� “SALEE” 

 บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) ประกอบธุรกิจัรับจั้�งผลิตำชิ้ิ�นีสี่�วนีพล�สี่ตำิก ประเภทุอิเล็กทุรอนีิกสี่์และ 

เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� ให้กับผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผ้่ผลิตำ 

สิี่นีค้�ต้ำนีแบบ OEM ซ่�งสี่�วนีใหญ�จัะเป็นีผ้่ผลิตำสัี่ญชิ้�ติำญ่�ปุ่นี ทุ่�มู่่ฐ�นีก�รผลิตำในีประเทุศัไทุยและตำ��งประเทุศั ธุรกิจัหลักของบริษััทุ 

แบ�งออกได้เป็นี 2 ลักษัณะ คือ ธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกแบบฉ่ด (Plastic Injection) และธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกแบบข่�นีร่ป 

(Vacuum Pressure Forming) ตำลอดระยะเวล�ทุ่�ผ��นีมู่�ปริมู่�ณก�รผลิตำและกลุ�มู่ล่กค้�ของง�นีทัุ�งสี่องประเภทุ (Plastic Injection 

และ Vacuum Pressure Forming) ของบริษััทุมู่่จัำ�นีวนีเพิ�มู่ข่�นีอย��งตำ�อเนืี�อง 

 บริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด จััดตัำ�งข่�นีเมืู่�อปี 2539 เพื�อประกอบธุรกิจัด้�นีก�รผลิตำก�รพิมู่พ์ฉล�ก โดยเฉพ�ะฉล�กชิ้นิีดทุ่� 

มู่่ก�วในีตำัว (Self-adhesive Label) ตำ�อมู่�บริษััทุได้แปรสี่ภ�พเป็นีบริษััทุมู่ห�ชิ้นีจัำ�กัด และเข้�จัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย ์

แห�งประเทุศัไทุย โดยซื�อข�ยวันีแรก เมืู่�อวันีทุ่� 7 พฤษัภ�คมู่ 2558 โดยใช้ิ้ชืิ้�อย�อหลักทุรัพย์ว�� “SLP” ซ่�งภ�ยหลังเข้�จัดทุะเบ่ยนีบริษััทุฯ 

ถืือหุ้นีอย่�ในีบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) ร้อยละ 65

 บริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จััดตัำ�งเมืู่�อวันีทุ่� 3 ตุำล�คมู่ 2548 เพื�อทุำ�ธุรกิจัผลิตำแมู่�พิมู่พ์ฉ่ดและข่�นีร่ปพล�สี่ติำก เพื�อเป็นีก�ร 

เสี่ริมู่คว�มู่แข็งแกร�งให้แก�ธุรกิจัของบริษััทุ และทุำ�ให้บริษััทุมู่่ก�รบริก�รทุ่�ครบวงจัรมู่�กข่�นี โดยบริษััทุถืือหุ้นีอย่�ในีบริษััทุ 

สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด ในีอัตำร�สี่�วนีร้อยละ 100 ทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รครั�งทุ่� 5/2559 เมืู่�อวันีทุ่� 7 พฤศัจิัก�ยนี 2559 ได้มู่่มู่ติำ 

ให้ควบรวมู่บริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด เป็นีอ่กแผนีกหน่ี�งของบริษััทุฯ เนืี�องจั�กบริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด ประสี่บกับ 

ผลข�ดทุุนีมู่�โดยตำลอดและเพื�อเป็นีก�รลดค��ใช้ิ้จั��ยทุ่�ซำ��ซ้อนี ทัุ�งน่ี� ตัำ�งแตำ�เดือนีมู่กร�คมู่ 2560 เป็นีต้ำนีไป

 บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด จััดตัำ�งข่�นีเมืู่�อปี 2559 เพื�อประกอบธุรกิจัผลิตำและจัำ�หนี��ยสิี่นีค้�พล�สี่ติำกประเภทุ 

ของใช้ิ้ในีครัวเรือนีผ��นีทุ�งโมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ  เพื�อเสี่ริมู่คว�มู่แข็งแกร�งในีธุรกิจัฉ่ดพล�สี่ติำก ซ่�งบริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด 

เริ�มู่ประกอบธุรกิจัและดำ�เนิีนีก�รผลิตำ เมืู่�อวันีทุ่� 1 กรกฎ�คมู่ 2559 โดยบริษััทุถืือหุ้นีในีบริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ร้อยละ 75.50 

ทัุ�งน่ี� บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด มู่่บริษััทุย�อยอ่กหน่ี�งแห�ง คือ บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด ซ่�งดำ�เนิีนีก�ร

ผลิตำและจัำ�หนี��ยเครื�องสัี่งฆภัณฑ์ิ โดยบริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด ถืือหุ้นีในีบริษััทุดังกล��วร้อยละ 100

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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นโยบัาย  วิสัยทั่ัศน์ วัตถืุประสงค์ 
เป้าหมูายหรือกลยุทั่ธิ์ในการดำาเนินงานข้องกลุ่มูบัริษััทั่

 กลุ�มู่บริษััทุมู่่นีโยบ�ยผลิตำสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พส่ี่งและก�รให้บริก�รทุ่�รวดเร็ว  เพื�อมุู่�งเน้ีนีสี่ำ�หรับล่กค้�ทุ่�ต้ำองก�รง�นีในี

ลักษัณะดังกล��ว โดยเฉพ�ะล่กค้�ทุ่�เป็นีบริษััทุข้�มู่ชิ้�ติำตำ��ง ๆ  ซ่�งไมู่�ได้เน้ีนีทุ่�ร�ค�สิี่นีค้�เป็นีสี่ำ�คัญ

วิสัยทั่ัศน์ 

 “เป็นผู้นำาด้านการผลิตอย่างครบัวงจัรสำาหรับัชิ�นส่วนพลาสติกและงานพิมูพ์ฉลากคุณภาพสูง”

วัตถืุประสงค์

 1. ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกและง�นีพิมู่พ์ฉล�กทุ่�มู่่คุณภ�พส่ี่งและเชืิ้�อถืือได้

 2. ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกและง�นีพิมู่พ์ฉล�กได้อย��งครบวงจัรตำ�มู่คว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� ตัำ�งแตำ�ก�รออกแบบจันีกระทัุ�งผลิตำเป็นีสิี่นีค้� 

  ตำ�มู่ทุ่�ล่กค้�ต้ำองก�ร

 3. สี่นีองตำอบตำ�อคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้�ทุ่�หล�กหล�ยได้อย��งรวดเร็วและทัุนีตำ�อคว�มู่ต้ำองก�ร

เป้าหมูายในการดำาเนินธิุรกิจั

	 ด้�นัธุุริกิจำผลิี่ตชิ�นัส่ำวนัพลี่�สำติก บริษััทุมู่่เป้�หมู่�ยในีก�รดำ�เนิีนีง�นี ดังน่ี�

 1. เพิ�มู่สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�รับจ้ั�งผลิตำให้มู่่คว�มู่หล�กหล�ยข่�นี โดยเฉพ�ะสี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�บริษััทุเล็งเห็นีว��มู่่ศัักยภ�พในีก�รเติำบโตำ  

  เชิ้�นี สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ�งด้�นีเครื�องมืู่อแพทุย์ เป็นีต้ำนี โดยปัจัจุับันีบริษััทุ  ได้ขย�ยฐ�นีล่กค้�ในีอุตำสี่�หกรรมู่ดังกล��ว

 2. เน้ีนีก�รขย�ยฐ�นีล่กค้�ไปยังพื�นีทุ่�ทุ่�มู่่ก�รสี่�งเสี่ริมู่ก�รลงทุุนีและมู่่ก�รลงทุุนีขนี�ดใหญ� เชิ้�นี โซนีภ�คตำะวันีออก (EEC) 

 3. ปรับปรุงมู่�ตำรฐ�นีก�รดำ�เนิีนีง�นีในีด้�นีตำ��ง ๆ เพิ�มู่ข่�นี เพื�อให้ล่กค้�มู่่คว�มู่มัู่�นีใจัในีก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัของบริษััทุ

 4. ขย�ยฐ�นีล่กค้�ไปยังกลุ�มู่ล่กค้�ใหมู่�ทุ�งด้�นีโมู่เดิร์นีเทุรด ผ��นีบริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด ซ่�งเป็นีบริษััทุย�อย

	 ด้�นัธุุริกิจำพิมพ์ฉลี่�กสิำนัค้้� บริษััทุมู่่เป้�หมู่�ยในีก�รดำ�เนิีนีง�นี  ดังน่ี�

 1. เจั�ะกลุ�มู่ล่กค้�บริษััทุข้�มู่ชิ้�ติำทุ่�เข้�มู่�ตัำ�งฐ�นีผลิตำในีประเทุศัไทุย 

 2. พย�ย�มู่เพิ�มู่ประเภทุหรือชิ้นีิดของสี่ินีค้�จั�กล่กค้�เดิมู่ทุ่�มู่่อย่� เพื�อเพิ�มู่ยอดข�ยจั�กกลุ�มู่ล่กค้�เดิมู่ เพร�ะปัจัจัุบันีกลุ�มู่ล่กค้� 

  ของบริษััทุซ่�งเป็นีบริษััทุข้�มู่ชิ้�ตำิร�ยใหญ�ด้�นีก�รจัำ�หนี��ยสี่ินีค้�อุปโภคบริโภคนีั�นี ยังมู่่สี่ินีค้�อ่กเป็นีจัำ�นีวนีมู่�กทุ่�บริษััทุ 

  สี่�มู่�รถืจัะเข้�ไปสี่นัีบสี่นุีนีด้�นีก�รผลิตำให้ได้

 3. เนีื�องจั�กภ�วะเศัรษัฐกจิัทุ่�ชิ้ะลอตำัว บริษัทัุจั่งได้ชิ้ะลอก�รนีำ�เงินีทุ่�ได้จั�กก�รระดมู่ทุนุีผ��นีตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ เพื�อไปก�อสี่ร�้ง 

  โรงง�นีใหมู่�ออกไปก�อนี โดยจัะนีำ�เงินีบ�งสี่�วนีไปลงทุุนีในีเครื�องจัักรทุ่�ทัุนีสี่มัู่ยเพื�อทุดแทุนีเครื�องจัักรเก��

กลยุทั่ธิ์

	 ด้�นัธุุริกิจำผลิี่ตชิ�นัส่ำวนัพลี่�สำติก บริษััทุมู่่กลยุทุธ์ในีก�รดำ�เนิีนีง�นี ดังน่ี�

 1. บริษััทุจัะขย�ยฐ�นีล่กค้�ไปยังพื�นีทุ่�ทุ่�มู่่ก�รสี่�งเสี่ริมู่ก�รลงทุุนีจั�กภ�ครัฐและมู่่ก�รลงทุุนีของกลุ�มู่ธุรกิจัขนี�ดใหญ�จัำ�นีวนีมู่�ก เชิ้�นี  

  โซนีภ�คตำะวันีออก (EEC) และขย�ยฐ�นีล่กค้�ไปในีกลุ�มู่อุตำสี่�หกรรมู่เดิมู่ให้กว้�งข่�นี เชิ้�นี กลุ�มู่ชิิ้�นีสี่�วนีย�นียนีต์ำ  กลุ�มู่ชิิ้�นีสี่�วนี  

  เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� และอิเล็กทุรอนิีกส์ี่ รวมู่ถ่ืงก�รเข้�ไปรับง�นีทุ�งภ�ครัฐทุ่�เก่�ยวกับชิิ้�นีง�นีพล�สี่ติำกเพิ�มู่เติำมู่

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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 2. ผลิตำสี่ินีค้�ให้ทุันีตำ�มู่นีัดหมู่�ย เนีื�องจั�กสี่ินีค้�ของบริษััทุจัะผลิตำตำ�มู่คำ�สี่ั�งซื�อของล่กค้� ซ่�งจัะมู่่ลักษัณะเฉพ�ะสี่ำ�หรับล่กค้� 

  แตำ�ละร�ย ดังนัี�นี จ่ังต้ำองมู่่ก�รว�งแผนีก�รผลิตำทุ่�ด่ เพื�อให้สี่�มู่�รถืผลิตำสิี่นีค้�ได้ทัุนีตำ�มู่คว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� รวมู่ทัุ�งให้บริก�ร 

  สี่�งมู่อบสิี่นีค้�ให้กับล่กค้�ตำลอด 24 ชัิ้�วโมู่ง

 3. คำ�น่ีงถ่ืงก�รรักษั�คุณภ�พสิี่นีค้�เป็นีสี่ำ�คัญ โดยจััดให้มู่่ก�รตำรวจัสี่อบ และควบคุมู่คุณภ�พของผลิตำภัณฑ์ิให้เป็นีไปตำ�มู่ข้อกำ�หนีด 

  ของล่กค้� โดยมู่่ก�รควบคุมู่คุณภ�พสิี่นีค้�ทัุ�งในีระหว��งกระบวนีก�รผลิตำ และก�อนีจััดสี่�งสิี่นีค้�ให้ล่กค้�

 4. มุู่�งสี่ร้�งคว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ่�ด่กับล่กค้�ในีระยะย�วโดยบริษััทุได้จััดให้เจ้ั�หน้ี�ทุ่�ก�รตำล�ดและข�ยของบริษััทุด่แลและรับทุร�บข้อมู่่ล 

  ของล่กค้�แตำ�ละร�ยทุ่�เก่�ยวกับคว�มู่ต้ำองก�รใช้ิ้ผลิตำภัณฑ์ิชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก เพื�อทุ่�บริษััทุจัะได้ให้บริก�รทุ่�ด่และเป็นีทุ่�พอใจัแก�ล่กค้� 

  แตำ�ละร�ยได้อย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ

 5. มุู่�งพัฒนี�คุณภ�พสิี่นีค้�อย��งตำ�อเนืี�อง โดยก�รพัฒนี�ประสิี่ทุธิภ�พก�รผลิตำ เทุคนิีคก�รผลิตำ และคว�มู่ชิ้ำ�นี�ญของบุคล�กร  

  เพื�อให้สี่ินีค้�ทุ่�ผลิตำได้มู่่คุณภ�พด่ข่�นี อ�ทุิ ก�รปรับสี่ภ�พเครื�องจัักรในีก�รผลิตำให้เหมู่�ะสี่มู่กับแมู่�พิมู่พ์ทุ่�ถื่กกำ�หนีดไว้ เชิ้�นี  

  อุณหภ่มิู่ ระยะก�รด่งออก เพื�อลดก�รส่ี่ญเส่ี่ยในีก�รผลิตำ เป็นีต้ำนี

 6. เพิ�มู่เครื�องจัักรทุ่�มู่่ขนี�ดใหญ�ข่�นี เพื�อให้สี่�มู่�รถืรองรับก�รผลิตำสิี่นีค้�ทุ่�มู่่ขนี�ดใหญ�ข่�นีและสี่นีองตำอบตำ�อคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� 

  ได้ในีวงกว้�งมู่�กข่�นี โดยเฉพ�ะอย��งยิ�งกลุ�มู่สิี่นีค้�ของใช้ิ้ในีครัวเรือนีสี่ำ�หรับกลุ�มู่ล่กค้�โมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ 

	 ด้�นัธุุริกิจำพิมพ์ฉลี่�กสิำนัค้้� บริษััทุมู่่กลยุทุธ์ในีก�รดำ�เนิีนีง�นี ดังน่ี�

	 1.	 กลี่ยุทธ์ุด้�นัคุ้ณภ�พผลิี่ตภัณฑ์์

  บริษััทุมุู่�งเน้ีนีนีโยบ�ยผลิตำสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พโดยใช้ิ้เทุคโนีโลย่ก�รผลิตำทุ่�ทัุนีสี่มัู่ย ปัจัจุับันีเครื�องจัักรทุ่�ใช้ิ้ในีก�รผลิตำมู่่เทุคโนีโลย่ 

  ทุ่�ลำ��สี่มู่ัย ทุำ�ให้ชิ้ิ�นีง�นีทุ่�ผลิตำมู่่คุณภ�พสี่่ง มู่่คว�มู่ละเอ่ยดและคว�มู่สี่วยง�มู่ และมู่ก่�รตำรวจัเชิ้็คคุณภ�พของฉล�กพิมู่พ ์

  หลังก�รผลิตำเพื�อให้ล่กค้�มัู่�นีใจัว��สิี่นีค้�ทุ่�จััดสี่�งมู่่คว�มู่ครบถ้ืวนี และมู่่คุณภ�พตำรงตำ�มู่ทุ่�ล่กค้�กำ�หนีด รวมู่ทัุ�งมู่่ก�รนีำ�เทุคนิีค 

  ทุ�งสี่ถิืติำและก�รวิเคร�ะห์เข้�มู่�ใช้ิ้เพื�อเพิ�มู่ประสิี่ทุธิภ�พของระบบคุณภ�พ

	 2.	 กลี่ยุทธ์ุด้�นัก�ริให้บริิก�ริ

  บริษััทุมู่่ก�รให้บริก�รแบบครบวงจัร ตัำ�งแตำ�กระบวนีก�รออกแบบฉล�กสิี่นีค้� ก�รจััดทุำ�แมู่�พิมู่พ์ จันีถ่ืงก�รผลิตำสิี่นีค้�และจััดสี่�ง  

  นีอกจั�กน่ี�บริษััทุยังมู่่นีโยบ�ย In-House Confidential ในีก�รรักษั�คว�มู่ลับของล่กค้� เพื�อให้ล่กค้�มัู่�นีใจัว�� ฉล�กพิมู่พ์ทุ่�ผลิตำ 

  จั�กบริษััทุจัะถ่ืกเก็บรักษั�เป็นีคว�มู่ลับจันีกว��ผลิตำภัณฑ์ิของล่กค้�จัะว�งจัำ�หนี��ยในีทุ้องตำล�ด

	 3.	 กลี่ยุทธ์ุก�ริตลี่�ด

  3.1 ใช้ิ้ก�รอ้�งอิงถ่ืงกลุ�มู่ล่กค้�เดิมู่ทุ่�เป็นีบริษััทุข้�มู่ชิ้�ติำทุ่�มู่่ชืิ้�อเส่ี่ยง ให้เป็นีประโยชิ้น์ีในีก�รเข้�ห�กลุ�มู่ล่กค้�ข้�มู่ชิ้�ติำใหมู่� ๆ

  3.2 มูุ่�งเจั�ะล่กค้�ข้�มู่ชิ้�ตำิทุ่�มู่่แนีวโนี้มู่ก�รเตำิบโตำ โดยพิจั�รณ�จั�กก�รทุ่�มู่่ก�รลงทุุนีขนี�ดใหญ�หรือมู่่แผนีลงทุุนีขนี�ดใหญ� 

    ในีประเทุศัไทุย 

  3.3 สี่ร้�งคว�มู่สี่ัมู่พันีธ์และก�รให้บริก�รทุ่�ด่กับกลุ�มู่ล่กค้�ร�ยใหญ�เดิมู่ เพื�อขย�ยก�รข�ยและก�รให้บริก�รให้แก�ล่กค้�ให้มู่่ 

    คว�มู่ครอบคลุมู่มู่�กข่�นี

  3.4 เพิ�มู่ประเภทุสิี่นีค้�ใหมู่� ๆ  เพื�อให้สี่�มู่�รถืขย�ยยอดข�ยเพิ�มู่ข่�นีในีกลุ�มู่ล่กค้�ทุ่�บริษััทุมู่่สัี่มู่พันีธ์ทุ่�ด่อย่�แล้วและกลุ�มู่ล่กค้�ใหมู่� 

    ทุ่�ต้ำองก�รสิี่นีค้�ดังกล��ว

  3.5 ขย�ยฐ�นีกลุ�มู่ล่กค้�ขนี�ดกล�งและขนี�ดเล็กในีประเทุศัทุ่�มู่่ศัักยภ�พในีก�รเตำิบโตำและมู่่คว�มู่ตำ้องก�รฉล�กสี่ินีค้� 

    ทุ่�มู่่คุณภ�พ 

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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นโยบัายและภาพรวมูการประกอบัธิุรกิจั
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ในีชิ้�วง 3 ปี ทุ่�ผ��นีมู่�บริษััทุฯ มู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงและพัฒนี�ก�รทุ่�สี่ำ�คัญ ดังน่ี�

ปีี	2560

มู่กร�คมู่ 2560 โอนีย้�ยธุรกิจัแมู่�พิมู่พ์ ทัุ�งทุรัพย์สิี่นีและบุคล�กร จั�กบริษััทุย�อย คือ บริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด 

  มู่�ดำ�เนิีนีง�นีภ�ยใต้ำบริษััทุฯ เป็นีอ่กหน่ี�งแผนีกคือ แผนีกแมู่�พิมู่พ์

วันีทุ่� 10 พฤษัภ�คมู่ 2560 นี�ยสี่มู่ศัักดิ� พฤกษัะวันี กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร ได้ล�ออกจั�กตำำ�แหนี�งตัำ�งแตำ� 29 เมู่ษั�ยนี  

  2560 เนืี�องจั�กมู่่ภ�รกิจัสี่�วนีตัำวจัำ�นีวนีมู่�ก ทุำ�ให้ไมู่�มู่่เวล�เพ่ยงพอ ทุ่�ประชุิ้มู่กรรมู่ก�รบริษััทุ 

  ครั�งทุ่� 2/2560 จ่ังมู่่มู่ติำให้แตำ�งตัำ�ง นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�รเป็นีผ้่รักษั�ก�ร 

  ในีตำำ�แหนี�ง กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร อ่กตำำ�แหนี�งหน่ี�ง ทัุ�งน่ี� ตัำ�งแตำ�วันีทุ่� 11 พฤษัภ�คมู่ 2560 เป็นีต้ำนีไป

วันีทุ่� 20 ธันีว�คมู่ 2560 ดำ�เนิีนีก�รชิ้ำ�ระบัญช่ิ้และจัดทุะเบ่ยนีเลิกกิจัก�รของบริษััทุ สี่�ล่� ซ่เอฟทุ่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด  

  ซ่�งเป็นีบริษััทุย�อย ตำ�อกรมู่พัฒนี�ธุรกิจัก�รค้� กระทุรวงพ�ณิชิ้ย์ เร่ยบร้อยแล้ว

ปีี	2561

วันีทุ่� 7 พฤษัภ�คมู่ 2561 ทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุครั�งทุ่� 2/2561 มู่่มู่ติำแตำ�งตัำ�งให้ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร 

  ดำ�รงตำำ�แหนี�งเป็นีรองประธ�นีกรรมู่ก�รบริษััทุ อ่กตำำ�แหนี�งหน่ี�ง ทัุ�งน่ี� ตัำ�งแตำ�วันีทุ่� 7 พฤษัภ�คมู่ 2561 

  เป็นีต้ำนีไป

วันีทุ่� 14 พฤศัจิัก�ยนี 2561 ทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุครั�งทุ่� 5/2561 รับทุร�บก�รขอล�ออกของนี�ยเศัวตำ นีร�ธิปกร  

  กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รบริห�ร และมู่่มู่ติำแตำ�งตัำ�งนี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ ผ้่จััดก�รฝ่่�ยนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์ 

  และสี่�รสี่นีเทุศั และเลข�นุีก�รบริษััทุ ดำ�รงตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รบริห�รอ่กตำำ�แหนี�งหน่ี�ง 

  แทุนีกรรมู่ก�รทุ่�ล�ออกตำ�มู่ว�ระทุ่�เหลืออย่� ทัุ�งน่ี� ให้มู่่ผลตัำ�งแตำ�วันีทุ่� 1 ธันีว�คมู่ 2561 เป็นีต้ำนีไป

ปีี	2562

วันีทุ่� 22 กุมู่ภ�พันีธ์ 2562 ทุ่�ประชิุ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุครั�งทุ่� 1/2562 มู่่มู่ตำิอนีุมู่ัตำิให้เปล่�ยนีแปลงกรรมู่ก�รผ่้มู่่อำ�นี�จั 

  ลงนี�มู่ผ่กพันีบริษััทุ โดยมู่่ร�ยละเอ่ยดดังน่ี�

	 	 จำ�กเดิม

  “นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร นี�ยเลอพงศ์ั วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี กรรมู่ก�รสี่องในีสี่�มู่คนีน่ี� 

  ลงล�ยมืู่อชืิ้�อร�วมู่กันีและประทัุบตำร�สี่ำ�คัญของบริษััทุ”

	 	 เปีลีี่�ยนัเป็ีนั

  “นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร นี�ยเลอพงศ์ั วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ  

  กรรมู่ก�รสี่องในีส่ี่�ลงล�ยมืู่อชืิ้�อร�วมู่กันีและประทัุบตำร�สี่ำ�คัญของบริษััทุ”

วันีทุ่� 22 กุมู่ภ�พันีธ์ 2562 ทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุครั�งทุ่� 1/2562 มู่่มู่ติำอนุีมัู่ติำแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รบริห�ร ดังน่ี�

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

  2. นี�ยทุ�ก�ชิิ้ โอตำ�นิี กรรมู่ก�รบริห�ร

  3. นี�ยมู่นัีสี่ บุญสี่นีอง กรรมู่ก�รบริห�ร

  4. นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รบริห�ร

	 	 ท้ั้�งน้ี้�	ม้ีผลต้ั้�งแต่ั้ว้ันี้ท้ั้�	23	กุุมีภาพ้ันี้ธ์์	2562	เป็็นี้ต้ั้นี้ไป็

การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการทั่��สำาคัญ

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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นโยบัายและภาพรวมูการประกอบัธิุรกิจั
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

บจ.วีีไอวีี อินเตอร์์เคม

25.15%

75.50%

100%

65% 8.09%

20.92%
บมจ.สาลี่่�อุตสาหกร์ร์ม

บจ.เพชร์สยาม (ปร์ะเทศไทย)

บจ.บงกชแก้วี (ปร์ะเทศไทย)

บมจ.สาลี่่� คัลี่เลี่่อร์์บมจ.สาลี่่� พร์้�นท์ติ�ง

โครงสร้างการถืือหุ้นข้องกลุ่มูบัริษััทั่

วันีทุ่� 22 กุมู่ภ�พันีธ์ 2562 ทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุครั�งทุ่� 1/2562 มู่่มู่ติำอนุีมัู่ติำเปล่�ยนีแปลงส่ี่ของโลโก้บริษััทุ ดังน่ี�

  โลโก้เดิมู่      โลโก้ใหมู่�

                        

วันีทุ่� 28 สิี่งห�คมู่ 2562 เปล่�ยนีแปลงตำำ�แหนี�งผ้่บริห�รของบริษััทุย�อยและบริษััทุทุ่�เก่�ยวข้อง ดังน่ี�

	 	 บริิษััท	เพชริสยาม	(ปริะเทศไทย)	จำำากััด	

           เดิมู่                              ใหมู่�

  นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร      กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร                กรรมู่ก�ร

  นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ  กรรมู่ก�ร           กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร

  

	 	 บริิษััท	บงกัชแก้ัว	(ปริะเทศไทย)	จำำากััด

          เดิมู่                            ใหมู่�

  นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร      กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร            กรรมู่ก�ร

  นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ  กรรมู่ก�ร           กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร

	 	 ท้ั้�งน้ี้�	ต้ั้�งแต่ั้ว้ันี้ท้ั้�	1	กุ้นี้ยายนี้	2562	เป็็นี้ต้ั้นี้ไป็

รายงานประจำำาปี 2562
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ข้้อมููลข้องบัริษััทั่ย่อย บัริษััทั่ร่วมูและบัริษััทั่ทั่��เก��ยวข้้อง
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

1. บัริษััทั่ สาล่� พริ�นทั่์ติ�ง จัำากัด (มูหาชน)   บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นริ�อยละ 65

ประเภทั่กิจัการ : ผลิตำฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่ง

ทั่��ตั�งบัริษััทั่ : 19 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองส่ี่� อำ�เภอคลองหลวง จัังหวัดปทุุมู่ธ�น่ี   12120   

  โทุรศััพท์ุ (02) 529-6000  โทุรสี่�ร (02) 529-6010-11 

เว็บัไซต์ : www.saleeprinting.com

ทัุ่นจัดทั่ะเบั�ยน : 300 ล้�นีบ�ทุ มู่่ลค��ทุ่�ตำร�ไว้หุ้นีละ 0.25 บ�ทุ       

ทัุ่นทั่��เรียกชำาระแล้ว : 300 ล้�นีบ�ทุ

คณะกรรมูการ : พล.ตำ.ตำ.เทุอดศัักดิ� รุจิัรวงศ์ั ประธ�นีกรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ / และกรรมู่ก�รอิสี่ระ

  นี�ยสุี่ชิ้�ติำ บุญบรรเจิัดศัร่ ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบและกรรมู่ก�รอิสี่ระ

  นี�งวร�งคณ� กัลย�ณประดิษัฐ กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบและกรรมู่ก�รอิสี่ระ/

   กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

  นี�ยสีุ่พจันี์ แก้วมู่ณ่ กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบและกรรมู่ก�รอิสี่ระ / 

   ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

  นี�ยสีุ่ชิ้�ตำิ จัิวะพรทุิพย์ กรรมู่ก�ร / รองประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร / 

   กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

  นี�ยธนีะชิ้ัย สี่ันีตำิชิ้ัยก่ล กรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร

  นี�ยสี่�ทุิสี่ ตำัตำวธร กรรมู่ก�ร

  นี�ยประชิ้� จัิวะพรทุิพย์ กรรมู่ก�ร / ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร

  นี�ยทุนีง อัศัวก�ญจันี์ กรรมู่ก�ร

  นี�ยประภุตำว์ จัิวะพรทุิพย์ กรรมู่ก�ร

รายชื�อผู้ถืือหุ้นรายใหญ ่ : บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)    ร้อยละ  65.00

(ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562)  บริษััทุ ว่ ไอ ว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด  ร้อยละ  2.96

  นี�ยรัฐวิทุย์ ปรปักษั์ข�มู่  ร้อยละ  2.01

  นี�ยชิ้ัยวัฒนี์ อนีันีคว�นีิชิ้  ร้อยละ  1.78

  นี�ยประกิตำ อัศัวก�ญจัน์ี  ร้อยละ  1.12

  นี�ยสี่ิทุธิชิ้ัย ประวงษั์รัตำนี์  ร้อยละ  0.97

  นี�ยไพบ่ลย์ ตัำ�งตำรงศัักดิ�  ร้อยละ  0.94

  นี�ยพิชิ้ัย จัิร�ธิวัฒนี์  ร้อยละ  0.79

  นี.สี่.มู่ินี� นีร�ธิปกร  ร้อยละ 0.77

  นี�งภัทุรินี มู่งคลรัตำนี์  ร้อยละ 0.62

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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ข้้อมููลข้องบัริษััทั่ย่อย บัริษััทั่ร่วมูและบัริษััทั่ทั่��เก��ยวข้้อง
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

2. บัริษััทั่ เพชรสยามู (ประเทั่ศไทั่ย) จัำากัด   บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นริ�อยละ 75.50

ประเภทั่กิจัการ : ผลิตำและจัำ�หนี��ยสิี่นีค้�พล�สี่ติำก ประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนี

ทั่��ตั�งบัริษััทั่ : 4 ซอยพระย�มู่นีธ�ตุำฯ แยก 9 แขวงคลองบ�งบอนี เขตำบ�งบอนี กรุงเทุพมู่ห�นีคร     

  โทุรศััพท์ุ (02) 4161030  โทุรสี่�ร (02) 4158981

เว็บัไซต ์ : www.petchsiamthai.com

ทัุ่นจัดทั่ะเบั�ยน : 300 ล้�นีบ�ทุ มู่่ลค��ทุ่�ตำร�ไว้หุ้นีละ 100 บ�ทุ

ทัุ่นทั่��เรียกชำาระแล้ว : 300 ล้�นีบ�ทุ

คณะกรรมูการ : นี�งปริญด� ฉันีทุว�นิีชิ้ ประธ�นีกรรมู่ก�ร

  นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร กรรมู่ก�ร

  นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร

  นี�ยสี่ิรภัทุร ตำัตำวธร กรรมู่ก�ร

รายชื�อผู้ถืือหุ้นรายใหญ ่ : บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) ร้อยละ 75.50

(ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562)  นี�งปริญด� ฉันีทุว�นิีชิ้ ร้อยละ  21.43 

3. บัริษััทั่ บังกชแก้ว (ประเทั่ศไทั่ย) จัำากัด   บริิษััท เพชริสยาม (ปริะเทศไทย) ถืือหุ้้�นอย่�ริ�อยละ 100

ประเภทั่กิจัการ : ผลิตำและจัำ�หนี��ยเครื�องสัี่งฆทุ�นี

ทั่��ตั�งบัริษััทั่ : 4 ซอยพระย�มู่นีธ�ตุำฯ แยก 9 แขวงคลองบ�งบอนี เขตำบ�งบอนี กรุงเทุพมู่ห�นีคร     

  โทุรศััพท์ุ (02) 4161030  โทุรสี่�ร (02) 4158981

เว็บัไซต ์ : www.petchsiamthai.com

ทัุ่นจัดทั่ะเบั�ยน : 30 ล้�นีบ�ทุ มู่่ลค��ทุ่�ตำร�ไว้หุ้นีละ 100 บ�ทุ

ทัุ่นทั่��เรียกชำาระแล้ว : 30 ล้�นีบ�ทุ

คณะกรรมูการ : นี�งปริญด�  ฉันีทุว�นิีชิ้ ประธ�นีกรรมู่ก�ร

  นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร กรรมู่ก�ร

  นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร

  นี�ยสี่ิรภัทุร ตำัตำวธร กรรมู่ก�ร

รายชื�อผู้ถืือหุ้นรายใหญ ่ : บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด ร้อยละ 100

(ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562)   

รายงานประจำำาปี 2562
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4. บัริษััทั่ สาล่� คัลเล่อร์ จัำากัด (มูหาชน)   บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นริ�อยละ 8.09  

ประเภทั่กิจัการ : ผลิตำและจัำ�หนี��ยเม็ู่ดส่ี่พล�สี่ติำก 

ทั่��ตั�งบัริษััทั่ : 858 หมู่่�ทุ่� 2 ซอย 1C/1 นิีคมู่อุตำสี่�หกรรมู่บ�งป่ ตำ.บ�งป่ใหมู่� 

  อ.เมืู่องสี่มุู่ทุรปร�ก�ร จั.สี่มุู่ทุรปร�ก�ร 10280   

  โทุรศััพทุ์ (02) 323-2601-8  โทุรสี่�ร (02) 3232227-8

เว็บัไซต ์ : www.saleecolour.com

ทัุ่นจัดทั่ะเบั�ยน : 652.34 ล้�นีบ�ทุ มู่่ลค��ทุ่�ตำร�ไว้หุ้นีละ 1 บ�ทุ

ทัุ่นทั่��เรียกชำาระแล้ว : 588.96 ล้�นีบ�ทุ

คณะกรรมูการ : พลเอก สี่มู่ทัุตำ อัตำตำะนัีนีทุน์ี ประธ�นีกรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ / กรรมู่ก�รอิสี่ระ 

  พล.ตำ.ทุ.ดร.ระพ่พัฒน์ี ป�ละวงศ์ั   ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ / กรรมู่ก�รอิสี่ระ / 

   ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�และกำ�หนีดค��ตำอบแทุนี / 

   ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงและกำ�กับด่แลกิจัก�ร

  นี.สี่.สุี่วรรณ่ ลิมู่ปนีวงศ์ัแสี่นี กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ / กรรมู่ก�รอิสี่ระ / 

   กรรมู่ก�รสี่รรห�และกำ�หนีดค��ตำอบแทุนี / 

   กรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงและกำ�กับด่แลกิจัก�ร 

  นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ รองประธ�นีกรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รสี่รรห�และกำ�หนีดค��ตำอบแทุนี / 

   กรรมู่ก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงและกำ�กับด่แลกิจัก�ร

  นี�ยรัชิ้ ทุองว�นิีชิ้ ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร / กรรมู่ก�ร

  นี�ยพ่ระพันีธ์ จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร

  นี�ยธเนีศัพล มู่งคลรัตำน์ี กรรมู่ก�ร

  นี�ยร�ชัิ้นี ควรห� กรรมู่ก�ร 

  นี�ยชิ้�ญชัิ้ย อัศัวก�ญจัน์ี กรรมู่ก�ร

รายชื�อผู้ถืือหุ้นรายใหญ ่ : บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด  ร้อยละ 20.92

(ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562)  บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)  ร้อยละ 8.09

  นี�ยศัศิัศั มู่นีต์ำเสี่ร่นุีสี่รณ์  ร้อยละ 6.23

  นี.สี่.กันีย์วด่ จิัวะพรทิุพย์  ร้อยละ 5.24

  นี�ยชัิ้ยวัฒน์ี อนัีนีคว�นิีชิ้  ร้อยละ 3.63

  นี�ยรัฐวิทุย์ ปรปักษ์ัข�มู่  ร้อยละ 3.39

  นี�ยไพบ่ลย์ ตัำ�งตำรงศัักดิ�  ร้อยละ 3.31

  นี�ยสุี่สิี่ชิ้ณ์ทัุกษ์ั อัจัฉริยะสี่มู่บัติำ  ร้อยละ 3.30

  นี�งกัลย� ตัำ�งตำรงศัักดิ�  ร้อยละ 3.23

  นี�ยช่ิ้ศัักดิ� เตำชิ้ะสัี่นีติำสุี่ข  ร้อยละ 3.06

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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5. บัริษััทั่ วีไอวี อินเตอร์เคมู จัำากัด    ถืือหุ้้�นในบริิษััท สาล่�อ้ตสาหุ้กริริม ริ�อยละ 25.15

ประเภทั่กิจัการ : นีำ�เข้�และจััดจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑ์ิ
ทั่��ตั�งสำานักงานใหญ ่ : 22 ซ.สุี่ขุมู่วิทุ 42 ถื.สุี่ขุมู่วิทุ แขวงพระโขนีง เขตำคลองเตำย กรุงเทุพมู่ห�นีคร 10110 
  โทุรศััพท์ุ (02) 712-1044-77  โทุรสี่�ร (02) 712-1040
เว็บัไซต ์ : www.vivgroup.com
ทัุ่นจัดทั่ะเบั�ยน : 150 ล้�นีบ�ทุ มู่่ลค��ทุ่�ตำร�ไว้หุ้นีละ 100 บ�ทุ
ทัุ่นทั่��เรียกชำาระแล้ว : 150 ล้�นีบ�ทุ
คณะกรรมูการ : นี�ยประกิตำ อัศัวก�ญจัน์ี ประธ�นีคณะกรรมู่ก�รผ้่ถืือหุ้นี
  นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ ประธ�นีคณะกรรมู่ก�รบริห�ร
  นี�ยประชิ้� จิัวะพรทิุพย์ รองประธ�นีคณะกรรมู่ก�รบริห�ร
  นี�ยชิ้�ญชัิ้ย อัศัวก�ญจัน์ี กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
  นี�งสี่�วธันีธิด� จิัวะพรทิุพย์   รองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
  นี�งวันีเพ็ญ อัศัวก�ญจัน์ี กรรมู่ก�ร
  นี�งพิมู่พ� จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�ร
รายชื�อผู้ถืือหุ้นรายใหญ ่ : บริษััทุ ว่ไอว่ โฮลดิ�ง จัำ�กัด ร้อยละ 91.23          
(ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562)  อื�นี ๆ ร้อยละ 8.77          
  (ทัุ�งน่ี� บริษััทุ ว่ไอว่ โฮลดิ�ง จัำ�กัด ถืือหุ้นีโดย กลุ�มู่ตำระก่ลจิัวะพรทิุพย์ ร้อยละ 50
  และกลุ�มู่ตำระก่ลอัศัวก�ญจัน์ี ร้อยละ 50)

ผู้ถืือหุ้นรายใหญ่
ร�ยชืิ้�อผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ� 10 ร�ยแรก ณ วันีปิดสี่มุู่ดทุะเบ่ยนีล��สุี่ด วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนกำรถือหุ้น

1. กลุ�มู่บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด* 623,329,496 41.00

2. นี�ยไพบ่ลย์ ตัำ�งตำรงศัักดิ� 63,000,000 4.14

3. นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร 57,406,252 3.78

4. นี�ยเศัวตำ นีร�ธิปกร 54,282,600 3.57

5. นี�ยเลอพงศ์ั  วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี 45,258,468 2.98

6. นี�งประภัทุย� จิัวะพรทิุพย์ 42,123,004 2.77

7. นี.สี่.ศัรัญธิน่ี มู่งคลรัตำน์ี 38,000,000 2.50

8. นี�ยสุี่สิี่ชิ้ณ์ทัุกษ์ั อัจัฉริยะสี่มู่บัติำ 36,977,200 2.43

9. นี�ยวัชิ้รชัิ้ย มู่งคลรัตำน์ี 35,000,000 2.30

10. นี�ยชัิ้ยวัฒน์ี อนัีนีคว�นิีชิ้ 32,560,600 2.14

ริวม 1,027,937,620 67.61

รายงานประจำำาปี 2562
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*กลุ�มู่บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด ประกอบด้วย

 1. บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด  382,379,652  หุ้นี  คิดเป็นี 25.15 %

 2. กลุ�มู่ตำระก่ลจิัวะพรทิุพย์  113,399,704  หุ้นี คิดเป็นี 7.46 %

  - นี.สี่.กันีย์วด่ จิัวะพรทิุพย์  42,315,424  หุ้นี 

  - นี.สี่.พรทิุพย์ จิัวะพรทิุพย์  28,471,804  หุ้นี

  - นี.สี่.ธันีธิด� จิัวะพรทิุพย์  19,537,728  หุ้นี

  - นี�ยพัฒนีชิ้�ตำติำ� จิัวะพรทิุพย์  15,759,312  หุ้นี

  - นี�ยพ่รพันีธ์ จิัวะพรทิุพย์  6,565,436  หุ้นี

  - นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์  750,000   หุ้นี

 3. กลุ�มู่ตำระก่ลอัศัวก�ญจัน์ี  127,550,140  หุ้นี คิดเป็นี 8.39 %

  - นี�ยชิ้�ญชัิ้ย อัศัวก�ญจัน์ี  30,431,224 หุ้นี

  - นี�งสุี่ทุธิมู่� อัศัวก�ญจัน์ี (ภรรย�)   3,525,920  หุ้นี

  - นี�ยอ�ณัติำ อัศัวก�ญจัน์ี  27,641,136 หุ้นี

  - นี�งนี�ตำย� อัศัวก�ญจัน์ี (ภรรย�)   302,736  หุ้นี

  - นี�ยทุนีง อัศัวก�ญจัน์ี  23,900,104 หุ้นี

  - นี.สี่.จั�รุณ่ อัศัวก�ญจัน์ี  21,935,040 หุ้นี

  - นี�ยประกิตำ อัศัวก�ญจัน์ี  16,928,700 หุ้นี

  - นี�งวันีเพ็ญ อัศัวก�ญจัน์ี (ภรรย�)   2,885,280  หุ้นี

 *บริษััทุ ว่ไอว่ โฮลดิ�ง จัำ�กัด ถืือหุ้นีในีบริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) ร้อยละ 0.46 และถืือหุ้นีในีบริษััทุ  

ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด ร้อยละ 91.23 ทัุ�งน่ี� บริษััทุ ว่ไอว่ โฮลดิ�ง จัำ�กัด ถืือหุ้นีโดย กลุ�มู่ตำระก่ลจิัวะพรทิุพย์ ร้อยละ 50 

และกลุ�มู่ตำระก่ลอัศัวก�ญจัน์ี ร้อยละ 50 

 กลุ�มู่ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�ทุ่�มู่่อิทุธิพลตำ�อก�รกำ�หนีดนีโยบ�ย ก�รจััดก�ร หรือก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุอย��งมู่่นัียสี่ำ�คัญ  

ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 คือ กลุ�มู่บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด ถืือหุ้นีจัำ�นีวนี 623,329,496 หุ้นี คิดเป็นี 41 % (ซ่�งเป็นีกลุ�มู่ 

ของนี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ และนี�งพิมู่พ� จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�รบริษััทุ)

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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นโยบัายการจั่ายปันผล
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

 บริษััทุและบริษััทุย�อยมู่่นีโยบ�ยก�รจั��ยเงินีปันีผลให้แก�ผ่้ถืือหุ้นี ในีอัตำร�ไมู่�นี้อยกว��ร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุี่ทุธิ 

หลังหักภ�ษ่ัเงินีได้นิีติำบุคคลในีแตำ�ละปี ทัุ�งน่ี� ก�รจั��ยเงินีปันีผลให้นีำ�ปัจัจััยตำ��ง ๆ ตำ�อไปน่ี� มู่�พิจั�รณ�ประกอบ เชิ้�นี  

ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีและฐ�นีะก�รเงินีของบริษััทุ ก�รขย�ยธุรกิจั และปัจัจััยอื�นี ๆ  ทุ่�เก่�ยวข้องในีก�รบริห�รง�นีของบริษััทุ ตำ�มู่ 

คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ ซ่�งก�รจั��ยเงินีปันีผลดังกล��วข้�งต้ำนีจัะต้ำองได้รับคว�มู่เห็นีชิ้อบจั�กคณะกรรมู่ก�รบริษััทุและคว�มู่เห็นีชิ้อบ

จั�กทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี 

รายงานประจำำาปี 2562
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ลักษัณะการประกอบัธิุรกิจัข้องบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

โครงสร้างรายได้ข้องบัริษััทั่

โครงสี่ร้�งร�ยได้ของบริษััทุและบริษััทุย�อย สี่ำ�หรับ ปี 2560 – 2562 ปร�กฏดังน่ี�

กลุ่มธุรกิจ ด�ำเนินกำรโดย
% กำร

ถือหุ้นของ
บริษัท

2562 2561 2560

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

ริ�ยได้	(ร�ยได้จั�กก�รข�ยและบริก�ร)

1. กลุ�มู่ธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก - บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ 355 28 413 31 396 28

2. ผลิตำและจัำ�หนี��ยพล�สี่ติำกประเภทุ    
   ของใช้ิ้ในีครัวเรือนีผ��นีโมู่เดิร์นีเทุรด

- บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ 
(ประเทุศัไทุย)

75.50 507 41 487** 36 485 35

3. กลุ�มู่ธุรกิจัพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้� - บมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุ์ตำิ�ง 65 374 30 438 32 497 36

4. กลุ�มู่ธุรกิจัผลิตำและจัำ�หนี��ยแมู่�พิมู่พ์ - บ.สี่�ล่� เอ็นีจัิเนี่ยริ�ง* 100 0 0 0 0 2 0

ริ�ยได้อ่ี�นั		 18 1 16 1 16 1

ริวมริ�ยได้ 1,254 100 1,354 100 1,396 100

*ในี้เดืือนี้มีกุราคมี	2560	บริษ้ัทั้ได้ืควับรวัมีธุ์รกิุจผลิตั้และจำาหน่ี้ายแม่ีพิัมีพ์ัของบริษ้ัทั้	สาล้�เอ็นี้จิเน้ี้ยริ�ง	จำากุ้ดื	เป็็นี้แผนี้กุหน่ี้�งของบริษ้ัทั้ฯ

**เนืี้�องจากุกุลุ่มีบริษ้ัทั้ฯ	ได้ืนี้ำามีาตั้รฐานี้กุารรายงานี้ทั้างกุารเงินี้ฉบ้บท้ั้�	15	มีาถืือป็ฏิิบ้ติั้ในี้ระหว่ัางปี็ปั็จจุบ้นี้	โดืยกิุจกุารได้ืเลือกุป็ร้บย้อนี้หล้งงบกุารเงินี้ 

ของปี็กุ่อนี้	 สำาหร้บปี็สิ�นี้สุดืว้ันี้ท้ั้�	 31	 ธ้์นี้วัาคมี	 2561	 โดืยไม่ีม้ีผลกุระทั้บต่ั้อกุำาไรหรือส่วันี้ของผ้้ถืือหุ้นี้ตั้ามีท้ั้�เคยรายงานี้ไว้ัในี้งบกุำาไรขาดืทุั้นี้เบ็ดืเสร็จ	

ของบริษ้ัทั้	เพัชรสยามี	(ป็ระเทั้ศไทั้ย)	จำากุ้ดื	คือ

	 -	รายได้ืจากุส้ญญาท้ั้�ทั้ำากุ้บล้กุค้า		 	 ลดืลง	(58,532,380)

	 -	ค่าใช้จ่ายในี้กุารขายและจ้ดืจำาหน่ี้าย		 ลดืลง	(58,532,380)

โครงสร้างและลักษัณะการประกอบัธิุรกิจัข้องกลุ่มูบัริษััทั่ สาล่�อุตสาหกรรมู จัำากัด (มูหาชน) 

บมจ.สาล่ี่�อุุตสาหกรรม

75.50 %

100 %

65 %

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า

บมจ.สาล่ี่� พร้�นท์ต้�ง

บจ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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ลักษัณะการประกอบัธิุรกิจัข้องบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

กลุ่มูธิุรกิจัผลิตชิ�นส่วนพลาสติก 

ดำ�เนิันัก�ริโดย	บริิษััท	สำ�ลีี่�อุีตสำ�หกริริม	จำำ�กัด	(มห�ชนั)	

 บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) ดำ�เนิีนีธุรกิจัรับจ้ั�งผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก ประเภทุอิเล็กทุรอนิีกส์ี่ เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� และย�นียนีต์ำ 
ให้กับผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ ซ่�งสี่�วนีใหญ�จัะเป็นี 
ผ้่ผลิตำสัี่ญชิ้�ติำญ่�ปุ่นี ทุ่�มู่่ฐ�นีก�รผลิตำในีประเทุศัไทุยและตำ��งประเทุศั ธุรกิจัหลักของบริษััทุแบ�งออกเป็นี 2 ลักษัณะ คือ ธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก 
แบบฉ่ด (Plastic Injection) และธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกแบบข่�นีร่ป (Vacuum Pressure Forming) 
 บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด (บริษััทุย�อย) ดำ�เนิีนีธุรกิจัผลิตำและจัำ�หนี��ยสิี่นีค้�พล�สี่ติำก ประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนี 
ผ��นีทุ�งโมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ รวมู่ถ่ืงผลิตำและจัำ�หนี��ยชุิ้ดสัี่งฆทุ�นีโดยบริษัทุย�อยของบริษััทุ
 ในีเดือนีมู่กร�คมู่ปี 2560 บริษััทุฯ ได้โอนีย้�ยธุรกิจัผลิตำและจัำ�หนี��ยแมู่�พิมู่พ์ของบริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด เข้�มู่�เป็นีอ่กแผนีกหน่ี�ง 
ของบริษััทุฯ คือ แผนีกแมู่�พิมู่พ์ เพื�อสี่นัีบสี่นุีนีธุรกิจัของบริษััทุฯ ในีก�รให้บริก�รล่กค้�เก่�ยวกับก�รออกแบบและผลิตำแมู่�พิมู่พ์ รวมู่ทัุ�ง 
ง�นีซ�อมู่แซมู่แมู่�พิมู่พ์ 

กลุ่มูธิุรกิจัพิมูพ์ฉลากสินค้า 

ดำ�เนิันัก�ริโดย	บริิษััท	สำ�ลีี่�	พริิ�นัท์ติ�ง	จำำ�กัด	(มห�ชนั)	

 ดำ�เนิีนีธุรกิจัรับพิมู่พ์ฉล�กสี่ินีค้�คุณภ�พส่ี่ง (Self-adhesive Label) ด้วยเทุคโนีโลย่และเครื�องจัักรอันีทัุนีสี่มัู่ย บริษััทุรับพิมู่พ์ 
ฉล�กสิี่นีค้�ให้กับธุรกิจัหล�กหล�ยประเภทุ ซ่�งล่กค้�สี่�วนีใหญ�ของบริษััทุจัะเป็นีกลุ�มู่ผ่้ผลิตำสิี่นีค้�ระดับพร่เมู่่�ยมู่ทุ่�ให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับ 

บรรจุัภัณฑ์ิรวมู่ถ่ืงฉล�กสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พ มู่่ลักษัณะคงทุนี ส่ี่สัี่นี 
สี่วยง�มู่และโดดเด�นี ปัจัจุับันีฐ�นีล่กค้�ของบริษััทุได้ขย�ยออกไป 
หล�กหล�ยประเภทุ อ�ทิุ กลุ�มู่ล่กค้�ทุ่�เป็นีผ่้ผลิตำเครื�องสี่ำ�อ�งค์ 
เครื�องอุปโภคบริโภค เครื�องดื�มู่ รวมู่ถื่งผ่้ผลิตำผลิตำภัณฑิ์สี่ำ�หรับ
สัี่ตำว์เล่�ยง และด้วยคุณภ�พสิี่นีค้�ทุ่�โดดเด�นี จ่ังทุำ�ให้บริษััทุ สี่�ล่� 
พริ�นีทุ์ติำ�ง จัำ�กัด เป็นีทุ่�ร่้จัักอย��งกว้�งขว�งในีวงก�รผลิตำฉล�ก 
สิี่นีค้�คุณภ�พ เพร�ะนีอกจั�กจัะมู่่เทุคโนีโลย่ก�รผลิตำทุ่�ทัุนีสี่มัู่ย 
แล้ว บริษััทุยงัมู่่ระบบก�รบริห�รก�รจััดก�รและทุ่มู่ง�นีมืู่ออ�ช่ิ้พ 
ทุ่�มู่่ประสี่บก�รณ์ทุ�งด้�นีก�รพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้�มู่�นี�นีปัจัจุับันี 
บริษััทุถืือหุ้นีบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) 65% ของทุุนี 
เร่ยกชิ้ำ�ระแล้ว 

รายงานประจำำาปี 2562
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ลักษัณะการประกอบัธิุรกิจัข้องบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ลักษัณะผลิตภัณฑ์์หรือบัริการ

กลุ่มูธิุรกิจัผลิตชิ�นส่วนพลาสติก
 ก)	กลุ่ี่มลูี่กค้้�ในัลัี่กษัณะรัิบจำ้�งผลิี่ต	(Original	Equipment	Manufacturer	หร่ิอี	OEM)	ดำ�เนิันัก�ริโดยบริิษััทฯ
 ลักษัณะของผลิตำภัณฑ์ิ
 สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิหลักของบริษััทุสี่�มู่�รถืแยกได้อ่กเป็นี 2 ประเภทุ คือ
	 1.	 สำ�ยผลิี่ตภัณฑ์์ที�ได้รัิบจำ�กกริะบวนัก�ริฉีดพลี่�สำติก	(Injection	Molding)	แบ่งอีอีกเป็ีนั	4	กลุ่ี่มลูี่กค้้�	ดังนีั�
  กลุ่ี่มที�	1 ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่อิเล็กทุรอนิีกส์ี่
 	 ผลิี่ตภัณฑ์์	: สี่�วนีประกอบของภ�ชิ้นีะบรรจัุอุปกรณ์อิเล็กทุรอนีิกสี่์ รวมู่ถื่ง ถื�ดไอซ่ (IC Tray) ทุ่�มู่่คุณสี่มู่บัติำพิเศัษั 
     ในีก�รเก็บประจุัไฟฟ้� 
 	 กลุ่ี่มที�	2 ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้�และเครื�องใช้ิ้สี่ำ�นัีกง�นี
	 	 ผลิี่ตภัณฑ์์	:	 ชิิ้�นีสี่�วนีประกอบของ สี่แกนีเนีอร์ พริ�นีท์ุเตำอร์ ไมู่โครเวฟ แฟกซ์ ปลั�กไฟ สี่วิทุช์ิ้ตัำดไฟ และเครื�องมืู่อวัดค��ไฟฟ้�
 	 กลุ่ี่มที�	3 ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่ของใช้ิ้ในีครัวเรือนี
	 	 ผลิี่ตภัณฑ์์	:	 ชิิ้�นีสี่�วนีประกอบของ กระติำกนีำ��และกล�องอ�ห�รระดับพร่เมู่่�ยมู่ เป็นีต้ำนี
	 	 กลุ่ี่มที�	4 ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกสี่ำ�หรับย�นียนีต์ำ
	 	 ผลิี่ตภัณฑ์์	: ชิิ้�นีสี่�วนีประกอบตำ��ง ๆ ของรถืยนีต์ำ รถืจัักรย�นียนีต์ำ

	 2.	 สำ�ยผลิี่ตภัณฑ์์ที�ได้จำ�กกริะบวนัก�ริข้ึ้�นัรูิปีพลี่�สำติกด้วยริะบบสูำญญ�ก�ศ	(Vacuum	Pressure	Forming)	แบ่งอีอีกได้เป็ีนั	 
	 	 2	กลุ่ี่มลูี่กค้้�	ดังนีั�
 	 กลุ่ี่มที�	1	 บรรจุัภัณฑ์ิพล�สี่ติำกสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่อิเล็กทุรอนิีกส์ี่และเครื�องใช้ิ้ไฟฟ้�
	 	 ผลี่ิตภัณฑ์์		: กล�องบรรจุัมู่อเตำอร์คอมู่พิวเตำอร์และเครื�องใชิ้้ไฟฟ้� และกล�องบรรจุัชิ้ิ�นีสี่�วนี Hard Disk Drive ถื�ดใสี่� 
     ชิิ้�นีง�นีอล่มู่ิเนี่ยมู่ (Aluminum) ถื�ดใสี่�ชิ้ิ�นีง�นีแผงวงจัรไฟฟ้� และถื�ดใสี่�ชิ้ิ�นีง�นีอิเล็กทุรอนีิกสี่์ และ 
     เครื�องใชิ้้ไฟฟ้� อื�นี ๆ 
	 	 กลีุ่่มที�	2	 บรรจัุภัณฑิ์พล�สี่ตำิกเพื�อก�รอุปโภคและบริโภค
	 	 ผลิี่ตภัณฑ์์		: ถื�ดใสี่�อ�ห�รแชิ้�แข็งและอ�ห�รทุะเล บรรจุัภัณฑ์ิประเภทุล�มิู่เนีทุ (Laminate)

 ทัุ�งน่ี� บริษััทุได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นีก�รปฏิบัติำง�นีในีกระบวนีก�รผลิตำตำ�มู่มู่�ตำฐ�นีหล�ยประก�ร อ�ทิุ  ISO9001, ISO14001, 
TS 16949 และ GMP  

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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ลักษัณะการประกอบัธิุรกิจัข้องบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

 นีอกจั�กน่ี� บริษััทุยังได้รับสิี่ทุธิและประโยชิ้น์ีตำ�มู่มู่�ตำร� 36 (1) และมู่�ตำร� 36 (2) แห�งพระร�ชิ้บญัญัติำสี่�งเสี่ริมู่ก�รลงทุุนี พ.ศั.2520 
เมืู่�อวันีทุ่� 26 กรกฎ�คมู่ 2547 โดยมู่่ร�ยละเอ่ยดดังน่ี�
 1. มู่�ตำร� 36 (1) ให้ได้รับยกเว้นีอ�กรข�เข้�สี่ำ�หรับวัตำถุืดิบและวัสี่ดุจัำ�เป็นีทุ่�ต้ำองนีำ�เข้�มู่�จั�กตำ��งประเทุศั เพื�อใช้ิ้ในีก�รผลิตำเพื�อ  
  ก�รสี่�งออก ตัำ�งแตำ�วันีทุ่� 5 กันีย�ยนี 2546 จันีถ่ืงวันีทุ่� 4 กันีย�ยนี 2548 และสี่�มู่�รถืขย�ยได้ปีตำ�อปีซ่�งได้ขอขย�ยระยะเวล� 
  ก�รสี่�งเสี่ริมู่อย่�ในีปัจัจุับันี
 2. มู่�ตำร� 36 (2) ให้ได้รับก�รยกเว้นีอ�กรข�เข้�สี่ำ�หรับของทุ่�ผ้่ได้รับก�รสี่�งเสี่ริมู่นีำ�เข้�มู่�เพื�อสี่�งกลับออกไป ตัำ�งแตำ�วันีทุ่� 5 กันีย�ยนี 2546 
  จันีถ่ืงวันีทุ่� 4 กันีย�ยนี 2548 และสี่�มู่�รถืขย�ยได้ปีตำ�อปีซ่�งได้ขอขย�ยระยะเวล�ก�รสี่�งเสี่ริมู่อย่�ในีปัจัจุับันี

	 ขึ้)	กลุ่ี่มลูี่กค้้�โมเดิร์ินัเทริด	ดำ�เนิันัก�ริโดยบริิษััทย่อีย	ค่้อี	บริิษััท	เพชริสำย�ม	(ปีริะเทศไทย)	จำำ�กัด
	 ลัี่กษัณะขึ้อีงผลิี่ตภัณฑ์์
 สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิหลักของบริษััทุสี่�มู่�รถืแยกได้อ่กเป็นี 2 ประเภทุ คือ
 1. สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�ได้รับจั�กกระบวนีก�รฉ่ดพล�สี่ติำก (Injection Molding)
  สิี่นีค้�พล�สี่ติำกทุ่�ได้จั�กกระบวนีก�รฉ่ดพล�สี่ติำก สี่ำ�หรับสิี่นีค้�พล�สี่ติำกประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนี ได้แก� กล�องใสี่�ของ ตำะกร้�  
  ชัิ้�นีใสี่�ของ ถัืงนีำ�� ถัืงขยะ เป็นีต้ำนี
 2. สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�ได้จั�กก�รนีำ�มู่�ประกอบหรือจััดห่บห�อข่�นีมู่�ใหมู่� (ดำ�เนิีนีก�รโดย บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด ซ่�งเป็นี  
  บริษััทุย�อยของบริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด)
  สิี่นีค้�ทุ่�ได้จั�กก�รนีำ�มู่�ประกอบหรือจััดห่บห�อข่�นีมู่�ใหมู่�ในีกลุ�มู่น่ี�จัะได้แก� ชุิ้ดสัี่งฆทุ�นี เครื�องสัี่งฆภัณฑ์ิ ห�อธ่ป เป็นีต้ำนี

ธิุรกิจัผลิตฉลากสินค้า

	 ลี่ักษัณะขึ้อีงผลี่ิตภัณฑ์์
 ผลิตำภัณฑิ์ของบริษััทุย�อยได้แก� ฉล�กผลิตำภัณฑิ์หล�ยหล�ยร่ปแบบ ทัุ�ง 
ฉล�กสิี่นีค้�ทุ่�พิมู่พ์ลงบนีสี่ติำ�กเกอร์พล�สี่ติำกและฉล�กสิี่นีค้�ทุ่�พิมู่พ์ลงบนีสี่ติำ�กเกอร์ 
กระด�ษั โดยบริษััทุย�อยถืือได้ว��เป็นีหนี่�งในีผ่้ผลิตำฉล�กผลิตำภัณฑิ์ทุ่�มู่่เทุคโนีโลย่ 
ก�รผลิตำระดับส่ี่งในีบริษััทุไทุย และได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นีก�รปฏิบัติำง�นีในี 
กระบวนีก�รผลติำตำ�มู่มู่�ตำฐ�นี ISO9001 และ  ISO14001 โดยทุ่�บริษััทุมู่่ก�รจััดซื�อ 
วัตำถุืดิบจั�กผ้่จััดจัำ�หนี��ยร�ยหน่ี�งอย่�ประมู่�ณร้อยละ 51 ของวตัำถุืดิบทุ่�ต้ำองใช้ิ้ทัุ�งหมู่ด 
เนืี�องจั�กเป็นีผ่้จััดจัำ�หนี��ยสี่ำ�หรับวัตำถุืดิบทุ่�มู่่คุณภ�พ โดยเป็นีวัตำถุืดิบประเภทุ 
สี่ติำกเกอร์สี่ำ�หรับพิมู่พ์ฉล�กสี่นิีค้� ทัุ�งน่ี� บริษััทุไมู่�มู่่คว�มู่สี่มัู่พันีธ์อื�นีใดกับผ้่จััดจัำ�หนี��ย 
ร�ยดังกล��วนีอกเหนืีอจั�กในีฐ�นีะผ้่ซื�อวัตำถุืดิบ
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ธิุรกิจัผลิตชิ�นส่วนพลาสติก

	 ก)	กลุ่ี่มลูี่กค้้�ในัลัี่กษัณะรัิบจำ้�งผลิี่ต	(OEM) 
	 1.	 ก�ริตลี่�ดขึ้อีงผลิี่ตภัณฑ์์
  นีโยบ�ยก�รตำล�ด
  เนืี�องจั�กบริษััทุมู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ่�ด่กับล่กค้�มู่�ย�วนี�นี ดังนัี�นี บริษััทุจ่ังมู่่นีโยบ�ยก�รตำล�ดทุ่�มุู่�งเน้ีนีก�รสี่ร้�งคว�มู่พอใจัในีก�ร 
ให้บริก�รแก�ล่กค้�ในีระยะย�ว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยคำ�น่ีงถ่ืงก�รรักษั�คุณภ�พของสิี่นีค้�ในีระยะย�วและก�รรักษั� 
คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ่�ด่กับล่กค้� 
  ลักษัณะล่กค้�และกลุ�มู่ล่กค้�เป้�หมู่�ย
  กลุ�มู่ล่กค้�ของบริษััทุในีปัจัจุับันีเป็นี Subcontractors ร�ยใหญ�ของผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ (OEM) และผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ OEM 
ซ่�งสี่�วนีใหญ�เป็นีสัี่ญชิ้�ติำญ่�ปุ่นี โดย Subcontractors เหล��น่ี�จัะมู่่สัี่ญญ�ก�รจั้�งผลิตำทุ่�แนี�นีอนีจั�กผ่้ผลิตำ OEM และมู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ ์
ทุ�งธุรกิจักับบริษััทุมู่�ย�วนี�นีตัำ�งแตำ�เริ�มู่ก�อตัำ�งบริษััทุ ซ่�งบรษัิัทุมู่่นีโยบ�ยจัะขย�ยไปยงัผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบทุ่�อย่�ในีประเทุศัไทุย สี่�วนีกลุ�มู่ล่กค้� 
เป้�หมู่�ยในีอนี�คตำ คือ Subcontracts และผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบจั�กประเทุศัจ่ันี ซ่�งได้ย้�ยฐ�นีก�รผลิตำออกนีอกประเทุศัจ่ันีมู่�ยังภ่มิู่ภ�ค
เอเช่ิ้ยตำะวันีออกเฉ่ยงใต้ำรวมู่ถ่ืงประเทุศัไทุย และตำลอดเวล�ทุ่�ผ��นีมู่� สิี่นีค้�ทุ่�บริษััทุผลิตำมู่่คุณภ�พและได้มู่�ตำรฐ�นีจ่ังทุำ�ให้ล่กค้�มู่่คว�มู่ 
ไว้ว�งใจัและเพิ�มู่ปริมู่�ณธุรกิจัให้กับบริษััทุมู่�โดยตำลอด และในีชิ้�วง 3 ปีทุ่�ผ��นีมู่� บริษััทุไมู่�มู่่ก�รจัำ�หนี��ยสิี่นีค้�ให้แก�ล่กค้�ร�ยใดในีสัี่ดสี่�วนี 
ทุ่�เกินีกว��ร้อยละ 30 ของร�ยได้รวมู่ของบริษััทุในีแตำ�ละปี ทัุ�งน่ี� เนืี�องจั�กบริษััทุมู่่นีโยบ�ยทุ่�จัะไมู่�พ่�งพิงล่กค้�ร�ยใดร�ยหน่ี�งมู่�กเกินีไป
กลุ�มู่ล่กค้�ของบริษััทุแบ�งออกเป็นี 2 กลุ�มู่ ตำ�มู่ลักษัณะของสี่�ยผลิตำภัณฑ์ิ ดังน่ี�
 1. สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�ได้จั�กกระบวนีก�รฉ่ดพล�สี่ติำก (Injection Molding)
  กลุ�มู่ล่กค้�อุตำสี่�หกรรมู่อิเล็กทุรอนิีกส์ี่
  ล่กค้�กลุ�มู่น่ี� ได้แก� บริษััทุ เอสี่ว่ไอ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) บริษััทุ ทุ่มู่พร่ซิชัิ้�นี จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) 
  กลุ�มู่ล่กค้�อุตำสี่�หกรรมู่เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้�และเครื�องใช้ิ้สี่ำ�นัีกง�นี
  ล่กค้�กลุ�มู่น่ี� ได้แก� บริษััทุ แคนีนีอนี ไฮ-เทุค (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
  กลุ�มู่ล่กค้�อุตำสี่�หกรรมู่ผลิตำภัณฑ์ิเครื�องใช้ิ้ในีครัวเรือนี
  ล่กค้�กลุ�มู่น่ี� ได้แก� บริษััทุ ย่เน่ี�ยนีโซจิัรุชิิ้ จัำ�กัด บริษััทุคอสี่โมู่กรุ�ป จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
  กลุ�มู่ล่กค้�อุตำสี่�หกรรมู่ย�นียนีต์ำ
  ล่กค้�กลุ�มู่น่ี� ได้แก� บริษััทุ ไทุยสี่แตำนีเลย์ก�รไฟฟ้� จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) 
 2. สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�ได้จั�กกระบวนีก�รข่�นีร่ปพล�สี่ติำก (Vacuum Pressure Forming)
  กลุ�มู่ล่กค้�บรรจุัภัณฑ์ิพล�สี่ติำกสี่ำ�หรับใสี่�ชิิ้�นีสี่�วนีอิเล็กทุรอนิีกส์ี่ และเครื�องใช้ิ้ไฟฟ้�
  ล่กค้�กลุ�มู่น่ี� ได้แก� บริษััทุ นิีเด็คอ่เล็คโทุรนิีคส์ี่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด บริษััทุ เอ็นีเอ็มู่บ่-มิู่น่ีแบ ไทุย จัำ�กัด 

 ก�รจัำ�หนี��ยและชิ้�องทุ�งก�รจัำ�หนี��ย
 สิี่นีค้�ของบริษััทุจัะถ่ืกสี่�งโดยตำรงให้กับล่กค้�ของบริษััทุทุ่�เป็นีผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ตำ้นีแบบ OEM หรือผ��นี Subcontractors ของผ้่ผลิตำ 
สิี่นีค้�ต้ำนีแบบซ่�งเป็นีล่กค้�ของบริษััทุ โดยสิี่นีค้�ทุ่�รับซื�อไปจั�กบริษััทุจัะถ่ืกนีำ�ไปประกอบและสี่�งกลับไปยังประเทุศัญ่�ปุ่นี เพื�อกระจั�ยข�ย 
ไปยังประเทุศัตำ��ง ๆ ทัุ�วโลก เนืี�องจั�กล่กค้�สี่�วนีใหญ�ของบริษััทุเป็นีกลุ�มู่ล่กค้�ชิ้�วญ่�ปุ่นี ดังนัี�นี บริษััทุจ่ังได้มู่่ก�รตัำ�งทุ่มู่ก�รตำล�ดทัุ�งทุ่�เป็นี 
ชิ้�วไทุยและชิ้�วญ่�ปุ่นีข่�นีเพื�อคว�มู่สี่ะดวกในีก�รด่แลล่กค้� โดยทุ่มู่ก�รตำล�ดญ่�ปุ่นีจัะเป็นีผ้่เจัรจั�และเปิดตำล�ดห�ล่กค้�ใหมู่�ทุ่�เป็นีชิ้�วญ่�ปุ่นี 
สี่�วนีทุ่มู่ไทุยจัะมู่่หน้ี�ทุ่�สี่นัีบสี่นุีนี หลังจั�กทุ่�มู่่ก�รตำกลงในีเบื�องต้ำนีโดยจัะเป็นีผ้่ประสี่�นีง�นีในีเรื�องก�รผลิตำ ก�รจััดสี่�งสิี่นีค้� เป็นีต้ำนี เพื�อให้ 
ก�รผลติำสิี่นีค้�ร�บรื�นีเป็นีไปตำ�มู่ทุ่�ล่กค้�กำ�หนีดและจััดสี่�งได้ตำรงตำ�มู่เวล� นีอกจั�กน่ี� ทุ่มู่ตำล�ดไทุยยงัมู่่หน้ี�ทุ่�ในีก�รขย�ยตำล�ดไปยงักลุ�มู่ล่กค้� 
ชิ้�วยุโรปทุ่�มู่�ลงทุุนีในีประเทุศัไทุยด้วยเชิ้�นีกันี เพื�อกระจั�ยฐ�นีล่กค้�ให้มู่่คว�มู่หล�กหล�ยมู่�กข่�นี ซ่�งทุ่มู่ก�รตำล�ดของบริษััทุมู่่กลยุทุธ ์
ในีก�รห�ล่กค้�ใหมู่� ดังน่ี�

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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  1. ล่กค้�เก��และผ้่จัำ�หนี��ยวตัำถุืดิบแนีะนีำ� - ทัุ�งล่กค้�และผ้่จัำ�หนี��ยวตัำถุืดิบทุ่�มู่่คว�มู่สี่มัู่พันีธ์ในีทุ�งธุรกิจัทุ่�ด่กับบริษััทุมู่�อย��ง 
ย�วนี�นีได้แนีะนีำ�ล่กค้�ร�ยใหมู่�ให้กับบริษััทุ
  2. เข้�พบล่กค้�ใหมู่�โดยตำรง – แนีะนีำ�ประวัติำให้ล่กค้�ได้ร้่จััก เพื�อเสี่นีอข�ยสิี่นีค้�และบริก�รให้กับล่กค้�

 สัี่ดสี่�วนีก�รจัำ�หนี��ยในีประเทุศัและตำ��งประเทุศั
 บริษััทุจัะมู่่ก�รข�ยในีประเทุศัเกือบทัุ�ง 100% โดยจัะมู่่ก�รข�ยไปตำ��งประเทุศัเพ่ยงประมู่�ณ 1% โดยสี่�งไปทุ่�ไปทุ่�ประเทุศัจ่ันีและ 
 กัมู่พ่ชิ้�เป็นีสี่�วนีใหญ� และบริษััทุไมู่�มู่่ก�รพ่�งพิงล่กค้�ร�ยใดเกินีกว�� 30%

	 2.	 สำภ�พก�ริแข่ึ้งขัึ้นั
 สี่ภ�พก�รแข�งขันีในีอุตำสี่�หกรรมู่
 สี่ำ�หรับในีปีทุ่�ผ��นีมู่� ภ�วะก�รแข�งขันีทุ่�บริษััทุประสี่บอย่�เป็นีก�รแข�งขันีของผ่้ประกอบก�รผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกภ�ยในีประเทุศั 
จ่ังไมู่�มู่่ค่�แข�งตำ��งประเทุศั เนืี�องจั�กบริษััทุผลิตำสิี่นีค้�ให้แก� Subcontractors ของผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ (OEM) และ Subcontractors ดังกล��ว 
จัะประกอบและสี่�งกลบัญ่�ปุ่นีเพื�อกระจั�ยไปยงัประเทุศัตำ��ง ๆ  ทัุ�วโลก แตำ�จั�กภ�วะเศัรษัฐกจิัทัุ�งในีประเทุศัและตำ��งประเทุศัทุ่�ยังคงชิ้ะลอตำวั 
ทุำ�ให้ก�รแข�งขันียังคงมู่่คว�มู่รุนีแรง ถ่ืงแมู้่ว��ในีบ�งอุตำสี่�หกรรมู่จัะเริ�มู่ฟ้�นีตัำวก็ตำ�มู่ เชิ้�นี อุตำสี่�หกรรมู่อิเล็กทุรอนิีกส์ี่ และอุตำสี่�หกรรมู่ 
ย�นียนีต์ำ เป็นีต้ำนี โดยยังคงมู่่ก�รแข�งขันีด้�นีร�ค�ทุ่�รุนีแรง 
 สี่ำ�หรบัก�รแข�งขันีจั�กผ้่ประกอบก�รในีประเทุศั เนืี�องจั�กธุรกิจัชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกของบริษััทุแบ�งเป็นี 2 ประเภทุ คือ 1) ธุรกิจัก�รผลติำ 
ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ตำกิด้วยกระบวนีก�รฉ่ด และ 2) ธุรกิจัก�รผลติำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ตำกิด้วยกระบวนีก�รข่�นีร่ป ทุำ�ให้ธุรกิจัทัุ�งสี่องประเภทุมู่่กลุ�มู่ล่กค้� 
ทุ่�ไมู่�เหมืู่อนีกันี รวมู่ทัุ�งผลิตำภัณฑ์ิทุ่�ผลิตำได้มู่่คว�มู่แตำกตำ��งกันี 
 โดยกลุ�มู่ล่กค้�สี่ำ�หรบัง�นีด้�นีฉ่ดพล�ตำกิจัะมู่่คว�มู่หล�กหล�ยกว��และกระจั�ยไปในีหล�ยอตุำสี่�หกรรมู่ ได้แก� อุตำสี่�หกรรมู่ย�นียนีต์ำ 
อุตำสี่�หกรรมู่อเิล็กทุรอนิีกส์ี่ อุตำสี่�หกรรมู่ของใช้ิ้ในีครัวเรือนี อุตำสี่�หกรรมู่เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้�และเครื�องใช้ิ้สี่ำ�นัีกง�นี เป็นีต้ำนี ทุำ�ให้มู่่ก�รกระจั�ย 
คว�มู่เส่ี่�ยงในีสี่�วนีของกลุ�มู่ล่กค้�ทุ่�มู่่คว�มู่หล�กหล�ย สี่�วนีกลุ�มู่ล่กค้�สี่ำ�หรับง�นีด้�นีข่�นีร่ปพล�สี่ตำกิ สี่�วนีใหญ�จัะอย่�ในีอุตำสี่�หกรรมู่อเิล็กทุรอนิีกส์ี่ 
เกือบทัุ�งหมู่ด ทุำ�ให้มู่่คว�มู่เส่ี่�ยงส่ี่งกว�� เนืี�องด้วยอุตำสี่�หกรรมู่อิเล็กทุรอนิีกส์ี่มู่่คว�มู่ผันีผวนีส่ี่งและยังข่�นีอย่�กับเทุคโนีโลย่ทุ่�เปล่�ยนีแปลงไป
 แนีวโน้ีมู่ภ�วะอุตำสี่�หกรรมู่และสี่ภ�พก�รแข�งขันีในีอนี�คตำ
 สี่ำ�หรับกลุ�มู่ล่กค้�ในีกลุ�มู่อิเล็กทุรอนิีกสี่์และย�นียนีตำ์ยังคงมู่่ยอดข�ยทุรงตัำวจั�กปีทุ่�ผ��นีมู่� สี่�วนีล่กค้�ในีกลุ�มู่ของใชิ้้ในีครัวเรือนี 
หรือเครื�องใช้ิ้สี่ำ�นัีกง�นีมู่่แนีวโน้ีมู่ชิ้ะลอตำวัลง สี่�งผลให้โดยภ�พรวมู่ธรุกิจัของบรษัิัทุในีปีทุ่�ผ��นีมู่�อย่�ในีภ�วะหดตำวัลง โดยบรษัิัทุได้พย�ย�มู่ 
ขย�ยธุรกิจัไปยังพื�นีทุ่�มู่่ก�รลงทุุนีเพิ�มู่และได้รับก�รสี่�งเสี่ริมู่จั�กภ�ครัฐในีก�รลงทุุนี ได้แก� พื�นีทุ่�ด้�นีตำะวันีออก (Eastern Economic 
Corridor หรือ EEC) และ/หรือกลุ�มู่ล่กค้�จั�กประเทุศัจ่ันี ทุ่�มู่่ก�รย้�ยฐ�นีก�รผลิตำมู่�ยังประเทุศัไทุยมู่�กข่�นี เพื�อหล่กเล่�ยงมู่�ตำรก�รก่ดกันี 
ทุ�งก�รค้�ระหว��งสี่หรัฐอเมู่ริก�และจ่ันี เพื�อทุดแทุนีล่กค้�ในีกลุ�มู่อุตำสี่�หกรรมู่ทุ่�มู่่แนีวโนี้มู่ไมู่�ด่นัีก เชิ้�นี อุตำสี่�หกรรมู่อิเล็กทุรอนิีกสี่์ 
และอุตำสี่�หกรรมู่ย�นียนีต์ำ เป็นีต้ำนี รวมู่ถ่ืงก�รพย�ย�มู่เข้�ไปข�ยง�นีชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกในีสี่�วนีของภ�ครัฐเพิ�มู่เติำมู่ด้วย 
 จัำ�นีวนีค่�แข�งขันีและขนี�ดของบริษััทุ 
 สี่ำ�หรับจัำ�นีวนีบริษััทุผ้่ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกด้วยกระบวนีก�รฉ่ด (Plastic Injection) ในีประเทุศัมู่่จัำ�นีวนีมู่�กเป็นีจัำ�นีวนีพันีร�ย 
แตำ�สี่�วนีใหญ�จัะเป็นีผ้่ประกอบก�รขนี�ดเล็ก ทุ่�มู่่คว�มู่ชิ้ำ�นี�ญเฉพ�ะด้�นีในีก�รผลิตำแตำ�ละผลิตำภัณฑ์ิ เชิ้�นี ผ้่ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกสี่ำ�หรับ 
ของใช้ิ้ในีครัวเรือนี สี่ำ�หรับผ้่ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีย�นียนีต์ำและเครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� โดยก�รแบ�งกลุ�มู่ของผ้่ประกอบก�รจัะแบ�งตำ�มู่คุณภ�พของสิี่นีค้�ทุ่�
ผลิตำสี่ำ�หรับขนี�ดธุรกิจัของบริษััทุถืือว��อย่�ในีระดับกล�งสี่ำ�หรับธุรกิจัน่ี�
 สี่ำ�หรับก�รผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกแบบข่�นีร่ป (Vacuum Pressure Forming) จัะมู่่จัำ�นีวนีค่�แข�งขันีน้ีอยร�ยกว�� โดยค่�แข�งขันีทุ่�อย่�ในีระดับ 
เด่ยวกันีมู่่ประมู่�ณ 4-5 ร�ย ห�กนีบัเฉพ�ะค่�แข�งทุ่�ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ตำกิสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่อเิล็กทุรอนิีกส์ี่และเครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� ซ่�งในีจัำ�นีวนีน่ี� 
มู่่ประมู่�ณ 2-3 ร�ย เป็นีบริษััทุรับจ้ั�งข่�นีร่ปอย��งเด่ยว สี่�วนีผ้่ผลิตำทุ่�เหลือจัะให้บริก�รออกแบบแมู่�พิมู่พ์ด้วยเชิ้�นีเด่ยวกับบริษััทุ สี่ำ�หรับขนี�ด 
ธุรกิจัของบริษััทุถืือว��อย่�ในีระดับกล�งสี่ำ�หรับธุรกิจัน่ี�
 สี่ถื�นีภ�พและศัักยภ�พในีก�รแข�งขันี
 ในีสี่�วนีของสิี่นีค้�ทุ่�บริษััทุผลติำเป็นีสิี่นีค้�ในีกลุ�มู่ทุ่�ต้ำองใช้ิ้คว�มู่ชิ้ำ�นี�ญในีก�รผลติำ รวมู่ทัุ�งก�รควบคมุู่คุณภ�พและบรกิ�ร ซ่�งผ้่ผลิตำทุ่� 
อย่�ในีกลุ�มู่เด่ยวกันีสี่�วนีมู่�กเป็นีบริษััทุตำ��งชิ้�ติำจั�กประเทุศัญ่�ปุ่นี และไต้ำหวันี ทุ่�มู่�ตัำ�งฐ�นีก�รผลิตำในีเมืู่องไทุย ซ่�งเป็นีผ้่ผลิตำให้กับ Subcontractors 
หรือ ผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ (OEM) ทัุ�วไปเหมืู่อนีกับบริษััทุ ดังนัี�นี ก�รแข�งขันีในีธุรกิจัจ่ังมู่่ลักษัณะค�อนีข้�งรุนีแรง 
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 อย��งไรก็ตำ�มู่ ทุ่�ผ��นีมู่�สิี่นีค้�ของบริษััทุได้รับก�รยอมู่รับจั�กล่กค้�มู่�โดยตำลอด สี่�เหตุำหนี่�งเนืี�องมู่�จั�กก�รทุ่�บริษััทุมู่่ก�รลงทุุนี 
ค�อนีข้�งส่ี่งในีเครื�องจัักรทุ่�ใชิ้้ในีกระบวนีก�รผลิตำ เพื�อให้เครื�องจัักรทัุ�งหมู่ดของบริษััทุเป็นีเครื�องจัักรทุ่�ทัุนีสี่มัู่ย และมู่่ชิ้��งเทุคนิีคทุ่�มู่่ 
ประสี่บก�รณ์ในีก�รปรับสี่ภ�พเครื�องจัักรสี่�มู่�รถืรองรับก�รผลิตำทุ่�มู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงร่ปแบบผลิตำภัณฑ์ิตำ��ง ๆ รวมู่ถ่ืงจัำ�นีวนีก�รผลิตำในี 
ปริมู่�ณมู่�กได้ นีอกจั�กน่ี� บริษััทุยังให้คว�มู่สี่ำ�คญัในีด้�นีคุณภ�พสี่นิีค้�โดยมู่่ก�รพฒันี�และปรบัปรุงประสี่ทิุธิภ�พในีก�รผลติำอย��งตำ�อเนืี�อง 
รวมู่ทัุ�งพัฒนี�บุคล�กรในีสี่�วนีก�รผลิตำอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ เพื�อให้พนัีกง�นีมู่่คว�มู่ชิ้ำ�นี�ญ และมู่่ทัุกษัะแรงง�นีเพิ�มู่ข่�นี เชิ้�นี สี่�งพนัีกง�นีไป 
อบรมู่เทุคนิีคก�รใชิ้้เครื�องจัักรในีก�รผลิตำจั�กผ่้จัำ�หนี��ยเครื�องจัักรในีตำ��งประเทุศั และทุ่�ผ��นีมู่�บริษััทุไมู่�เคยได้รับคำ�ร้องเร่ยนีจั�กล่กค้� 
ในีเรื�องของคุณภ�พและมู่�ตำรฐ�นีของสิี่นีค้�ทุ่�บริษััทุผลิตำ ประกอบกับฐ�นีล่กค้�ของบริษััทุสี่�วนีใหญ�เป็นีกลุ�มู่ล่กค้�ชิ้�วญ่�ปุ่นีทุ่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ 
ทุ�งธุรกิจัมู่�ย�วนี�นี และมู่่คว�มู่ไว้ว�งใจัซ่�งกันีและกันี ดังนัี�นี แมู้่ก�รแข�งขันีในีอุตำสี่�หกรรมู่น่ี�จัะค�อนีข้�งรุนีแรงในีปีทุ่�ผ��นีมู่�จั�กภ�วะ 
เศัรษัฐกิจัทุ่�ชิ้ะลอตัำวทัุ�งในีประเทุศัและตำ��งประเทุศั ทุำ�ให้บริษััทุประสี่บปัญห�บ้�งในีสี่�วนีของก�รเติำบโตำของยอดข�ย เนืี�องจั�กตำล�ดโดยรวมู่ 
ทุ่�ทุรงตัำวโดยเฉพ�ะตำล�ดสี่�งออกสิี่นีค้�จั�กประเทุศัไทุยทุ่�หดตัำวลง แตำ�บริษััทุก็ยังพย�ย�มู่รักษั�คุณภ�พของสิี่นีค้�และก�รบริก�รของบริษััทุ 
ให้เป็นีทุ่�ยอมู่รับในีกลุ�มู่ผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ต้ำนีแบบ OEM และ Subcontractors ของผ้่ผลิตำสิี่นีค้� OEM ในีประเทุศัไทุย เพื�อให้ยังสี่�มู่�รถืเติำบโตำและ 
แข�งขันีได้ในีระยะย�ว
 สี่ำ�หรับข้อได้เปร่ยบในีก�รแข�งขันีของบริษััทุในีสี่�วนีของก�รผลิตำแบบข่�นีร่ป คือ บริษััทุให้บริก�รออกแบบและผลิตำแมู่�พิมู่พ์ทุ่�ใช้ิ้ในี
ก�รข่�นีร่ปพล�สี่ติำก เพ่ยงล่กค้�นีำ�ผลิตำภัณฑิ์มู่�ให้ บริษััทุจัะจััดทุ่มู่ง�นีออกแบบทุ่�สี่�มู่�รถืชิ้�วยล่กค้�ในีก�รออกแบบ ซ่�งก�รให้บริก�รในี 
ลักษัณะน่ี�ชิ้�วยให้ล่กค้�ได้รับคว�มู่สี่ะดวกและเป็นีทุ่�พอใจั โดยแบบง�นีและแมู่�พิมู่พ์ทุ่�ผลิตำโดยบริษััทุจัะถ่ืกรักษั�เป็นีคว�มู่ลับทุ�งด้�นีก�รผลิตำ 
ดังนัี�นี นีอกจั�กคว�มู่สี่ำ�คัญของคุณภ�พและก�รจััดสี่�งทุ่�ตำรงตำ�อเวล�แล้ว บริษััทุยังให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับล่กค้�และพร้อมู่ทุ่�จัะชิ้�วยเหลือล่กค้� 
แก้ปัญห�เสี่มู่อ

	 ขึ้)	กลุ่ี่มลูี่กค้้�โมเดิร์ินัเทริด
	 1.	 ก�ริตลี่�ดขึ้อีงผลิี่ตภัณฑ์์
  นีโยบ�ยก�รตำล�ด
  บริษััทุมู่่นีโยบ�ยก�รตำล�ดทุ่�มุู่�งเน้ีนีก�รสี่ร้�งคว�มู่พอใจัในีก�รให้บริก�รแก�ล่กค้�ในีระยะย�ว (Long-Term Customer Satisfaction) 
โดยคำ�น่ีงถ่ืงก�รรักษั�คุณภ�พของสิี่นีค้�ในีระยะย�วและก�รสี่�งของทุ่�เป็นีไปตำ�มู่กำ�หนีดและทัุนีตำ�อเวล� เพื�อสี่ร้�งคว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ่�ด่กับล่กค้� 
  ลักษัณะล่กค้�และกลุ�มู่ล่กค้�เป้�หมู่�ย
  กลุ�มู่ล่กค้�ของบริษััทุย�อย สี่�วนีใหญ�จัะเป็นีกลุ�มู่ล่กค้�โมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ  ได้แก� บิ�กซ่ โลตัำสี่ แม็ู่คโคร ไทุวัสี่ดุ เป็นีต้ำนี โดยบริษััทุย�อย 
สี่�มู่�รถืผลิตำสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พในีร�ค�ทุ่�สี่�มู่�รถืแข�งขันีได้กับค่�แข�ง เนืี�องจั�กมู่่ก�รควบคุมู่ตำ้นีทุุนีก�รผลิตำทุ่�ด่ ทุำ�ให้ล่กค้�สี่�วนีใหญ�ให้ 
คว�มู่ไว้ว�งใจัและมู่่ก�รซื�อข�ยสิี่นีค้�กันีมู่�นี�นี ซ่�งในีปีทุ่�ผ��นีมู่� บริษััทุย�อยมู่่ก�รจัำ�หนี��ยให้แก�ล่กค้�ร�ยหน่ี�งในีสัี่ดสี่�วนีทุ่�เกินีกว�� ร้อยละ 
30 ของร�ยได้ของบริษััทุย�อย อย��งไรก็ตำ�มู่ บริษััทุย�อยก็มู่่นีโยบ�ยทุ่�จัะขย�ยตำล�ดไปยังตำล�ดใหมู่� ๆ เพิ�มู่ข่�นี เพื�อลดก�รพ่�งพิงล่กค้� 
ร�ยใดร�ยหน่ี�งมู่�กเกินีไป โดยเฉพ�ะอย��งยิ�ง ตำล�ดด้�นีก�รสี่�งออก ซ่�งในีปีทุ่�ผ��นีมู่�มู่่ก�รเติำบโตำได้ค�อนีข้�งด่
  กลุ�มู่ล่กค้�ของบริษััทุย�อยแบ�งออกเป็นี 2 กลุ�มู่ ตำ�มู่ลักษัณะของสี่�ยผลิตำภัณฑ์ิ ดังน่ี�
  1. สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�ได้รับจั�กกระบวนีก�รฉ่ดพล�สี่ติำก (Injection Molding)
   กลุ�มู่ล่กค้�ของบริษััทุย�อย ได้แก� ศ่ันีย์ก�รค้�โมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ เชิ้�นี บิ�กซ่ โลตัำสี่ แม็ู่คโคร ไทุวัสี่ดุ เป็นีต้ำนี
  2. สี่�ยผลิตำภัณฑ์ิทุ่�ได้จั�กก�รนีำ�มู่�ประกอบหรือจััดห่บห�อข่�นีมู่�ใหมู่� (ดำ�เนิีนีก�รโดย บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด  
   ซ่�งเป็นีบริษััทุย�อยของบริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด)
   กลุ�มู่ล่กค้�ได้แก� ศ่ันีย์ก�รค้�โมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ เชิ้�นี บิ�กซ่ โลตัำสี่ เป็นีต้ำนี
  ก�รจัำ�หนี��ยและชิ้�องทุ�งก�รจัำ�หนี��ย
  สิี่นีค้�พล�สี่ติำกประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนีของบริษััทุย�อยสี่�วนีใหญ�จัะถ่ืกจััดจัำ�หนี��ยให้แก�ศ่ันีย์ก�รค้�โมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ เพื�อ 
นีำ�ไปจัำ�หนี��ยตำ�อให้แก�ประชิ้�ชิ้นีทัุ�วไป ซ่�งสิี่นีค้�พล�สี่ติำกดังกล��วเป็นีสิี่นีค้�ทุ่�ประชิ้�ชิ้นีสี่�วนีใหญ�นิียมู่ใช้ิ้และมู่่ใช้ิ้ในีบ้�นีเกือบทุุกครัวเรือนี 
ซ่�งบริษััทุได้พย�ย�มู่จัะนีำ�ไปจัำ�หนี��ยในีศ่ันีย์ก�รค้�โมู่เดิร์นีเทุรดให้มู่�กร�ยข่�นี เพื�อให้มู่่ชิ้�องทุ�งในีก�รจััดจัำ�หนี��ยทุ่�กว้�งขว�งมู่�กยิ�งข่�นี 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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  สัี่ดสี่�วนีก�รจัำ�หนี��ยในีประเทุศัและตำ��งประเทุศั
  บริษััทุย�อยจัะมู่่ก�รข�ยในีประเทุศัแป็นีสี่�วนีใหญ�มู่�กกว�� 80% โดยจัะมู่่ก�รข�ยไปตำ��งประเทุศัจัำ�นีวนีประมู่�ณ 13% ของยอดข�ย 
โดยสี่�งไปทุ่�ไปทุ่�ประเทุศัออสี่เตำรเล่ยและอังกฤษัเป็นีสี่�วนีใหญ� และบริษััทุย�อยมู่่นีโยบ�ยทุ่�จัะขย�ยก�รสี่�งออกไปตำ��งประเทุศัให้มู่�กข่�นี 
เป็นีประมู่�ณ 20% ของยอดข�ย ในี 2-3 ปีข้�งหน้ี� ทัุ�งน่ี� ปัจัจุับันี บริษััทุย�อยยังมู่่ก�รพ่�งพิงล่กค้�ร�ยใหญ�ร�ยหน่ี�งประมู่�ณ 64% ของยอดข�ย 
อย��งไรก็ตำ�มู่ บริษััทุย�อยได้มู่่นีโยบ�ยทุ่�จัะขย�ยตำล�ดไปยังล่กค้�ร�ยอื�นี ๆ  หรือล่กค้�ร�ยใหมู่� ๆ  เพิ�มู่ข่�นีรวมู่ถ่ืงก�รสี่�งออกไปยังล่กค้�ตำ��งประเทุศั 
มู่�กข่�นี เพื�อลดก�รพ่�งพิงล่กค้�ร�ยใหญ�ดังกล��ว

 2.	 สำภ�พก�ริแข่ึ้งขัึ้นั
  สี่ภ�พก�รแข�งขันีในีอุตำสี่�หกรรมู่
  สี่ำ�หรับในีปีทุ่�ผ��นีมู่� ภ�วะก�รแข�งขันีทุ่�บริษััทุย�อยประสี่บอย่�เป็นีก�รแข�งขันีของผ่้ประกอบก�รภ�ยในีประเทุศัทุ่�ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนี 
พล�สี่ติำกประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนีเชิ้�นีเด่ยวกันี จ่ังไมู่�มู่่ค่�แข�งตำ��งประเทุศั โดยสิี่นีค้�สี่�วนีใหญ�ของบริษัำทุย�อยจัะแข�งขันีกันีด้�นีร�ค� เนืี�องจั�ก 
เป็นีสิี่นีค้�ทุ่�ไมู่�มู่่คว�มู่ซับซ้อนีในีก�รผลิตำมู่�กนัีก ดังนัี�นี ก�รควบคุมู่ต้ำนีทุุนีก�รผลิตำจ่ังมู่่คว�มู่สี่ำ�คัญเป็นีอย��งมู่�ก ซ่�งในีปีทุ่�ผ��นีมู่� บริษััทุย�อย 
สี่�มู่�รถืควบคุมู่ต้ำนีทุุนีก�รผลิตำได้เป็นีด่ข่�นีรวมู่ทัุ�งร�ค�วัตำถุืดิบทุ่�ลดลง ทุำ�ให้อัตำร�กำ�ไรขั�นีต้ำนีส่ี่งข่�นีและสี่�มู่�รถืแข�งขันีกับค่�แข�งขันีในีตำล�ดได้ 
โดยบริษััทุย�อยถืือเป็นีผ้่ผลิตำร�ยใหญ�ร�ยหน่ี�งสี่ำ�หรับสิี่นีค้�ประเภทุดังกล��ว   
  แนีวโน้ีมู่ภ�วะอุตำสี่�หกรรมู่และสี่ภ�พก�รแข�งขันีในีอนี�คตำ
  บริษััทุย�อยเชืิ้�อว�� ก�รแข�งขันีจัะไมู่�รุนีแรงข่�นีกว��ทุ่�เป็นีอย่� เนืี�องจั�กมู่่ผ้่ผลิตำทุ่�สี่�มู่�รถืรองรบัคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้�ศ่ันีย์ก�รค้� 
โมู่เดิร์นีเทุรดได้ไมู่�มู่�กร�ยนัีก เพร�ะต้ำองเป็นีผ้่ผลิตำทุ่�มู่่คว�มู่หล�กหล�ยของสิี่นีค้�ทุ่�ทุำ�ก�รผลิตำ ซ่�งในีสี่�วนีน่ี�ถืือเป็นีข้อได้เปร่ยบของบริษััทุย�อย 
ทุ่�มู่่แมู่�พิมู่พ์จัำ�นีวนีมู่�กทุำ�ให้สี่�มู่�รถืทุำ�ก�รผลิตำสิี่นีค้�พล�สี่ติำกได้อย��งหล�กหล�ยร่ปแบบสิี่นีค้� ทุำ�ให้สี่�มู่�รถืตำอบสี่นีองตำ�อคว�มู่ต้ำองก�ร 
ของล่กค้�ได้ อย��งไรก็ตำ�มู่ บริษััทุได้พย�ย�มู่ทุ่�จัะขย�ยตำล�ดไปยังกลุ�มู่ล่กค้�ทุ่�กว้�งขว�งมู่�กข่�นี เพื�อลดก�รพ่�งพิงล่กค้�ร�ยใดร�ยหน่ี�ง
มู่�กเกินีไป 
  นีอกจั�กน่ี� ยังได้พย�ย�มู่ขย�ยตำล�ดในีตำ��งประเทุศัเพิ�มู่ข่�นีด้วย โดยเฉพ�ะในีประเทุศัออสี่เตำรเล่ย และอังกฤษั ซ่�งสิี่นีค้�ของบรษัิัทุย�อย 
ได้รับก�รตำอบรับเป็นีอย��งด่ โดยจัะเห็นีได้จั�กยอดข�ยไปยังตำ��งประเทุศัทุ่�ส่ี่งข่�นีเนืี�องจั�ก สิี่นีค้�มู่่ร�ค�ทุ่�สี่�มู่�รถืแข�งขันีได้กับผ้่ผลิตำจั�ก 
ประเทุศัอื�นี 
  จัำ�นีวนีค่�แข�งขันีและขนี�ดของบริษััทุ 
  สี่ำ�หรับจัำ�นีวนีบรษัิัทุผ้่ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกด้วยกระบวนีก�รฉ่ด (Plastic Injection) ในีประเทุศัมู่่จัำ�นีวนีมู่�กเป็นีจัำ�นีวนีพันีร�ย 
แตำ�สี่�วนีใหญ�จัะเป็นีผ้่ประกอบก�รขนี�ดเล็ก ทุ่�ไมู่�มู่่แมู่�พิมู่พ์มู่�กเพ่ยงพอทุ่�จัะผลิตำสิี่นีค้�ให้ตำอบสี่นีองคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้�ในีกลุ�มู่ศ่ันีย์ก�รค้� 
โมู่เดิร์นีเทุรดได้ ซ่�งถืือเป็นีจุัดแข็งของบริษััทุย�อยในีธุรกิจัน่ี� โดยถืือได้ว��บริษััทุย�อยนัี�นีเป็นีผ่้ผลิตำร�ยใหญ�ร�ยหนี่�งสี่ำ�หรับสิี่นีค้�พล�สี่ติำก 
ประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนีในีกลุ�มู่น่ี� 
  สี่ถื�นีภ�พและศัักยภ�พในีก�รแข�งขันี 
  ในีปัจัจุับันีถืือได้ว��บริษััทุย�อยมู่่คว�มู่สี่�มู่�รถืในีก�รแข�งขันีในีธุรกิจัผลิตำสิี่นีค้�ประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนีน่ี�ได้เป็นีอย��งด่ จั�กจุัดแข็ง 
ในีเรื�องจัำ�นีวนีแมู่�พิมู่พ์ทุ่�มู่่จัำ�นีวนีมู่�กและมู่่คว�มู่หล�กหล�ยในีร่ปแบบสิี่นีค้� อ่กทัุ�งยังสี่�มู่�รถืควบคุมู่ต้ำนีทุุนีในีก�รผลิตำได้ด่ ทุำ�ให้สี่�มู่�รถื 
แข�งขันีได้ในีตำล�ด ซ่�งทุ่�ผ��นีมู่� สิี่นีค้�พล�สี่ติำกของบริษััทุย�อยก็ได้รับก�รยอมู่รับจั�กล่กค้�เป็นีอย��งด่ รวมู่ถ่ืงก�รทุ่�บริษััทุสี่�มู่�รถืจััดสี่�งสิี่นีค้�ได้ 
ตำรงตำ�มู่กำ�หนีดเวล�และทัุนีตำ�มู่คว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้�

ธิุรกิจัพิมูพ์ฉลากสินค้า

 1.	 ก�ริตลี่�ดขึ้อีงผลิี่ตภัณฑ์์
  นีโยบ�ยก�รตำล�ด
  เนืี�องจั�กกลุ�มู่ล่กค้�ของบรษัิัทุสี่�วนีใหญ�เป็นีกลุ�มู่ล่กค้�บรษัิัทุข้�มู่ชิ้�ตำใินีอุตำสี่�หกรรมู่อปุโภคบรโิภคทุ่�ให้คว�มู่สี่ำ�คญักับคุณภ�พ 
และคว�มู่สี่วยง�มู่ของสิี่นีค้� เพร�ะฉล�กสิี่นีค้�มู่่ผลตำ�อภ�พลักษัณ์ของสิี่นีค้�เป็นีอย��งมู่�ก และต้ำองสี่นีองตำอบตำ�อคว�มู่ต้ำองก�รของผ้่บริโภค 
ซ่�งมู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงได้อย��งรวดเร็วด้วย ดังนัี�นี บริษััทุจั่งมู่่นีโยบ�ยให้คว�มู่สี่ำ�คัญเป็นีอย��งมู่�กกับคุณภ�พของฉล�กสิี่นีค้�ทุ่�ผลิตำทัุ�ง 
ในีด้�นีของเทุคโนีโลย่ก�รผลิตำและคว�มู่สี่วยง�มู่ รวมู่ทัุ�งต้ำองมู่่คว�มู่รวดเร็วในีก�รให้บริก�รตำ�อล่กค้�เพื�อให้ทัุนีตำ�อคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� 
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  ลักษัณะล่กค้�และกลุ�มู่ล่กค้�เป้�หมู่�ย
  ล่กค้�ของบริษััทุสี่�มู่�รถืแบ�งได้เป็นี 2 กลุ�มู่ คือ
  1. กลุ�มู่ล่กค้�ผ้่ข�ยสิี่นีค้�ระดับส่ี่ง
   ฉล�กสิี่นีค้�จัะมู่่ลักษัณะสี่วยง�มู่ ส่ี่สัี่นีสี่ดใสี่ โดดเด�นีและมู่่คว�มู่คงทุนีส่ี่ง ต้ำนีทุุนีก�รผลิตำฉล�กสิี่นีค้�ประเภทุน่ี�จัะส่ี่ง เนืี�องจั�ก 
  วัตำถุืดิบทุ่�ใช้ิ้ในีก�รผลิตำมู่่ร�ค�ค�อนีข้�งแพงและจัำ�นีวนีส่ี่ทุ่�ใช้ิ้ในีก�รพิมู่พ์จัะมู่่จัำ�นีวนีส่ี่มู่�ก ดังนัี�นี กระบวนีก�รผลิตำจัะมู่่คว�มู่  
  ซับซ้อนี โดยทัุ�วไปร�ค�สิี่นีค้�ของล่กค้�กลุ�มู่น่ี�จัะมู่่ร�ค�ค�อนีข้�งส่ี่ง ซ่�งปัจัจุับันีบริษััทุผลิตำฉล�กสิี่นีค้�ให้แก�ผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ชัิ้�นีนีำ� 
  หล�ยบริษััทุ เชิ้�นี กลุ�มู่ P&G กลุ�มู่ BEIERSDORF กลุ�มู่ JOHNSON & JOHNSON เป็นีต้ำนี
  2. กลุ�มู่ผ้่ข�ยสิี่นีค้�อุปโภคบริโภค
   ฉล�กสิี่นีค้�ของล่กค้�กลุ�มู่น่ี� โดยทัุ�วไปจัะเป็นีดวงเล็กๆ ไมู่�เน้ีนีส่ี่สัี่นีมู่�กนัีก ดังนัี�นีก�รผลิตำจ่ังไมู่�ค�อยมู่่คว�มู่ซับซ้อนีและต้ำนีทุุนี 
  ก�รผลิตำจัะตำำ��กว��ฉล�กสิี่นีค้�ของกลุ�มู่ผ้่ข�ยสิี่นีค้�พร่เมู่่�ยมู่ ตัำวอย��งล่กค้�กลุ�มู่น่ี� ได้แก� กลุ�มู่เจัริญโภคภัณฑ์ิ ผ้่ผลิตำอ�ห�รสี่ด  
  เบทุ�โก ผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ระดับกล�งและเล็ก (SME)
  โดยบริษััทุพย�ย�มู่กระจั�ยกลุ�มู่ล่กค้�ไปในีทัุ�ง 2 กลุ�มู่ เพื�อกระจั�ยคว�มู่เส่ี่�ยงไมู่�ให้พ่�งพิงกลุ�มู่ล่กค้�ใดมู่�กเกินีไป
  ก�รจัำ�หนี��ยและชิ้�องทุ�งก�รจัำ�หนี��ย
  ฉล�กสิี่นีค้�ของบริษััทุสี่�วนีใหญ�จัะถ่ืกสี่�งโดยตำรงให้กับล่กค้�ของบริษััทุทุ่�เป็นีเจ้ั�ของตำร�สิี่นีค้�โดยตำรง แตำ�บ�งสี่�วนีก็จัะสี่�งผ��นี 
Subcontractors ของเจ้ั�ของตำร�สี่นิีค้�ซ่�งเป็นีล่กค้�ของบรษัิัทุ หรือสี่�งไปยังผ้่รับบรรจัสิุี่นีค้�อ่กทุ่หน่ี�ง โดยฉล�กสี่นิีค้�ของบรษัิัทุจัะถ่ืกนีำ�ไป 
ประกอบกับขวดบรรจุั เพื�อใช้ิ้บรรจุัสิี่นีค้�ของล่กค้�ตำ�อไป และกระจั�ยข�ยไปยังประเทุศัตำ��ง ๆ  ทัุ�วโลก เนืี�องจั�กล่กค้�สี่�วนีใหญ�ของบริษััทุเป็นี 
บริษััทุข้�มู่ชิ้�ติำขนี�ดใหญ� ดังนัี�นีก�รด่แลและติำดตำ�มู่ให้บริก�รล่กค้�ให้ทุันีตำ�อคว�มู่ตำ้องก�รจั่งมู่่คว�มู่สี่ำ�คัญมู่�ก บริษััทุจั่งมู่่ก�รแตำ�งตัำ�ง 
พนัีกง�นีข�ยให้ด่แลล่กค้�ร�ยใหญ�โดยเฉพ�ะในีลักษัณะเป็นีร�ย ๆ เป็นี Key Account 
  สัี่ดสี่�วนีก�รจัำ�หนี��ยในีประเทุศัและตำ��งประเทุศั
   บริษััทุจัะมู่่ก�รข�ยในีประเทุศัมู่�กกว�� 90% โดยจัะมู่่ก�รข�ยไปตำ��งประเทุศัเพ่ยงประมู่�ณ 6% โดยสี่�งไปทุ่�ไปทุ่�ประเทุศัพมู่��  
  ออสี่เตำรเล่ย เก�หล่ใต้ำ สิี่งคโปร์ เป็นีต้ำนี บริษััทุย�อยยังมู่่ก�รพ่�งพิงล่กค้�ร�ยใหญ�ร�ยหน่ี�งประมู่�ณ 33% ซ่�งบริษััทุย�อยได้มู่่นีโยบ�ย 
  ทุ่�จัะขย�ยตำล�ดไปยังล่กค้�ร�ยใหมู่� ๆ เพิ�มู่ข่�นี เพื�อลดก�รพ่�งพิงล่กค้�ร�ยใหญ�ดังกล��ว

 2.	 สำภ�พก�ริแข่ึ้งขัึ้นั
  สี่ภ�พก�รแข�งขันีในีอุตำสี่�หกรรมู่
  เนืี�องจั�กลักษัณะก�รให้บริก�รของบริษััทุจัะเป็นีร่ปแบบก�รให้บริก�รผลิตำฉล�กสิี่นีค้�แบบครบวงจัร และจัะเน้ีนีก�รผลิตำฉล�กสิี่นีค้� 
เพ่ยงอย��งเด่ยวเทุ��นัี�นี สี่�วนีค่�แข�งของบริษััทุสี่�มู่�รถืแบ�งออกเป็นี 
   1) ผ้่ผลิตำฉล�กสิี่นีค้�เพ่ยงอย��งเด่ยว และ 
   2) ผ้่ผลิตำทุ่�ผลิตำสิี่นีค้�ด้�นีอื�นีด้วยนีอกจั�กฉล�กพิมู่พ์
  ในีสี่�วนีของผ้่ผลิตำฉล�กสิี่นีค้�เพ่ยงอย��งเด่ยวสี่�วนีใหญ�จัะเป็นีผ้่ประกอบก�รขนี�ดเล็กทุ่�มู่่ลักษัณะเป็นีโรงง�นีห้องแถืว และใช้ิ้เงินี 
ลงทุุนีตำำ�� ซ่�งมู่่เป็นีจัำ�นีวนีมู่�ก และโดยมู่�กจัะมู่่คว�มู่ชิ้ำ�นี�ญเฉพ�ะด้�นีก�รพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้�แบบกระด�ษัเทุ��นัี�นี ดังนัี�นี ค่�แข�งขันีของบริษััทุทุ่� 
ผลิตำฉล�กสี่นิีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พสี่นิีค้�ระดบัเด่ยวกันีจัะมู่่ค�อนีข้�งน้ีอยร�ยเนืี�องจั�กต้ำองใช้ิ้เงินีลงทุุนีในีก�รซื�อเครื�องจัักรส่ี่ง เพร�ะต้ำองใช้ิ้เครื�องจัักร 
ทุ่�มู่่เทุคโนีโลย่ทุ่�ทัุนีสี่มัู่ยและมู่่คว�มู่เทุ่�ยงตำรงในีก�รผลติำและตำรวจัเช็ิ้คคว�มู่ผิดพล�ด อ�ทิุ เครื�องยิงฟิลม์ู่ เครื�อง Vision Inspection เพื�อใช้ิ้ 
ตำรวจัเช็ิ้คคุณภ�พของฉล�กพมิู่พ์หลังก�รผลติำ เพื�อให้ฉล�กทุ่�ได้มู่่แบบ ส่ี่ และคณุภ�พตำ�มู่ทุ่�ต้ำองก�ร ซ่�งทุำ�ให้ก�รเข้�มู่�ของค่�แข�งขันีจั�กในี 
ประเทุศัมู่่น้ีอย สี่�วนีใหญ�จัะเป็นีค่�แข�งทุ่�มู่�จั�กตำ��งประเทุศั เชิ้�นี จั�กประเทุศัอินีเด่ย เป็นีต้ำนี เพร�ะก�รจัะเข้�มู่�แข�งขันีธุรกิจัน่ี�ต้ำองมู่่ฐ�นีล่กค้� 
ทุ่�แนี�ชัิ้ดก�อนี ทัุ�งน่ี� จั�กสี่ภ�วะเศัรษัฐกิจัชิ้ะลอตัำวลงทัุ�งในีประเทุศัและตำ��งประเทุศั สี่�งผลกระทุบตำ�อยอดข�ยของบริษััทุหดตัำวลงอันีเนืี�องมู่�จั�ก 
ก�รแข�งขันีด้�นีร�ค�ทุ่�ส่ี่งข่�นีจั�กก�รเข้�มู่�ของค่�แข�งขันีร�ยใหมู่�ๆ จั�กตำ��งประเทุศั
  สี่ำ�หรับผ้่ผลิตำทุ่�ผลิตำสิี่นีค้�ชิ้นิีดอื�นีด้วยนีอกเหนืีอจั�กฉล�กพิมู่พ์ เชิ้�นี ผ้่ผลิตำพวกบรรจุัห่บห�อ อ�ทิุ ขวดนีำ��ดื�มู่ หรือถ้ืวยไอศัคร่มู่ 
แมู้่จัะมู่่ก�รใช้ิ้เงินีลงทุุนีในีเครื�องจัักรส่ี่ง แตำ�ผ้่ผลิตำในีกลุ�มู่น่ี�จัะเน้ีนีก�รผลติำสิี่นีค้�หลักของบริษััทุ จ่ังไมู่�ได้เน้ีนีก�รผลติำฉล�กพิมู่พ์เพื�อข�ย แตำ�
เป็นีก�รผลิตำเพื�อใช้ิ้กบัสิี่นีค้�ของบริษััทุและบริษััทุในีกลุ�มู่เทุ��นัี�นี และค�ดว��ผ้่ผลิตำดังกล��วจัะไมู่�เข้�มู่�เป็นีค่�แข�งบริษััทุในีก�รผลิตำฉล�กพิมู่พ์ 
เป็นีสิี่นีค้�หลัก และข�ยให้กับบุคคลภ�ยนีอก ดังนัี�นี ก�รแข�งขันีโดยตำรงกับบริษััทุยังไมู่�รุนีแรงนัีก

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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  แนีวโน้ีมู่ภ�วะอุตำสี่�หกรรมู่และสี่ภ�พก�รแข�งขันีในีอนี�คตำ
  จั�กก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้ทุ่�ลดลงของธุรกิจัพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้�ในีปีทุ่�ผ��นีมู่�เกิดจั�กก�รแข�งขันีด้�นีร�ค�ทุ่�รุนีแรงข่�นี ทุำ�ให้ร�ค�ข�ย 
สิี่นีค้�ตำ�อหนี�วยปริมู่�ณก�รผลิตำมู่่อัตำร�ทุ่�ลดลง แมู้่ว��ปริมู่�ณหนี�วยของสิี่นีค้�ทุ่�ข�ยได้จัะมู่่จัำ�นีวนีมู่�กข่�นีจั�กภ�วะตำล�ดสิี่นีค้�อุปโภคบริโภค 
ทุ่�เติำบโตำข่�นี สี่�งผลให้บริษััทุย�อยมู่่ผลกำ�ไรสุี่ทุธิลดลงถ่ืงแมู้่ว��จัะพย�ย�มู่ปรับปรุงประสิี่ทุธิภ�พก�รผลิตำ และควบคุมู่ต้ำนีทุุนีก�รผลิตำให้ด่ข่�นีแล้ว 
ก็ตำ�มู่ และในีปีหน้ี�ยังเชืิ้�อว��ก�รแข�งขันีในีธุรกิจัยังคงส่ี่งอย่� ซ่�งบริษััทุย�อยได้พย�ย�มู่ขย�ยตำล�ดไปผลิตำสิี่นีค้�ประเภทุใหมู่� ๆ  เพิ�มู่เติำมู่ เพื�อ 
สี่ร้�งยอดข�ยเข้�มู่�ทุดแทุนียอดข�ยของสิี่นีค้�เดิมู่ทุ่�ชิ้ะลอตัำวและมู่่ก�รแข�งขันีส่ี่ง รวมู่ถ่ืงก�รขย�ยตำล�ดไปยังผ้่ผลิตำในีประเทุศัขนี�ดใหญ� 
มู่�กข่�นี เพื�อผลักดันียอดข�ยให้ส่ี่งข่�นี 
  ในีระยะย�วแล้ว แนีวโน้ีมู่ตำล�ดฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่งยังมู่่ก�รขย�ยตัำวเพิ�มู่ข่�นี สี่�เหตุำสี่ำ�คัญเนืี�องจั�กกระแสี่คว�มู่นิียมู่ฉล�กสิี่นีค้� 
คุณภ�พส่ี่งในีตำ��งประเทุศัเริ�มู่เข้�มู่�ในีประเทุศัไทุย ประกอบกับผ่้บริโภคให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับบรรจุัภัณฑิ์ทุ่�มู่่คว�มู่สี่วยง�มู่มู่�กข่�นี ดังนัี�นี 
ก�รทุำ�ฉล�กสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พด่ ส่ี่สัี่นีสี่ดใสี่ จัะทุำ�ให้สิี่นีค้�มู่่คว�มู่โดดเด�นีและด่งด่ดผ้่บริโภคได้ง��ย นีอกจั�กน่ี� ยังชิ้�วยลดต้ำนีทุุนีก�รผลิตำ 
โดยผ้่ผลิตำสิี่นีค้�ไมู่�จัำ�เป็นีต้ำองผลิตำบรรจุัภัณฑ์ิทุ่�มู่่ลักษัณะเหมู่อืนีกันีแตำ�มู่่ลวดล�ยหรอืส่ี่ทุ่�แตำกตำ��งกันีเก็บไว้เป็นีจัำ�นีวนีมู่�ก ดังนัี�นีตำล�ดสี่ำ�หรบั 
สิี่นีค้�ฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่งยังมู่่ก�รเติำบโตำได้เป็นีอย��งด่ แตำ�อ�จัมู่่ก�รแข�งขันีทุ่�รุนีแรงมู่�กข่�นีจั�กค่�แข�งทุ่�เข้�มู่�จั�กตำ��งประเทุศั ดังนัี�นี 
บริษััทุย�อยจ่ังมู่่แผนีก�รเพิ�มู่เครื�องจัักรทุ่�ทัุนีสี่มัู่ยมู่�กข่�นี เพื�อทุดแทุนีเครื�องจัักรเก�� เพื�อให้สี่�มู่�รถืผลิตำสี่ติำกเกอร์ทุ่�มู่่คุณภ�พมู่�กข่�นีและ 
ในีต้ำนีทุุนีทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิภ�พมู่�กข่�นี สี่ำ�หรับก�รแข�งขันีทุ่�รุนีแรงข่�นีดังกล��วทุำ�ให้บริษััทุได้ชิ้ะลอแผนีก�รสี่ร้�งโรงง�นีใหมู่�ไว้ก�อนี โดยจัะนีำ�มู่� 
พิจั�รณ�อ่กครั�งเมืู่�อเห็นีสี่มู่ควร และหันีไปลงทุุนีในีเครื�องจัักรทุ่�ทัุนีสี่มัู่ยเพื�อทุดแทุนีเครื�องจัักรเก��แทุนี รวมู่ถ่ืงเครื�องจัักรในีธุรกิจัก�รพิมู่พ์ 
ทุ่�เก่�ยวเนืี�องกันีเพื�อเพิ�มู่ตำล�ดล่กค้�ในีกลุ�มู่ใหมู่� ๆ 
  สี่ำ�หรับแนีวโน้ีมู่ก�รแข�งขันีในีตำล�ดน่ี�ก็จัะมู่่ส่ี่งเพิ�มู่มู่�กข่�นีในีแตำ�ละปี ทุำ�ให้บริษััทุต้ำองพย�ย�มู่หล่กหน่ีค่�แข�งไปในีสิี่นีค้�ทุ่�มู่่มู่่ลค��เพิ�มู่ 
มู่�กข่�นี ซ่�งมู่่คว�มู่ย�กในีก�รผลิตำเพิ�มู่ข่�นี 
  จัำ�นีวนีค่�แข�งขันีและขนี�ดของบริษััทุ
  สี่ำ�หรับก�รพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่ง จัะมู่่จัำ�นีวนีค่�แข�งขันีอย่�ป�นีกล�ง โดยมู่่ค่�แข�งขันีทุ่�อย่�ในีระดับเด่ยวกันีประมู่�ณ 4-5 ร�ย 
แตำ�มู่่ค่�แข�งขันีระดับล��งทุ่�มู่�แข�งขันีด้�นีร�ค�เพิ�มู่มู่�กข่�นี ทุำ�ให้บริษััทุย�อยต้ำองเน้ีนีมู่�กข่�นีในีด้�นีคุณภ�พของสิี่นีค้�และก�รบริก�รโดยเฉพ�ะ 
ก�รสี่�งสิี่นีค้�ได้อย��งรวดเร็วทัุนีเวล� อ่กทัุ�งบริษััทุย�อยต้ำองมู่่ก�รพฒันี�ก�รผลติำและคณุภ�พของสี่นิีค้�อย่�ตำลอดเวล� เพื�อให้ทัุนีกับเทุคโนีโลย่ 
และคว�มู่ต้ำองก�รของตำล�ดทุ่�เปล่�ยนีแปลงไป รวมู่ถ่ืงก�รใช้ิ้เครื�องจัักรทุ่�ทัุนีสี่มัู่ยเพื�อควบคุมู่ต้ำนีทุุนีก�รผลิตำให้สี่�มู่�รถืแข�งขันีได้ สี่ำ�หรับ 
ขนี�ดธุรกิจัของบริษััทุย�อยถืือว��อย่�ในีระดับผ้่นีำ�ร�ยหน่ี�งในีธุรกิจัก�รพิมู่พ์ฉล�กสี่ำ�หรับตำล�ดฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่ง
  สี่ถื�นีภ�พและศัักยภ�พในีก�รแข�งขันี
  ธุรกิจัพิมู่พ์ฉล�กคุณภ�พส่ี่งน่ี�ตำ้องใชิ้้เงินีลงทุุนีในีเครื�องจัักรทุ่�ค�อนีข้�งส่ี่ง และก�รได้รับก�รยอมู่รับจั�กล่กค้�ตำ้องใชิ้้เวล�และ 
เป็นีไปได้ไมู่�ง��ยนัีก แตำ�เนืี�องจั�กบริษััทุได้ก�อตัำ�งและผลิตำฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่งน่ี�มู่�นี�นีแล้วเป็นีเวล�มู่�กกว�� 20 ปี จ่ังเป็นีทุ่�ร้่จัักและได้รับ 
ก�รยอมู่รับจั�กล่กค้�เป็นีอย��งด่ แมู้่ว��บริษััทุจัะมู่่ค่�แข�งขันีทุ่�เป็นีตำ��งชิ้�ติำประมู่�ณ 4-5 ร�ย อย��งไรก็ตำ�มู่ บริษััทุยงัมู่่โอก�สี่ในีก�รแข�งขันีทุ่�ด่  
เนืี�องจั�กอย่�ในีธุรกิจัมู่�นี�นีและเข้�ใจัสี่ภ�พแวดล้อมู่ทุ�งธุรกิจัในีประเทุศัไทุยเป็นีอย��งด่ 
  บริษััทุมู่่ผ้่บริห�รและพนัีกง�นีทุ่�มู่่ประสี่บก�รณ์มู่�ย�วนี�นีในีธุรกิจัน่ี� ทุำ�ให้บริษััทุมู่่ข้อได้เปร่ยบจั�กประสี่บก�รณ์ดังกล��ว ทุำ�ให้ 
สี่�มู่�รถืให้บริก�รแก�ล่กค้�ได้อย��งครบวงจัร และสี่�มู่�รถืใช้ิ้ประสี่บก�รณ์แก้ไขปัญห�ให้แก�ล่กค้�ได้ นีอกจั�กน่ี� บริษััทุยังมู่่นีโยบ�ยและ
ศัักยภ�พเพ่ยงพอทุ่�จัะลงทุุนีในีเครื�องจัักรทุ่�ทัุนีสี่มัู่ยซ่�งมู่่ร�ค�ส่ี่ง เพื�อให้มู่่ก�รพัฒนี�อย��งตำ�อเนืี�อง
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ธิุรกิจัผลิตชิ�นส่วนพลาสติก

 ก)	กลุ่ี่มลูี่กค้้�ในัลัี่กษัณะรัิบจำ้�งผลิี่ต	(OEM)	
	 	 1.	 ลัี่กษัณะก�ริจำัดให้ได้ม�ซ้ึ่�งผลิี่ตภัณฑ์์
   ก�รผลิตำ
   โรงง�นีของบริษััทุ ตัำ�งอย่�ทุ่� เลขทุ่� 18 หมู่่� 10 ตำ.คลองส่ี่� อ.คลองหลวง จั.ปทุุมู่ธ�น่ี ซ่�งเป็นีทุ่�ดินีของตำนีเองจัำ�นีวนี 76 ไร� และมู่่ 
ก�รสี่ร้�งโรงง�นีบนีพื�นีทุ่�ดินีดังกล��วบ�งสี่�วนี โดยมู่่โรงผลติำ 4 โรงง�นีมู่่พื�นีทุ่�ก�รผลติำรวมู่จัำ�นีวนี 7,000 ตำรมู่. โดยแบ�งเป็นีโรงง�นีข่�นีร่ปพล�สี่ตำกิ 
(Vacuum Pressure Forming) 2,000 ตำรมู่. โรงง�นีฉ่ดพล�สี่ติำก (Injection Molding) จัำ�นีวนี 2 โรง พื�นีทุ่�รวมู่ 5,000 ตำรมู่. สี่�วนีอ�ค�รสี่ำ�นัีกง�นี 
มู่่พื�นีทุ่� 1,500 ตำรมู่. และคลังสิี่นีค้�มู่่ 2 อ�ค�ร พื�นีทุ่�รวมู่ 5,000 ตำรมู่. ซ่�งแตำ�ละโรงง�นีจัะอย่�ในีคว�มู่ด่แลของผ้่จััดก�รฝ่่�ยผลิตำและผ้่จััดก�ร 
แผนีกแตำ�ละแผนีก
   สี่ำ�หรับกำ�ลงัก�รผลติำรวมู่ของบรษัิัทุ จัะด่จั�กจัำ�นีวนีวตัำถุืดิบทุ่�ใช้ิ้ โดยในีปี 2562 สี่�มู่�รถืแบ�งเป็นีกำ�ลังก�รผลติำรวมู่สี่ำ�หรบั 
ง�นีข่�นีร่ปพล�สี่ติำก จัำ�นีวนีประมู่�ณ 2,200 ตัำนีตำ�อปี ซ่�งบริษััทุใช้ิ้กำ�ลังก�รผลิตำเฉล่�ยอย่�ทุ่�ประมู่�ณร้อยละ 47% และกำ�ลังก�รผลิตำรวมู่ 
สี่ำ�หรับง�นีฉ่ดพล�สี่ติำก จัำ�นีวนีประมู่�ณ 3,000 ตัำนีตำ�อปี ซ่�งบริษััทุใช้ิ้กำ�ลังก�รผลิตำเฉล่�ยอย่�ทุ่�ประมู่�ณร้อยละ 71 
   นีโยบ�ยก�รผลิตำของบริษััทุจัะเป็นีลักษัณะตำ�มู่คำ�สัี่�งซื�อหรือคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� (Made to Order) โดยต้ำองเป็นีไปตำ�มู่ 
ข้อกำ�หนีดของล่กค้� 100% โดยบริษััทุจัะเน้ีนีก�รผลิตำให้ใช้ิ้เวล�น้ีอยทุ่�สุี่ดแตำ�ยังคงคุณภ�พของสิี่นีค้�ได้ตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีของล่กค้� ก�รสี่�งของ 
ให้แก�ล่กค้�ได้ครบตำ�มู่จัำ�นีวนีและถ่ืกต้ำองตำรงตำ�อเวล� รวมู่ทัุ�งลดของเส่ี่ยทุ่�เกิดจั�กก�รผลิตำให้ตำำ��ทุ่�สุี่ด เพื�อควบคุมู่ค��ใช้ิ้จั��ยให้แข�งขันีได้ 
ในีธุรกิจั ทัุ�งน่ี� บริษััทุได้รับมู่�ตำรฐ�นีคุณภ�พในีก�รผลิตำและสิี่�งแวดล้อมู่ อันีได้แก� ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF16949 และ GMP 
เป็นีต้ำนี รวมู่ถ่ืงก�รจััดก�รด้�นีข้อมู่่ลตำ��ง ๆ บริษััทุได้มู่่ก�รใช้ิ้โปรแกรมู่ SAP เข้�มู่�ชิ้�วยในีก�รบริห�รจััดก�รข้อมู่่ล เพื�อให้ข้อมู่่ลตำ��ง ๆ 
มู่่คว�มู่นี��เชืิ้�อถืือ
  ก�รจััดห�วัตำถุืดิบทุ่�ใช้ิ้ในีก�รผลิตำ
  วัตำถุืดิบทุ่�สี่ำ�คัญทุ่�ใช้ิ้ก�รผลิตำสิี่นีค้�ของบริษััทุแบ�งออกเป็นี 2 ประเภทุ คือ
  - เม็ู่ดพล�สี่ติำกทุ่�ใชิ้้ในีกระบวนีก�รฉ่ดพล�สี่ติำก เป็นีวัตำถุืดิบทุ่�สี่ำ�คัญในีก�รผลิตำในีสัี่ดสี่�วนีร้อยละ 31 ของตำ้นีทุุนีก�รผลิตำ 
โดยสี่�วนีทุ่�เหลือจัะเป็นีค��แรง และค��โสี่หุ้ยก�รผลติำ ก�รได้มู่�ของเม็ู่ดพล�สี่ตำกิจัะมู่่ 2 ลักษัณะ คือล่กค้�เป็นีผ้่จััดห�เม็ู่ดพล�สี่ตำกิทุ่�จัะใช้ิ้ในี 
ก�รผลิตำมู่�ให้ หรือให้บริษััทุเป็นีผ้่ดำ�เนิีนีก�รจััดห�เม็ู่ดพล�สี่ติำก โดยล่กค้�จัะกำ�หนีดประเภทุ มู่�ตำรฐ�นี คุณภ�พ หรือผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกมู่�ให้ 
ซ่�งฝ่่�ยจััดซื�อของบริษััทุจัะต้ำองจััดซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกตำ�มู่คำ�สัี่�งซื�อของล่กค้� ปัจัจุับันีสัี่ดสี่�วนีวัตำถุืดิบทุ่�ล่กค้�เป็นีผ้่จััดห�มู่�ให้ตำ�อสัี่ดสี่�วนีวัตำถุืดิบ 
ทุ่�บริษััทุเป็นีผ้่จััดซื�อตำ�มู่คำ�สัี่�งซื�อของล่กค้�มู่่ประมู่�ณ 40 : 60 ของจัำ�นีวนีวัตำถุืดิบทุ่�บริษััทุใช้ิ้ในีก�รผลิตำทัุ�งหมู่ด 
 ทุ่�ผ��นีมู่�บริษััทุสัี่�งซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นี คุณภ�พ หรือผ้่ข�ย ตำ�มู่ทุ่�ล่กค้�กำ�หนีด จั�กแหล�งผลิตำภ�ยในีประเทุศัทัุ�งหมู่ด  
โดยจัะซื�อจั�กผ่้ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกสัี่ญชิ้�ติำญ่�ปุ่นีทุ่�มู่่โรงง�นีตัำ�งอย่�ในีประเทุศัไทุยและผ่้ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกชิ้�วไทุย ซ่�งมู่่อย่�จัำ�นีวนีหล�ยร�ย  
และเม็ู่ดพล�สี่ติำกทุ่�ผลิตำจั�กโรงง�นีดังกล��วมู่่คุณภ�พด่ และเป็นีทุ่�ยอมู่รับของล่กค้� โดยบริษััทุมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกร�ยใหญ� 
5 ร�ย รวมู่จัำ�นีวนีประมู่�ณร้อยละ 59 ของยอดซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกทัุ�งหมู่ด ทัุ�งน่ี� บริษััทุไมู่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ใด ๆ  กับผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกดังกล��ว 
นีอกเหนืีอจั�กในีฐ�นีะผ้่ซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกเทุ��นัี�นี
 เม็ู่ดพล�สี่ติำกทุ่�บริษััทุใช้ิ้สี่�วนีใหญ� ได้แก� เม็ู่ดพล�สี่ติำกประเภทุ PP เม็ู่ดพล�สี่ติำกประเภทุ High Impact Polystylene (HIPS) ซ่�งจััดอย่�ในี 
เม็ู่ดพล�สี่ติำกประเภทุ PS รวมู่ถ่ืง เม็ู่ดพล�สี่ติำกประเภทุวิศัวกรรมู่ (Engineering Plastic) เชิ้�นี Acrylonitrile Butadiene Stylene (ABS) 
  - แผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกทุ่�ใช้ิ้ในีกระบวนีก�รข่�นีร่ปพล�สี่ติำก เป็นีวัตำถุืดิบสี่ำ�คัญในีก�รผลิตำในีสัี่ดสี่�วร้อยละ 63 ของต้ำนีทุุนีก�รผลิตำ 
โดยสี่�วนีทุ่�เหลือจัะเป็นีค��แรง และค��โสี่หุ้ยก�รผลิตำ ก�รได้มู่�ของแผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกจัะเป็นีในีลักษัณะบริษััทุเป็นีผ้่ดำ�เนิีนีก�รจััดซื�อตำ�มู่ 
คุณสี่มู่บัติำทุ่�ล่กค้�กำ�หนีดทัุ�งหมู่ด โดยล่กค้�จัะกำ�หนีดประเภทุ มู่�ตำรฐ�นี คุณภ�พ หรือผ้่ข�ย แผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกมู่�ให้ ซ่�งผ้่ผลิตำแผ�นีฟิล์มู่ 
พล�สี่ตำกิทุ่�บริษััทุสัี่�งซื�อจัะเป็นีผ้่ผลิตำทุ่�มู่่โรงง�นีอย่�ในีประเทุศัถ่ืงร้อยละ 99 ซ่�งมู่่อย่�จัำ�นีวนี 4-5 ร�ย โดยบรษัิัทุมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่ข�ยแผ�นีฟิล์มู่ 
พล�สี่ติำกอย่� 5 ร�ยใหญ� จัำ�นีวนีรวมู่ประมู่�ณ 85% ของยอดซื�อแผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกทัุ�งหมู่ด ทัุ�งน่ี� บริษััทุไมู่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ใด ๆ กับผ้่ข�ย 
แผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกดังกล��วนีอกเหนืีอจั�กในีฐ�นีะผ้่ซื�อแผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกเทุ��นัี�นี 
  โดยแผ�นีฟิล์มู่ทุ่�บริษััทุใช้ิ้ประกอบด้วย แผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกประเภทุ A-PET PS PP และ ABS Sheet  โดยจัะมู่่สัี่ดสี่�วนีก�รสัี่�งซื�อร้อยละ 
62 ร้อยละ 18 ร้อยละ 8 และร้อยละ 5 ตำ�มู่ลำ�ดับ ของมู่่ลค��ก�รสัี่�งซื�อแผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกโดยรวมู่ สี่�วนีทุ่�เหลือก็จัะเป็นีแผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำก 
ประเภทุอื�นีๆ 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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	 	 2.	 ผลี่กริะทบต่อีสิำ�งแวดล้ี่อีมจำ�กกริะบวนัก�ริผลิี่ต	หร่ิอีก�ริกำ�จัำดวัตถุุดิบที�เหล่ี่อีใช้
   ก�รดำ�เนิีนีก�รเพื�อลดผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่
   เนืี�องจั�กวัตำถุืดิบของบริษััทุทัุ�งเม็ู่ดพล�สี่ตำิกหรือแผ�นีฟิลมู่์พล�สี่ตำิกถื่งแมู่้จัะเกิดของเส่ี่ยในีก�รผลิตำก็สี่�มู่�รถืนีำ�กลับไปใชิ้้
ได้อ่กในีกระบวนีก�รผลิตำ (Recycle) เชิ้�นี ในีกรณ่ของชิิ้�นีง�นีฉ่ดพล�สี่ติำก สี่�มู่�รถืนีำ�ของเส่ี่ยไปบดเพื�อนีำ�กลับไปใช้ิ้ในีกระบวนีก�รผลิตำ
ได้อ่ก ไมู่�ว��จัะนีำ�ไปผสี่มู่เพื�อฉ่ดง�นีเดิมู่ หรือนีำ�ไปใช้ิ้ฉ่ดสี่ำ�หรับง�นีประเภทุอื�นี สี่�วนีวัตำถุืดิบประเภทุแผ�นีฟิลม์ู่นัี�นี ถ้ื�ห�กมู่่ของเส่ี่ยหรือ 
เศัษัทุ่�เหลือจั�กก�รผลิตำก็สี่�มู่�รถืข�ยให้กับบริษััทุผ้่ผลิตำแผ�นีฟิลม์ู่นีำ�เศัษัดังกล��วไปผสี่มู่แล้วร่ดเป็นีแผ�นีข่�นีมู่�ข�ยใหมู่�อ่กครั�งหน่ี�ง
   สี่ำ�หรับผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่จั�กกระบวนีก�รผลิตำนัี�นีมู่่ไมู่�มู่�กนัีก จัะมู่่เรื�องของก�รปล�อยนีำ��ทิุ�งจั�กกระบวนีก�รผลิตำ 
ซ่�งก็มู่่จัำ�นีวนีปริมู่�ณนีำ��ไมู่�มู่�กนัีก เนืี�องจั�กในีกระบวนีก�รผลิตำของบริษััทุไมู่�ได้มู่่ก�รใช้ิ้นีำ��เป็นีสี่�วนีประกอบสี่ำ�คัญ สี่ำ�หรับก�รฉ่ดพล�สี่ติำก 
บริษััทุมู่่ก�รใชิ้้ระบบ Septic Chamber ในีก�รกรองนีำ��ก�อนีปล�อยออกไป รวมู่ทัุ�งบริษััทุจััดให้มู่่ก�รตำรวจัคุณภ�พของนีำ��ทุุกปีจั�ก 
ผ้่ประเมิู่นีคุณภ�พนีำ��ภ�ยนีอก ปีละ 2 ครั�ง เพื�อให้มัู่�นีใจัได้ว��นีำ��ทุ่�บริษััทุปล�อยออกไปนัี�นีมู่่คุณสี่มู่บัติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีทุ่�กฎหมู่�ยกำ�หนีด สี่�วนี 
ก�รข่�นีร่ปพล�สี่ติำกนัี�นี มู่่ก�รใช้ิ้นีำ��เฉพ�ะในีสี่�วนีของก�รล้�งชิิ้�นีง�นี แตำ�บริษััทุมู่่ระบบก�รใช้ิ้นีำ��มู่� Recycle อย่�ตำลอดเวล� ด้วยระบบ 
DI Water ซ่�งเป็นีก�รนีำ�นีำ��กลับมู่�ใช้ิ้อ่กตำลอดเวล�ในีกระบวนีก�รผลิตำ ทุำ�ให้ไมู่�มู่่ก�รปล�อยนีำ��เส่ี่ยออกไปหรือห�กมู่่ก็มู่่เป็นีจัำ�นีวนีน้ีอยและ 
มู่่ก�รตำรวจัเช็ิ้คคุณภ�พทุุกครั�งก�อนีปล�อยออกไป
   ทัุ�งน่ี� บริษััทุได้ให้คว�มู่สี่ำ�คญักับเรื�องสิี่�งแวดล้อมู่โดยปฏบัิติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีเก่�ยวกับสิี่�งแวดล้อมู่ ISO 14001:2015 ซ่�งทุ่�ผ��นีมู่� 
บริษััทุได้ปฏิบัติำตำ�มู่ทุ่�กฎหมู่�ยกำ�หนีดและไมู่�มู่่ข้อพิพ�ทุหรือก�รถ่ืกฟ้องร้องเก่�ยวกับสิี่�งแวดล้อมู่แตำ�อย��งใด

 ขึ้)	กลุ่ี่มลูี่กค้้�โมเดิร์ินัเทริด
	 	 1.	 ลัี่กษัณะก�ริจำัดให้ได้ม�ซ้ึ่�งผลิี่ตภัณฑ์์
   ก�รผลิตำ
   โรงง�นีของบริษััทุ ตัำ�งอย่�ทุ่� เลขทุ่� 4 ซอยพระย�มู่นีธ�ตุำฯ แยก 9 แขวงคลองบ�งบอนี เขตำบ�งบอนี กรุงเทุพมู่ห�นีคร ซ่�งเป็นี 
ทุ่�ดินีและโรงง�นีเชิ้�� จัำ�นีวนีพื�นีทุ่�ประมู่�ณ 8,000 ตำ�ร�งเมู่ตำรบนีทุ่�ดินีประมู่�ณ 7 ไร� ซ่�งจัะอย่�ในีคว�มู่ด่แลของผ้่จััดก�รฝ่่�ยผลติำและผ้่จััดก�ร 
แผนีกแตำ�ละแผนีก
   สี่ำ�หรับกำ�ลังก�รผลิตำรวมู่ของบริษััทุ จัะด่จั�กจัำ�นีวนีวัตำถุืดิบทุ่�ใช้ิ้ โดยในีปี 2562 กำ�ลังก�รผลิตำรวมู่สี่ำ�หรับง�นีฉ่ดพล�สี่ติำก 
จัำ�นีวนีประมู่�ณ 11,000 ตัำนีตำ�อปี ซ่�งบริษััทุใช้ิ้กำ�ลังก�รผลิตำเฉล่�ยอย่�ทุ่�ประมู่�ณร้อยละ 82 
   นีโยบ�ยก�รผลิตำของบริษััทุจัะเป็นีลักษัณะตำ�มู่คำ�สัี่�งซื�อหรือคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� (Made to Order) ซ่�งเป็นีศ่ันีย์ก�รค้� 
โมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ  รวมู่ทัุ�งก�รนีำ�เสี่นีอสิี่นีค้�ใหมู่� ๆ  ให้แก�ศ่ันีย์ก�รค้�โมู่เดิร์นีเทุรดดังกล��วด้วย นีอกจั�กนัี�นี ยังมู่่ก�รผลิตำตำ�มู่คว�มู่ต้ำองก�ร 
ของล่กค้�ตำ��งประเทุศั ซ่�งเป็นีศ่ันีย์ก�รค้�โมู่เดิร์นีเทุรดในีตำ��งประเทุศั เชิ้�นี ประเทุศัออสี่เตำรเล่ย เป็นีต้ำนี โดยสิี่นีค้�ทุ่�ผลิตำต้ำองเป็นีไปตำ�มู่ 
ข้อกำ�หนีดของล่กค้� 100% โดยบริษััทุจัะเน้ีนีก�รผลิตำให้ใช้ิ้เวล�น้ีอยทุ่�สุี่ดแตำ�ยังคงคุณภ�พของสิี่นีค้�ได้ตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีของล่กค้� ก�รสี่�งของ 
ให้แก�ล่กค้�ได้ครบตำ�มู่จัำ�นีวนีและถ่ืกตำ้องตำรงตำ�อเวล� รวมู่ทัุ�งลดของเส่ี่ยทุ่�เกิดจั�กก�รผลิตำให้ตำำ��ทุ่�สุี่ด เพื�อควบคุมู่ค��ใชิ้้จั��ยให้แข�งขันี
ได้ในีธุรกิจั ทัุ�งน่ี� บริษััทุได้มู่่ก�รบริห�รจััดก�รด้�นีข้อมู่่ลตำ��ง ๆ โดยก�รใชิ้้โปรแกรมู่ SAP B1 เข้�มู่�ชิ้�วยในีก�รบริห�รจััดก�รข้อมู่่ล 
เพื�อให้ข้อมู่่ลตำ��ง ๆ มู่่คว�มู่นี��เชืิ้�อถืือ
   ก�รจััดห�วัตำถุืดิบทุ่�ใช้ิ้ในีก�รผลิตำ
   วัตำถุืดิบทุ่�สี่ำ�คัญทุ่�ใช้ิ้ก�รผลิตำสิี่นีค้�ของบริษััทุ คือ เม็ู่ดพล�สี่ติำกทุ่�ใช้ิ้ในีกระบวนีก�รฉ่ดพล�สี่ติำก เป็นีวัตำถุืดิบทุ่�สี่ำ�คัญในีก�รผลิตำ 
ในีสัี่ดสี่�วนีประมู่�ณร้อยละ 37 ของต้ำนีทุุนีก�รผลิตำ โดยสี่�วนีทุ่�เหลือจัะเป็นีค��แรง และค��โสี่หุ้ยก�รผลิตำ โดยเม็ู่ดพล�สี่ติำกทุ่�บริษััทุย�อยใช้ิ้ 
เกือบทัุ�งหมู่ดเป็นีเม็ู่ดพล�สี่ติำกชิ้นิีด PP โดยมู่่ทัุ�งทุ่�เป็นีเม็ู่ดพล�สี่ติำกใหมู่�และทุ่�เป็นีเม็ู่ดพล�สี่ติำกจั�กก�ร recycle 
   ทุ่�ผ��นีมู่�บริษััทุสัี่�งซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกทัุ�งเม็ู่ดพล�สี่ติำกใหมู่�และเม็ู่ดพล�สี่ติำก recycle ทัุ�งหมู่ด จั�กแหล�งผลิตำภ�ยในีประเทุศั 
โดยจัะซื�อจั�กผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกชิ้�วไทุย ซ่�งมู่่อย่�จัำ�นีวนีหล�ยร�ย โดยบริษััทุมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกร�ยใหญ� 5 ร�ยแรก รวมู่ 
จัำ�นีวนีประมู่�ณร้อยละ 73 ของยอดซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกทัุ�งหมู่ด ทัุ�งน่ี� บริษััทุไมู่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ใด ๆ  กับผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกดังกล��วนีอกเหนืีอจั�ก 
ในีฐ�นีะผ้่ซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกเทุ��นัี�นี
  2.	 ผลี่กริะทบต่อีสิำ�งแวดล้ี่อีมจำ�กกริะบวนัก�ริผลิี่ต	หร่ิอีก�ริกำ�จัำดวัตถุุดิบที�เหล่ี่อีใช้
   ก�รดำ�เนิีนีก�รเพื�อลดผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่
   เนืี�องจั�กวัตำถุืดิบของบริษััทุ คือ เม็ู่ดพล�สี่ติำก ถ่ืงแมู้่จัะเกิดของเส่ี่ยในีก�รผลิตำก็สี่�มู่�รถืนีำ�กลับไปใช้ิ้ได้อ่กในีกระบวนีก�รผลิตำ 
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(Recycle) ในีกรณ่ของชิิ้�นีง�นีฉ่ดพล�สี่ติำก สี่�มู่�รถืนีำ�ของเส่ี่ยไปบดเพื�อนีำ�กลับไปใช้ิ้ในีกระบวนีก�รผลิตำได้อ่ก ไมู่�ว��จัะนีำ�ไปผสี่มู่เพื�อฉ่ด 
ง�นีเดิมู่ หรือนีำ�ไปใช้ิ้ฉ่ดสี่ำ�หรับง�นีประเภทุอื�นี
   สี่ำ�หรับผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่จั�กกระบวนีก�รผลิตำนัี�นีมู่่ไมู่�มู่�กนัีก จัะมู่่เรื�องของก�รปล�อยนีำ��ทิุ�งจั�กกระบวนีก�รผลิตำ 
ซ่�งก็มู่่จัำ�นีวนีปริมู่�ณนีำ��ไมู่�มู่�กนัีก เนืี�องจั�กในีกระบวนีก�รผลิตำของบริษััทุไมู่�ได้มู่่ก�รใช้ิ้นีำ��เป็นีสี่�วนีประกอบสี่ำ�คัญ 
   ทัุ�งน่ี� บริษััทุไมู่�มู่่ข้อพิพ�ทุหรือก�รถ่ืกฟ้องร้องเก่�ยวกับสิี่�งแวดล้อมู่แตำ�อย��งใด

ธิุรกิจัพิมูพ์ฉลากสินค้า

	 	 1.	 ลัี่กษัณะก�ริจำัดให้ได้ม�ซ้ึ่�งผลิี่ตภัณฑ์์
   ก�รผลิตำ
   โรงง�นีของบรษัิัทุ ตัำ�งอย่�ทุ่� เลขทุ่� 19 หมู่่� 10 ตำ.คลองส่ี่� อ.คลองหลวง จั.ปทุุมู่ธ�นี ่ซ่�งเป็นีโรงง�นีทุ่�เชิ้��จั�กบรษัิัทุแมู่� โดยโรงง�นี 
ผลิตำมู่่พื�นีทุ่�ก�รผลิตำรวมู่จัำ�นีวนี 3,000 ตำรมู่. สี่�วนีอ�ค�รสี่ำ�นัีกง�นีและสี่�วนีเตำร่ยมู่ก�รพิมู่พ์มู่่พื�นีทุ่� 3,100 ตำรมู่. และคลังสิี่นีค้�มู่่พื�นีทุ่� 1,000 ตำรมู่. 
ซ่�งโรงง�นีจัะอย่�ในีคว�มู่ด่แลของผ้่จััดก�รทัุ�วไปฝ่่�ยผลิตำและผ้่จััดก�รแผนีกแตำ�ละแผนีก
   สี่ำ�หรับกำ�ลังก�รผลิตำรวมู่ของบริษััทุ จัะด่จั�กจัำ�นีวนีพื�นีทุ่�ของสี่ติำกเกอร์ทุ่�ใช้ิ้ โดยในีปี 2562 มู่่กำ�ลังก�รผลิตำรวมู่ จัำ�นีวนี 
ประมู่�ณ 8.79 ล้�นีตำ�ร�งเมู่ตำรตำ�อปี ซ่�งบริษััทุใช้ิ้กำ�ลังก�รผลิตำเฉล่�ยอย่�ทุ่�ประมู่�ณร้อยละ 67
   นีโยบ�ยก�รผลิตำของบริษััทุจัะเป็นีลักษัณะตำ�มู่คำ�สัี่�งซื�อหรือคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� (Made to Order) โดยบริษััทุจัะเน้ีนี 
ก�รว�งแผนีก�รผลิตำให้สี่�มู่�รถืผลิตำได้อย��งตำ�อเนืี�อง เพื�อลดผลกระทุบของก�รตำ้องข่�นีผลิตำใหมู่� ซ่�งจัะมู่่ตำ้นีทุุนีเพิ�มู่ข่�นีในีก�รเริ�มู่ตำ้นีผลิตำ 
แตำ�ละครั�ง ซ่�งสี่ำ�หรับล่กค้�บ�งร�ยทุ่�มู่่ก�รสัี่�งซื�อมู่�อย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่ออย่�แล้ว บริษััทุก็อ�จัจัะผลิตำเพื�อเก็บ stock ไว้เลยแล้วค�อยทุยอยสี่�งให้แก� 
ล่กค้�เพื�อลดต้ำนีทุุนีในีก�รผลิตำลงจั�กก�รทุ่�ผลิตำเป็นีจัำ�นีวนีมู่�ก ๆ  ในีครั�งเด่ยว และยังชิ้�วยลดของเส่ี่ยในีก�รผลติำได้อ่กด้วย ทัุ�งน่ี� บริษััทุได้รับ 
มู่�ตำรฐ�นีคุณภ�พในีก�รผลิตำและสิี่�งแวดล้อมู่ อันีได้แก� ISO 9001 : 2015, ISO 14001:2015 เป็นีต้ำนี 
   ก�รจััดห�วัตำถุืดิบทุ่�ใช้ิ้ในีก�รผลิตำ
   สี่ติำ�กเกอร์ คือ วัตำถุืดิบหลักสี่ำ�คัญทุ่�ใชิ้้ในีก�รผลิตำฉล�กสิี่นีค้�ของบริษััทุ ซ่�งสี่ติำกเกอร์ทุ่�ใชิ้้ในีก�รผลิตำมู่่ 2 ประเภทุ คือ 
สี่ติำ�กเกอร์พล�สี่ติำก และสี่ติำ�กเกอร์กระด�ษั โดยสี่ติำ�กเกอร์ทัุ�ง 2 ชิ้นิีด จัะถ่ืกสัี่�งซื�อจั�กผ้่ข�ยภ�ยในีประเทุศัทัุ�งหมู่ด ทุ่�ผ��นีมู่�ร�ค�ของวัตำถุืดิบ 
แทุบไมู่�มู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงหรือมู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงเล็กน้ีอย ถ่ืงแมู้่บ�งครั�งร�ค�นีำ��มัู่นีดิบโลกจัะมู่่คว�มู่ผันีผวนีก็ตำ�มู่ 
   บริษััทุมู่่ก�รติำดตำ�อกับผ่้จัำ�หนี��ยวัตำถุืดิบประมู่�ณ 4-5 ร�ย โดยสี่�วนีใหญ�ถื่งร้อยละ 95 ของยอดซื�อวัตำถุืดิบทัุ�งหมู่ด 
เป็นีก�รซื�อในีประเทุศั โดยบรษัิัทุมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่จััดจัำ�หนี��ยสี่ตำกิเกอร์อย่�ร�ยหน่ี�ง จัำ�นีวนีประมู่�ณร้อยละ 51 ของยอดสัี่�งซื�อวัตำถุืดิบทัุ�งหมู่ด 
เนืี�องจั�กบริษััทุดังกล��วเป็นีผ่้จััดจัำ�หนี��ยร�ยใหญ�ทุ่�มู่่วัตำถุืดิบหล�กหล�ยประเภทุทุ่�มู่่คุณภ�พและก�รบริก�รทุ่�ด่กว��ผ่้จััดจัำ�หนี��ยร�ยอื�นี 
โดยเฉพ�ะในีเรื�องของคุณภ�พของแผ�นีสี่ติำ�กเกอร์ ซ่�งเป็นีคุณสี่มู่บัติำทุ่�สี่ำ�คัญทุ่�สุี่ดในีก�รผลิตำฉล�กสิี่นีค้� ทุ่�ผ��นีมู่�ร�ค�วัตำถุืดิบทุ่�ซื�อกับบริษััทุน่ี� 
ไมู่�มู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงมู่�กนัีกโดยร�ค�ค�อนีข้�งจัะคงเดิมู่และใกล้เค่ยงกับผ้่จััดจัำ�หนี��ยร�ยอื�นี ทัุ�งน่ี� บริษััทุไมู่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ใด ๆ  กับผ้่จััดจัำ�หนี��ย 
สี่ติำกเกอร์ดังกล��วนีอกเหนืีอจั�กในีฐ�นีะผ่้ซื�อสี่ติำกเกอร์เทุ��นัี�นี อย��งไรก็ตำ�มู่ บริษััทุมิู่ได้มู่่นีโยบ�ยผ่กข�ดก�รซื�อกับผ่้จััดจัำ�หนี��ยร�ยใด 
ร�ยหนี่�ง แตำ�จัะคำ�นี่งถื่งคุณภ�พและร�ค�ของวัตำถุืดิบเป็นีสี่ำ�คัญ บริษััทุค�ดว��ในีอนี�คตำร�ค�วัตำถุืดิบจัะมู่่แนีวโนี้มู่ลดลงเนืี�องจั�ก 
ผ้่ค้�วัตำถุืดิบมู่่จัำ�นีวนีมู่�กข่�นี
  2.	 ผลี่กริะทบต่อีสิำ�งแวดล้ี่อีมจำ�กกริะบวนัก�ริผลิี่ต	หร่ิอีก�ริกำ�จัำดวัตถุุดิบที�เหล่ี่อีใช้
   ก�รดำ�เนิีนีก�รเพื�อลดผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่
   เนืี�องจั�กวัตำถุืดิบของบริษััทุทุ่�เป็นีสี่ติำกเกอร์นัี�นีเมืู่�อพิมู่พ์แล้วเกิดเป็นีของเส่ี่ยหรือไมู่�ต้ำองก�รใช้ิ้แล้ว จัะไมู่�สี่�มู่�รถืนีำ�กลับไป 
ใชิ้้ได้อ่ก (Recycle) ตำ้องทุำ�ล�ยเพ่ยงอย��งเด่ยวเทุ��นัี�นี เพร�ะตัำววัตำถุืดิบเองนัี�นีมู่่สี่�รเคมู่่ทุ่�เป็นีก�วติำดอย่� บริษััทุจั่งได้มู่่ก�รจั้�งบริษััทุ 
ภ�ยนีอกทุ่�ได้รับอนุีญ�ตำตำ�มู่กฎหมู่�ยทุ่�มู่�รับเป็นีผ้่ทุำ�ล�ยสิี่นีค้�ทุ่�เป็นีของเส่ี่ยให้ 
   สี่ำ�หรับผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่จั�กกระบวนีก�รผลิตำนัี�นีมู่่ไมู่�มู่�กนัีก และไมู่�สี่�งผลตำ�อสี่ภ�พแวดล้อมู่ภ�ยนีอก จัะมู่่เฉพ�ะ 
ในีเรื�องของสี่ภ�พแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นีทุ่�มู่่กลิ�นีค�อนีข้�งแรงในีพื�นีทุ่�ผลิตำ เนืี�องจั�กกลิ�นีทิุนีเนีอร์ทุ่�อย่�ในีส่ี่ทุ่�ใช้ิ้สี่ำ�หรับก�รพิมู่พ์ ซ่�งบริษััทุ 
มู่่ก�รแก้ไขโดยก�รใช้ิ้ระบบด่ดอ�ก�ศัพิเศัษัสี่ำ�หรับก�รพิมู่พ์โดยเฉพ�ะเพื�อบรรเทุ�กลิ�นีลง และมู่่ก�รแจักหน้ี�ก�กปิดจัมู่่กให้แก�พนัีกง�นี
ของบริษััทุได้ใช้ิ้เพื�อลดคว�มู่เส่ี่�ยงจั�กก�รส่ี่ดดมู่กลิ�นีดังกล��ว 
   ทัุ�งน่ี� บริษััทุได้ให้คว�มู่สี่ำ�คญักับเรื�องสิี่�งแวดล้อมู่โดยปฏบัิติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีเก่�ยวกับสิี่�งแวดล้อมู่ ISO 14001:2015 ซ่�งทุ่�ผ��นีมู่� 
บริษััทุได้ปฏิบัติำตำ�มู่ทุ่�กฎหมู่�ยกำ�หนีดและไมู่�มู่่ข้อพิพ�ทุหรือก�รถ่ืกฟ้องร้องเก่�ยวกับสิี่�งแวดล้อมู่แตำ�อย��งใด

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รายงานจัากคณะกรรมูการ
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

พลอ�ก�ศัเอกบุร่รัตำนี์  รัตำนีว�นีิชิ้
ประธ�นีกรรมู่ก�ร

      ในีชิ้�วงปี 2562 ทุ่�ผ��นีมู่� ถืือว��เป็นีปีทุ่�ภ�วะเศัรษัฐกิจัโดย 
รวมู่ทัุ�งในีประเทุศัและตำ��งประเทุศัประสี่บภ�วะเศัรษัฐกิจัชิ้ะลอตำัว 
และก�รแข�งขันีทุ่�รุนีแรง ทุำ�ให้ผลประกอบก�รของกลุ�มู่บริษััทุประสี่บกับ 
ภ�วะข�ดทุุนีเป็นีครั�งแรกในีรอบหล�ย ๆ  ปี  ซ่�งเกิดจั�กยอดข�ยทุ่�ลดลง 
รวมู่ทัุ�งต้ำนีทุุนีข�ยและค��ใช้ิ้จั��ยในีก�รข�ยและบรหิ�รทุ่�เพิ�มู่ข่�นี เนืี�องจั�ก 
ผลกระทุบของก�รแข�งขันีด้�นีร�ค�ทุ่�รุนีแรงข่�นี ทัุ�งในีอุตำสี่�หกรรมู่ 
ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกและอุตำสี่�หกรรมู่พิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้� สี่�งผลให้กำ�ไร 
ขั�นีต้ำนีลดลงเป็นีอย��งมู่�ก 

 สี่ำ�หรับในีปี 2562 ทุ่�ผ��นีมู่� บริษััทุและบริษััทุย�อยมู่่ร�ยได้รวมู่ทัุ�งสิี่�นี 1,255 ล้�นีบ�ทุ ลดลงจั�กปี 2561 ในีอัตำร� ร้อยละ 7 
และมู่่ผลข�ดทุุนีสุี่ทุธิ 30.07 ล้�นีบ�ทุ ในีปี 2562 ในีขณะทุ่�มู่่กำ�ไรสุี่ทุธิ 24.76 ล้�นีบ�ทุ ในีปี 2561 หรือคิดเป็นีอัตำร�ลดลงร้อยละ 221 
ซ่�งสี่�เหตุำหลักทุ่ประสี่บผลข�ดทุุนีดังกล��วเนืี�องมู่�จั�กยอดข�ยทุ่�ลดลงและอัตำร�กำ�ไรขั�นีตำ้นีทุ่�ตำำ��ลงจั�กกำ�ลังซื�อทุ่�ลดลงและ 
ก�รแข�งขันีด้�นีร�ค�ทุ่�รุนีแรงข่�นีตำ�มู่ทุ่�กล��วข้�งต้ำนี 
 ทัุ�งน่ี� ในีปี 2563 น่ี� ภ�วะเศัรษัฐกิจัภ�ยในีประเทุศัยังคงนี��จัะชิ้ะลอตำัวตำ�อเนืี�องจั�กปีทุ่�ผ��นีมู่� บริษััทุจั่งได้พย�ย�มู่ 
ห�ชิ้�องทุ�งธุรกิจัใหมู่�ๆ เพิ�มู่ข่�นี เพื�อเพิ�มู่โอก�สี่ในีก�รสี่ร้�งยอดข�ยทุ่�เพิ�มู่ข่�นี โดยเนี้นีก�รขย�ยก�รตำล�ดไปยังกลุ�มู่ล่กค้�ในี 
ภ่มิู่ภ�คตำะวันีออก (EEC) ซ่�งยังคงมู่่ก�รลงทุุนีใหมู่� ๆ  เกิดข่�นี โดยบริษััทุเชืิ้�อว�� ร�ยได้ของกลุ�มู่บริษััทุจัะสี่�มู่�รถืเติำบโตำได้ ห�กชิ้�องทุ�ง 
ก�รขย�ยธรุกิจัใหมู่�ดงักล��วประสี่บคว�มู่สี่ำ�เร็จั รวมู่ถ่ืงในีปีน่ี�กลุ�มู่บรษัิัทุจัะเน้ีนีก�รเพิ�มู่อัตำร�กำ�ไรขั�นีต้ำนีให้ส่ี่งข่�นีจั�กทัุ�งก�รปรบัปรุง 
กระบวนีก�รผลิตำให้มู่่ประสิี่ทุธิภ�พมู่�กข่�นี และก�รใช้ิ้ประโยชิ้น์ีของร�ค�ต้ำนีทุุนีวัตำถุืดิบพล�สี่ติำกบ�งประเภทุทุ่�ลดลงด้วย 

 คณะกรรมู่ก�รเชืิ้�อมัู่�นีว�� แนีวทุ�งก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัของบริษััทุทุ่�มู่่คุณธรรมู่และย่ดมัู่�นีในีจัริยธรรมู่ทุ�งธุรกิจัตำลอดมู่�นัี�นี 
จัะชิ้�วยให้บริษััทุยังสี่�มู่�รถืเจัริญเติำบโตำได้อย��ง ยั�งยืนี และมัู่�นีคง ซ่�งคณะกรรมู่ก�รได้พย�ย�มู่ว�งเป้�หมู่�ยก�รดำ�เนิีนีธุรกิจั 
โดยเน้ีนีเติำบโตำอย��งยั�งยืนี พร้อมู่กันีไปกับก�รรักษั�สิี่�งแวดล้อมู่ พัฒนี�สัี่งคมู่ และอย่�ร�วมู่กับชุิ้มู่ชิ้นีได้เป็นีอย��งด่ โดยมู่่โครงก�ร 
ชิ้�วยเหลือตำ��ง ๆ  ให้แก�ชิ้มุู่ชิ้นีใกล้เค่ยง อ�ทุ ิก�รบรจิั�คสิี่�งของแก�โรงเร่ยนีตำ��ง ๆ  ก�รร�วมู่กิจักรรมู่เล่�ยงอ�ห�รแก�ผ้่บริจั�คโลหติำ 
ในีวันีพ�อแห�งชิ้�ติำ ก�รบริจั�คสิี่�งของและเข้�เย่�ยมู่ให้กำ�ลังใจัแก�ผ้่พิก�ร เป็นีต้ำนี

 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุขอขอบคุณผ่้ถืือหุ้นีทุุกทุ��นีทุ่�ไว้ว�งใจัและให้ก�รสี่นีับสี่นุีนีบริษััทุมู่�โดยตำลอด และขอขอบคุณ 
ผ้่บริห�รและพนัีกง�นีบริษััทุทุุกคนีทุ่�ได้ร�วมู่มืู่อร�วมู่ใจักันีปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�อย��งเต็ำมู่คว�มู่สี่�มู่�รถื เพื�อคว�มู่เจัริญก้�วหน้ี�ของบริษััทุ

 คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุมัู่�นีใจัว�� ในีปี 2563 กลุ�มู่บริษััทุจัะกลบัมู่�ดำ�เนิีนีธุรกิจัให้เติำบโตำตำ�อไปได้ จั�กคว�มู่ร�วมู่มืู่อร�วมู่ใจักันี 
ของทุุกฝ่่�ยทุ่�เก่�ยวข้อง คณะกรรมู่ก�รทุุกคนีให้คำ�มัู่�นีและยืนียันีว�� จัะทุุ�มู่เทุแรงก�ยแรงใจัอย��งเต็ำมู่ทุ่�ในีก�รปฏิบัติำหน้ี�ทุ่� เพื�อให้ 
องค์กรน่ี�เติำบโตำอย��งมัู่�นีคงยั�งยืนี และสี่ร้�งผลตำอบแทุนีทุ่�ด่ให้แก�ทุุกฝ่่�ย

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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ข้้อมููลคณะกรรมูการ
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

พลัอากาศเอกบุรัีรััต์น์  รััต์นว็านิชื่
ประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอิบ  

นายู่สาที่ิส  ต์ัต์ว็ธุรั
รอิงประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นางพิมพา  จิว็ะพรัที่ิพยู่์
กรรมการ

นายู่ไพฑู่รัยู่์  เลัิศเพ็ญเมธุา
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอิบ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอิบแทน

นายู่เลัอพงศ์  ว็งศ์ที่ว็ีพิพัฒน์ 
กรรมการ

นายู่พัฒนา  อัศว็นิเว็ศน์
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอิบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอิบแทน

นายู่สุพจน์  สุนที่รัินคะ
กรรมการ 
เลขานุการบริษััท

นายู่สุชื่าต์ิ  จิว็ะพรัที่ิพยู่์ 
กรรมการ

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รายละเอ�ยดเก��ยวกับักรรมูการและเลข้านุการบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง (วาระการดำำารงตำาแหน่ง 3 ปี)
 - ประธ�นีกรรมู่ก�ร
 - กรรมู่ก�รอิสี่ระ     
 - กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
 ได้รับก�รแตำ�งตัำ�งเป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรกเมืู่�อ 9 กันีย�ยนี 2552
 (แตำ�งตัำ�งล��สุี่ดเมืู่�อ24 เมู่ษั�ยนี 2562)

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
 วทุบ. (ทุอ)

ปรัะวััตำิอบรัม
 วทุบ. (ทุอ)
 DAP รุ�นีทุ่� 26 วันีทุ่� 5 ตุำล�คมู่ 2547
 DCP รุ�นีทุ่� 122/2553
 หลักส่ี่ตำรก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รสี่ำ�หรับกรรมู่ก�รและผ้่บริห�รระดับส่ี่ง 
 ของรัฐวิสี่�หกิจัและองค์ก�รมู่ห�ชิ้นี รุ�นีทุ่� 5 สี่ถื�บันีพัฒนี�กรรมู่ก�ร 
 และผ้่บริห�รระดับส่ี่งของภ�ครัฐ

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 -

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
 ปี 2558 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�รอิสี่ระและกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
   ประธ�นีก�รมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี
   บริษััทุ บ่รพ�เทุคนิีคอล เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) 
   ปีริะเภทธุุริกิจำ บริก�รบริห�รจััดก�รธุรกิจั
   ให้บริก�รง�นีวิศัวกรรมู่และธุรกิจัพลังง�นีทุดแทุนี  
   จั�กพลังง�นีแสี่งอ�ทิุตำย์
 ปี 2558 - ปัจัจุับันี ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี
 ปี 2557 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�รอิสี่ระและกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
   บริษััทุออริจิั�นี พร็อพเพอร์ต่ำ� จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ข�ยอสัี่งห�ริมู่ทุรัพย์
 ปี 2551 - ปี 2554 กรรมู่ก�รอิสี่ระและกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
   บริษััทุ ทุ��อ�ก�ศัย�นีไทุย จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
   ปีริะเภทธุุริกิจำ บริก�รขนีสี่�งและโลจิัสี่ติำกส์ี่

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
   ปี 2552 รองผ้่บัญชิ้�ก�รทุห�รส่ี่งสุี่ด
   กองบัญชิ้�ก�รกองทัุพไทุย
 ปี 2546 - ปี 2551 กรรมู่ก�ร บรษัิัทุ ทุ่โอเอ โดฟเคมู่ อินีดัสี่ตำร่ส์ี่ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำเคมู่่ภัณฑ์ิ

พลอากาศเอกบัุรีรัตน์  รัตนวานิช (อายุ 71 ปี)

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง (วาระการดำำารงตำาแหน่ง 3 ปี)
 - กรรมู่ก�รอิสี่ระ                
 - ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
 - กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี
 ได้รับก�รแตำ�งตำั�งเป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรก 15 กุมู่ภ�พันีธ์ 2548
 (แตำ�งตำั�งล��สีุ่ดเมู่ื�อ 25 เมู่ษั�ยนี 2560)

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
  ปริญญ�ตำร่ สี่�ข�พ�ณิชิ้ย์ศั�สี่ตำร์และก�รบัญชิ้่
 มู่ห�วิทุย�ลัยธรรมู่ศั�สี่ตำร์

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 35 วันีทุ่� 7 มู่่นี�คมู่ 2548

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 -

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์ 

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
 -

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
 ปี 2559 - ปัจัจัุบันี กรรมู่ก�รบริษััทุ ทุ่โอเอ - พ่พ่ไอเอชิ้ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ให้เชิ้��สี่ิ�งปล่กสี่ร้�ง
 ปี 2558 – ปี 2562 กรรมู่ก�รบริษััทุ ทุ�ค�ตำะ - ทุ่โอเอ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำเข็มู่ขัดนีิรภัย
   อุปกรณ์ล็อคฉุกเฉินี และถืุงลมู่นีิรภัย
 ปี 2544 - ปี 2558 กรรมู่ก�รบริษััทุ ฟิวเจัอร์ เพอร์เฟค ชิ้ินีดิเคทุ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ บริก�รรับคำ��ประกันี
   และให้เชิ้��พื�นีทุ่�
   กรรมู่ก�ร บริษััทุ เบทุเทุอร์เดย์ แมู่เนีจัเมู่้นีทุ์ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ บริก�รให้เชิ้��พื�นีทุ่�
 ปี 2547 - ปี 2549 กรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร
   บริษััทุ ดัลมู่�ตำิเนีอร์ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
 ปี 2533 - ปี 2545 ผ่้ชิ้�วยกรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร 
   บริษััทุ ออคิดแบกสี่์ คอปอเรชิ้ั�นี จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำกระเป๋�สี่�งออก 

นายไพฑ์ูรย์  เลิศเพ็ญเมูธิา (อายุ 66 ปี)

รายงานประจำำาปี 2562
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รายละเอ�ยดเก��ยวกับักรรมูการและเลข้านุการบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง (วาระการดำำารงตำาแหน่ง 3 ปี)
 - กรรมู่ก�รอิสี่ระ
 - กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 
 - ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี
 ได้รับก�รแตำ�งตำั�งเป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรกเมู่ื�อ 27 เมู่ษั�ยนี 2553
 (แตำ�งตัำ�งล��สุี่ดเมืู่�อ 24 เมู่ษั�ยนี 2562)

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
  พ�ณิชิ้ยก�ร วิทุย�ลัยเซนีตำ์หลุยสี่์

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 77 วันีทุ่� 21 มู่กร�คมู่ 2552

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 -

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์ 

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
 -

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
 ปี 2536 - ปัจัจัุบันี กรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร
   บริษััทุ สี่ินีสี่ย�มู่อินีเตำอร์ค่ลลิ�ง จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ นีำ�เข้�/จัำ�หนี��ยอะไหล�เครื�องเย็นี
 ปี 2534 - ปี 2562 กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ สี่ินีสี่ย�มู่อินีเตำอร์นีชิ้ั�นีแนีลกรุ�ป (1991) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ จัำ�หนี��ย สี่แตำนีเลสี่, ทุองเหลือง,
    ทุองแดง, เหล็ก
 ปี 2552 - ปี 2561 กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ สี่ินีสี่ย�มู่เมู่็ทุทุอลเซ็นีเตำอร์ (1984) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ จัำ�หนี��ย สี่แตำนีเลสี่, ทุองเหลือง, 
   ทุองแดง, เหล็ก
 ปี 2517 - ปี 2536 ห้�งหุ้นีสี่�วนีจัำ�กัด สี่ินีสี่ย�มู่ เอ็นีจัิเนี่ยริ�ง

นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์ (อายุ 67 ปี)

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง (วาระการดำำารงตำาแหน่ง 3 ปี)
 - รองประธ�นีกรรมู่ก�ร
 - ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร
 - กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร (รักษั�ก�ร) 
 - รองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร (รักษั�ก�ร)
 - กรรมู่ก�รผ้่มู่่อำ�นี�จัลงนี�มู่ 
 ได้รับก�รแตำ�งตัำ�งเป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรก 26 กรกฎ�คมู่ 2547
 (แตำ�งตัำ�งล��สุี่ดเมืู่�อ 25 เมู่ษั�ยนี 2561) 

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
 ปริญญ�ตำร่ สี่�ข�เศัรษัฐศั�สี่ตำร์ มู่ห�วิทุย�ลัยธรรมู่ศั�สี่ตำร์

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 26 วันีทุ่� 5 ตุำล�คมู่ 2547

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 3.78%

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สัี่มู่พันีธ์

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
   ปี 2542 - ปัจัจุับันี  กรรมู่ก�ร บริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่ง 

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
 ปี 2562 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�ร
 ปี 2559 – ปี2562 กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
   บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยสิี่นีค้�พล�สี่ติำก
   ประเภทุเครื�องใช้ิ้ในีครัวเรือนี
   กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
   บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยเครื�องสัี่งฆทุ�นี
 ปี 2548 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
   บริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำแมู่�พิมู่พ์
 ปี 2556 - ปี 2558 กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ สี่�ล่� ซ่เอฟทุ่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด   
   ปีริะเภทธุุริกิจำ จัำ�หนี��ยแมู่�พิมู่พ์
 ปี 2542 - ปี 2556 กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ ย่เน่ี�ยนี ซันีไรส์ี่ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ รับซื�อถื�ดไอซ่
 ปี 2542 - ปี 2547 รองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
   บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ จัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑ์ิ  

นายสาทั่ิส  ตัตวธิร (อายุ 63 ปี)

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รายละเอ�ยดเก��ยวกับักรรมูการและเลข้านุการบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง (วาระการดำำารงตำาแหน่ง 3 ปี)
 - กรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รผ้่มู่่อำ�นี�จัลงนี�มู่           
 - กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี
 ได้รับก�รแตำ�งตำั�งเป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรก 26 กรกฎ�คมู่ 2547
 (แตำ�งตำั�งล��สีุ่ดเมู่ื�อ 25 เมู่ษั�ยนี 2560)

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
 ประก�ศันี่ยบัตำรมู่ัธยมู่ศั่กษั�โรงเร่ยนีรุจัิเสี่ร่วิทุย�

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 26 วันีทุ่� 5 ตำุล�คมู่ 2547

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 0.05%

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 สี่�มู่่นี�งพิมู่พ� จัิวะพรทุิพย์ (กรรมู่ก�ร)

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
 ปี 2551 - ปัจัจุับันี  รองประธ�นีกรรมู่ก�ร กรรมู่ก�รสี่รรห�
   และกำ�หนีดค��ตำอบแทุนี
 ปี 2546 - ปี 2550 ประธ�นีกรรมู่ก�ร
   บริษััทุ สี่�ล่� คัลเล�อร์ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำเมู่็ดพล�สี่ตำิกผสี่มู่สี่่
 ปี 2558 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�รและรองประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร
   กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี
 ปี 2542 - ปี 2558 ประธ�นีกรรมู่ก�ร
   บริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีทุ์ตำิ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำฉล�กสี่ินีค้�คุณภ�พสี่่ง

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
 ปี 2548 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจัิเนี่ยริ�ง จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำแมู่�พิมู่พ์
 ปี 2543 - ปัจัจุับันี ประธ�นีกรรมู่ก�รบริษััทุ
   บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด 
   ปีริะเภทธุุริกิจำ นีำ�เข้�และจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑิ์
 ปี 2543 - ปัจัจุับันี ประธ�นีกรรมู่ก�รบริษััทุ
   บริษััทุ ไวตำ้� จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑิ์ 
   สี่ำ�หรับสี่ัตำว์
 ปี 2549 - ปัจัจัุบันี กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ ฟ่ร่ทุ�กะ ว่ไอว่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด 
   ปีริะเภทธุุริกิจำ นีำ�เข้�และจัำ�หนี��ยสิี่นีค้� 
   ชิิ้�นีสี่�วนีอุปกรณ์อิเล็คทุรอนิีคส์ี่และย�นียนีต์ำ
 ปี 2533 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�ร 
   บริษััทุ ว่ไอว่ โฮลดิ�ง จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ให้เชิ้��สี่ถื�นีทุ่�เก็บสี่ินีค้�
 ปี 2522 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�ร 
   บริษััทุ เฟเวอร์เทุรด จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ จัำ�หนี��ยก�ร์ดอวยพรตำ��งๆ 
 ปี 2540 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ ซันีโย ก�เซ (ไทุยแลนีด์) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยผลิตำภัณฑ์ิ 
   เคมู่่ในี-ตำ��งประเทุศั
 ปี 2556 - ปี 2558 กรรมู่ก�ร 
   บริษััทุ สี่�ล่� ซ่เอฟทุ่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยแมู่�พิมู่พ์

นายสุชาติ  จัิวะพรทั่ิพย์ (อายุ 68 ปี)

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง (วาระการดำำารงตำาแหน่ง 3 ปี)
 กรรมู่ก�ร
 ได้รับก�รแตำ�งตำั�งเป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรก 26 กรกฎ�คมู่ 2547
 (แตำ�งตัำ�งล��สุี่ดเมืู่�อ 25 เมู่ษั�ยนี 2561)

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
 ประก�ศันี่ยบัตำร Business Management Winona Technical 
 Institute MN USA.�

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 26 วันีทุ่� 5 ตำุล�คมู่ 2547

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 -

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 ภรรย�นี�ยสีุ่ชิ้�ตำิ จัิวะพรทุิพย์ (กรรมู่ก�ร)

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
 -

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
 ปี   2543 - ปัจัจัุบันี กรรมู่ก�ร บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ นีำ�เข้�และจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑิ์
 ปี 2543 - ปัจัจัุบันี กรรมู่ก�ร บริษััทุ ไวตำ้� จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑิ์
   สี่ำ�หรับสี่ัตำว์ 

   

นางพิมูพา  จัิวะพรทั่ิพย์ (อายุ 68 ปี)
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รายละเอ�ยดเก��ยวกับักรรมูการและเลข้านุการบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง
 - กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รผ้่มู่่อำ�นี�จัลงนี�มู่
   ได้รับก�รแตำ�งตำั�งแป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรกเมู่ื�อวันีทุ่� 1 ธันีว�คมู่ 2561
 - เลข�นีุก�รบริษััทุ
  ได้รับก�รแตำ�งตำั�งเมู่ื�อวันีทุ่� 13 สี่ิงห�คมู่ 2551

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
  ปริญญ�โทุ  สี่�ข�บริห�รธุรกิจั มู่ห�วิทุย�ลัยธรรมู่ศั�สี่ตำร์
 ปริญญ�ตำร่  สี่�ข�บริห�รธุรกิจั มู่ห�วิทุย�ลัยอัสี่สี่ัมู่ชิ้ัญ

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 156 วันีทุ่� 21 มู่กร�คมู่ 2562

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 -

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์ 

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
 -

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
 ปี 2562 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
 ปี 2559 - ปี 2562 กรรมู่ก�ร 
   บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยสิี่นีค้�พล�สี่ติำก 
   ประเภทุเครื�องใชิ้้ในีครัวเรือนี
   กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร 
   บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุรุิกจิำ ผลติำและจัำ�หนี��ยเครื�องสี่งัฆทุ�นี
 ปี 2542 -  ปี 2547 ผ่้จััดก�รสี่�วนีฝ่่�ยก�รตำล�ด
   ตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย

นายสุพจัน์  สุนทั่รินคะ (อายุ 52 ปี)

ตำำ�แหน่่ง/วััน่ที่่�ได้้รัับแตำ่งตำั�ง (วาระการดำำารงตำาแหน่ง 3 ปี)
 กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รผ่้มู่่อำ�นี�จัลงนี�มู่
 ได้รับก�รแตำ�งตำั�งเป็นีกรรมู่ก�รครั�งแรก 26 กรกฎ�คมู่ 2547
 (แตำ�งตัำ�งล��สุี่ดเมืู่�อ 24 เมู่ษั�ยนี 2562)

คุุณวัุฒิิที่�งก�รัศึึกษ�
 ประก�ศันี่ยบัตำรอ�ชิ้่วะศั่กษั� วิทุย�ลัยพ�ณิชิ้ย์อัสี่สี่ัมู่ชิ้ัญ

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 26 วันีทุ่� 5 ตำุล�คมู่ 2547

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 2.98%

คุวั�มสััมพััน่ธ์์ที่�งคุรัอบคุรััวัรัะหวั่�งกรัรัมก�รัและผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์

ปรัะสับก�รัณ์ที่ำ�ง�น่/ก�รัด้ำ�รังตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่จด้ที่ะเบ่ยน่อื�น่
 -

ตำำ�แหน่่งใน่บรัิษัที่อื�น่
 ปี 2553 - ปี 2562 กรรมู่ก�รบริห�ร
   บริษััทุ ทุร่บอนีด์ ว่ไอว่ เซลล์ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด   
   ปีริะเภทธุุริกิจำ จัำ�หนี��ยก�วทุุกประเภทุ
   กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
   บริษััทุ ทุร่บอนีด์ เทุคโนีโลย่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด 
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนี, อุปกรณ์ทุ่�ใช้ิ้กับ
   ผลิตำภัณฑ์ิอิเล็คทุรอนิีคส์ี่
   กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ ไวต้ำ� นิีวทุร่ชัิ้�นี จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ ผลิตำและจัำ�หนี��ยวัตำถืุดิบเคมู่่ภัณฑิ์/
   เวชิ้ภัณฑิ์สี่ำ�หรับสี่ัตำว์ 
 ปี 2542 - ปี 2552 กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ นีำ�เข้�และจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑ์ิ
   บริษััทุ ไวต้ำ� จัำ�กัด
   ปีริะเภทธุุริกิจำ	ผลิตำและจัำ�หนี��ยเคมู่่ภัณฑ์ิสี่ำ�หรับสัี่ตำว์

นายเลอพงศ์  วงศ์ทั่วีพิพัฒน์ (อายุ 70 ปี)

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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ข้้อมููลคณะผู้บัริหาร
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

นางสาว็ศิรัิว็รัรัณ  ปัญจมทีุ่ม
ผู้้�อิำานวยการบัญชีีและการเงิน

นายู่สุพจน์  สุนที่รัินคะ
กรรมการบริหาร
ผู้้�อิำานวยการนักลงทุนสัมพิันธ์
และสารสนเทศ

นายู่สาที่ิส  ต์ัต์ว็ธุรั
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้้�จัดำการ (รักษัาการ)
รอิงกรรมการผู้้�จัดำการ (รักษัาการ)

นายู่มนัส  บุญสนอง
กรรมการบริหาร
ผู้้�อิำานวยการผู้ลิต

นายู่ที่ากาชื่ิ  โอต์านิ
กรรมการบริหาร
ผู้้�อิำานวยการตลาดำและขาย 
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รายละเอ�ยดเก��ยวกับัผู้บัริหารและผู้มู�อำานาจัควบัคุมูบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ปรัะธ์�น่กรัรัมก�รับรัิห�รั
กรัรัมก�รัผู้้้จัด้ก�รั (รัักษ�ก�รั)
รัองกรัรัมก�รัผู้้้จัด้ก�รั (รัักษ�ก�รั)
คุวั�มสััมพััน่ธ์์กับผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 3.78%

ก�รัศึึกษ�
 ปริญญ�ตำร่ สี่�ข�เศัรษัฐศั�สี่ตำร์ มู่ห�วิทุย�ลัยธรรมู่ศั�สี่ตำร์

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 26 วันีทุ่� 5 ตุำล�คมู่ 2547

ปรัะวััตำิก�รัที่ำ�ง�น่
 ปี 2562 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�ร
 ปี 2559 - ปี 2562 กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
       บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
       บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
 ปี 2548 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
   บริษััทุ สี่�ล่� เอ็นีจิัเน่ียริ�ง จัำ�กัด
 ปี 2542 - ปัจัจุับันี  กรรมู่ก�ร บริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
 ปี 2559 - ปัจัจุับันี   รองประธ�นีกรรมู่ก�ร
                            ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร
                          กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร(รักษั�ก�ร)
 ปี 2536 - ปี 2558    กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
                                   บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ (จัำ�กัด) มู่ห�ชิ้นี
 ปี 2556 - ปี 2558 กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ สี่�ล่� ซ่เอฟทุ่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด  
 ปี 2542 - ปี 2556 กรรมู่ก�ร
   บริษััทุ ย่เน่ี�ยนี ซันีไรส์ี่ จัำ�กัด
 ปี 2542 - ปี 2547 รองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
   บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด

ผู้้้อำ�น่วัยก�รัตำล�ด้และข�ย

คุวั�มสััมพััน่ธ์์กับผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 0%

ก�รัศึึกษ�
 Chuo University High School, Japan

ปรัะวััตำิอบรัม
 -

ปรัะวััตำิก�รัที่ำ�ง�น่
 ปี 2561 - ปัจัจุับันี ผ้่อำ�นีวยก�รตำล�ดและข�ย 
 ปี 2540 - 2559 ผ้่จััดก�รฝ่่�ยก�รตำล�ดและข�ย
      บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)

กรัรัมก�รับรัิห�รั
ผู้้้อำ�น่วัยก�รัน่ักลงทีุ่น่สััมพััน่ธ์์และสั�รัสัน่เที่ศึ

คุวั�มสััมพััน่ธ์์กับผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 0%

ก�รัศึึกษ�
 - ปริญญ�โทุ สี่�ข�บริห�รธุรกิจั มู่ห�วิทุย�ลัยธรรมู่ศั�สี่ตำร์      
 - ปริญญ�ตำร่ สี่�ข�บริห�รธุรกิจั มู่ห�วิทุย�ลัยอัสี่สี่ัมู่ชิ้ัญ

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 156 วันีทุ่� 21 มู่กร�คมู่ 2562

ปรัะวััตำิก�รัที่ำ�ง�น่
 ธ.ค. 2561 - ปัจัจัุบันี กรรมู่ก�รและกรรมู่ก�รบริห�ร
 ปี 2547 - ปัจัจุับันี ผ้่อำ�นีวยก�รนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์และพัฒนี�ธุรกิจั
   บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
 ปี 2562 - ปัจัจุับันี กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร
 ปี 2559 - ปี 2562 กรรมู่ก�ร
       บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
       บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
 ปี 2542 - ปี 2547 ผ่้จััดก�รสี่�วนี ฝ่่�ยก�รตำล�ด
   ตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย

นายสาทั่ิส  ตัตวธิร (อายุ 63 ปี)

นายสุพจัน์  สุนทั่รินคะ (อายุ 52 ปี)

Mr.Takashi Otani (อายุ 69 ปี)

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รายละเอ�ยดเก��ยวกับัผู้บัริหารและผู้มู�อำานาจัควบัคุมูบัริษััทั่
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

ผู้้้อำ�น่วัยก�รัผู้ลิตำ

คุวั�มสััมพััน่ธ์์กับผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 0.01%

ก�รัศึึกษ�
 - ปริญญ�โทุ สี่�ข�บริห�รธุรกิจั
      มู่ห�วิทุย�ลัยร�มู่คำ�แหง
 - ปริญญ�ตำร่ สี่�ข�ไฟฟ้�อุตำสี่�หกรรมู่
   มู่ห�วิทุย�ลัยร�ชิ้ภัฏพระนีครศัร่อยุธย�

ปรัะวััตำิอบรัม
 -

ปรัะวััตำิก�รัที่ำ�ง�น่
 ปี 2561 - ปัจัจัุบันี ผ่้อำ�นีวยก�รฝ่่�ยผลิตำ
      บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
 ปี 2535 - ปี 2561 รองผ่้จััดก�รโรงง�นี
   บริษััทุ แคนีนีอนีไฮเทุค (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
 ปี 2533 - ปี 2535 วิศัวกรรมู่
   บริษััทุโตำชิ้ิบ�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด
 ปี 2532 - ปี 2533 วิศัวกรรมู่
   บริษััทุ อดัมู่สี่์ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
 ปี 2530 - ปี 2532 ชิ้��งเทุคนิีค 
     บริษััทุ อิมู่พิเร่ยลไทุยทุอย จัำ�กัด

หัวัหน่้�แผู้น่กบัญชี่และก�รัเงิน่
ผู้้้คุวับคุุมก�รัจัด้ที่ำ�บัญชี่

คุวั�มสััมพััน่ธ์์กับผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 0%

ก�รัศึึกษ�
 - ปริญญ�ตำร่ สี่�ข�ก�รบัญช่ิ้
      มู่ห�วิทุย�ลัยกรุงเทุพ

ปรัะวััตำิอบรัม
 ก�รอบรมู่ปี 2562         
 - หลักส่ี่ตำร “เคล็ดลับก�รแก้ไขปัญห�ภ�ษ่ัอ�กรทุ่�นัีกบัญช่ิ้ต้ำองพบ
   จั�กก�รปฏิบัติำง�นีจัริง”
   บจั.ฝึ่กอบรมู่และสัี่มู่มู่นี�ธรรมู่นิีติำ

ปรัะวััตำิก�รัที่ำ�ง�น่
 ปี 2561 – ปัจัจุับันี ผ้่ควบคุมู่ก�รจััดทุำ�บัญช่ิ้
 ปี 2547 – ปัจัจุับันี หัวหน้ี�แผนีกบัญช่ิ้และก�รเงินี
   หัวหน้ี�ง�นีบัญช่ิ้และก�รเงินี
       บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
 ปี 2544 – ปี 2547 เจ้ั�หน้ี�ทุ่�บัญช่ิ้
       บริษััทุ แอโรฟล่อิด จัำ�กัด
 ปี 2542 – ปี 2544 เจ้ั�หน้ี�ทุ่�ตำรวจัสี่อบบัญช่ิ้
       สี่ำ�นัีกง�นีตำรวจัสี่อบบัญช่ิ้ ว่ แอนีด์ พ่ 

ผู้้้อำ�น่วัยก�รับัญชี่และก�รัเงิน่

คุวั�มสััมพััน่ธ์์กับผู้้้บรัิห�รั
 ไมู่�มู่่คว�มู่สี่ัมู่พันีธ์

สััด้สั่วัน่ก�รัถืือหุ้น่ใน่บรัิษัที่ (%)
 0%

ก�รัศึึกษ�
 - ปริญญ�โทุ สี่�ข�บริห�รธุรกิจั 
   มู่ห�วิทุย�ลัยเทุคโนีโลย่ร�ชิ้มู่งคลธัญบุร่
 - ปริญญ�ตำร่ สี่�ข�ก�รบัญชิ้่ มู่ห�วิทุย�ลัยกรุงเทุพ

ปรัะวััตำิอบรัม
 DAP รุ�นีทุ่� 128 วันีทุ่� 11 กรกฎ�คมู่ 2559
 ก�รอบรมู่ปี 2562
 - ประเด็นีทุ�งภ�ษ่ัทุ่�ต้ำองระมัู่ดระวังเมืู่�อถ่ืกเร่ยกตำรวจัสี่อบ
 - เทุคนิีคก�รจััดทุำ�บัญช่ิ้ให้ถ่ืกต้ำองตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีก�รบัญช่ิ้
   บจั.ฝึ่กอบรมู่และสัี่มู่มู่นี�ธรรมู่นิีติำ

ปรัะวััตำิก�รัที่ำ�ง�น่
 ปี 2558 – ปัจัจุับันี ผ้่อำ�นีวยก�รบัญช่ิ้และก�รเงินี
 ปี 2548 – ปี 2558 ผ่้จััดก�รแผนีกบัญชิ้่และก�รเงินี
 ปี 2542 – ปี 2548 หัวหนี้�แผนีกบัญชิ้่และก�รเงินี
      บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)

นายมูนัส บัุญสนอง (อายุ 56 ปี)

นางสาวศิริวรรณ ปัญจัมูทัุ่มู (อายุ 43 ปี)

นางสาวจัารุมูาส รุจัิธิรรมู (อายุ 42 ปี)

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

รองกรรมการผู�จัดการ

หน�วยงานความปลอดภัยหน�วยงาน ISO

กรรมการผู�จัดการ

ฝ�ายบร�หาร ฝ�ายการตลาดและขาย ฝ�ายผลิต ฝ�ายบัญชีและการเง�นฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และสารสนเทศ

คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ	 :	 ผ้้บริหารตั้ามีบทั้นี้ยามีของป็ระกุาศคณะกุรรมีกุารกุำากุบตั้ลาดืทั้นี้	หมีายถืง	 ผ้้จ้ดืกุารหรือผ้้ดืำารงตั้ำาแหนี้งระดืบบริหารส้�รายแรกุนี้บตั้อจากุผ้้จ้ดืกุารลงมีา	 ผ้้ซึ่�งดืำารงตั้ำาแหนี้งเทั้ยบเทั้า 
ผ้้ดืำารงตั้ำาแหนี้งระดืบบริหารรายทั้�ส้�ทั้กุราย	และหมีายรวัมีถืงผ้้ดืำารงตั้ำาแหนี้งระดืบบริหารในี้สายงานี้บ้ญช้หรือกุารเงินี้ทั้�เป็นี้ระดืบผ้้จ้ดืกุารฝ่ายข่�นี้ไป็หรือเทั้ยบเทั้า

โครงสร้างการจััดการ

โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับัดูแลกิจัการทั่��ด�
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

บัริษััทั่ สาล่�อุตสาหกรรมู จัำากัด (มูหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

ลำ�ด้ับที่่� ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 พลอ�ก�ศัเอกบุร่รัตำน์ี  รัตำนีว�นิีชิ้ ประธ�นีกรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รอิสี่ระ / กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ

2 นี�ยไพฑ่ิรย์  เลิศัเพ็ญเมู่ธ� กรรมู่ก�รอิสี่ระ / ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ /
กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

3 นี�ยพัฒนี� อัศัวนิีเวศัน์ี กรรมู่ก�รอิสี่ระ / กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ /
ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

4 นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี 

5 นี�ยสี่�ทิุสี่  ตัำตำวธร รองประธ�นีกรรมู่ก�ร / ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร /
กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร (รักษั�ก�ร)

6 นี�ยเลอพงศ์ั  วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี กรรมู่ก�ร

7 นี�งพิมู่พ�  จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�ร 

8 นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รบริห�ร / เลข�นุีก�รบริษััทุ

1. คณะกรรมูการบัริษััทั่
  โครงสี่ร้�งคณะกรรมู่ก�รบริษััทุประกอบด้วยกรรมู่ก�รอย��งน้ีอย 5 คนี และกรรมู่ก�รไมู่�น้ีอยกว��ก่�งหน่ี�งของจัำ�นีวนีกรรมู่ก�ร
ทัุ�งหมู่ดนัี�นีตำ้องมู่่ถิื�นีทุ่�อย่�ในีร�ชิ้อ�ณ�จัักร โดยคณะกรรมู่ก�รของบริษััทุประกอบด้วยผ่้ทุรงคุณวุฒิทุ่�มู่่คุณสี่มู่บัติำครบถื้วนีทุุกประก�รตำ�มู่ 
มู่�ตำร� 68 แห�งพระร�ชิ้บัญญัติำบริษััทุมู่ห�ชิ้นี จัำ�กัด พ.ศั. 2535 และตำ�มู่ประก�ศัคณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ 
  ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุมู่่จัำ�นีวนี 8 ทุ��นี ดังน่ี�

กรรมูการผู้มู�อำานาจัลงนามูผูกพัน
 กรรมู่ก�รผ้่มู่่อำ�นี�จัลงนี�มู่ผ่กพันีบริษััทุ ประกอบด้วย นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร นี�ยเลอพงศ์ั วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี 
นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ โดยกรรมู่ก�รสี่องในีส่ี่�ทุ��นีน่ี�ลงล�ยมืู่อชืิ้�อร�วมู่กันีและประทัุบตำร�สี่ำ�คัญของบริษััทุ 

ข้อบัเข้ตและอำานาจัหน้าทั่��และความูรับัผิดชอบัข้องคณะกรรมูการ
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุมู่่หนี้�ทุ่�ดำ�เนิีนีกิจัก�รของบริษััทุ และกำ�กับด่แลกิจัก�รให้เป็นีไปตำ�มู่เป้�หมู่�ยและแนีวทุ�งทุ่�จัะก�อให้เกิด 
ประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดแก�บริษััทุและเป็นีธรรมู่ตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุุกฝ่่�ย ภ�ยใต้ำนีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รและนีโยบ�ยตำ�อต้ำ�นีก�รคอร์รัปชัิ้�นี 
ของบริษััทุ โดยปฏิบัติำให้เป็นีไปตำ�มู่กฎหมู่�ย วัตำถุืประสี่งค์และข้อบังคับของบริษััทุ มู่ติำคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ตำลอดจันีมู่ติำทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี 
ด้วยคว�มู่ซื�อสัี่ตำย์สุี่จัริตำมู่่จัริยธรรมู่ทุ่�ด่ ระมัู่ดระวัง รอบคอบและมู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อผ้่ถืือหุ้นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อและคณะกรรมู่ก�รยังมู่่หน้ี�ทุ่� 
ดังตำ�อไปน่ี�
 1. ร�ยง�นีสี่�วนีได้สี่�วนีเส่ี่ยของตำนีหรอืบุคคลทุ่�เก่�ยวข้อง ซ่�งมู่่คว�มู่เก่�ยวข้องกบัก�รบรหิ�รจััดก�รกจิัก�รของบรษัิัทุหรอืบริษััทุย�อย 
  ตำ�อบริษััทุซ่�งสี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้ ทัุ�งน่ี� เพื�อคว�มู่โปร�งใสี่ในีก�รดำ�เนิีนีง�นี
 2. กำ�หนีดวิสัี่ยทัุศัน์ี วัตำถุืประสี่งค์ นีโยบ�ย เป้�หมู่�ย กลยุทุธ์ แผนีง�นี และงบประมู่�ณประจัำ�ปี ผ��นีก�รวิเคร�ะห์สี่ภ�พแวดล้อมู่  
  ก�รเปล่�ยนีแปลงปัจัจััยตำ��ง ๆ  ทุ่�มู่่ผลกระทุบตำ�อธุรกิจัและผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยและกำ�กับด่แลฝ่่�ยบริห�รรวมู่ทัุ�งก�รจััดสี่รรทุรัพย�กรสี่ำ�คัญ 
  ให้ดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่นีโยบ�ย วัตำถุืประสี่งค์ และเป้�หมู่�ยทุ่�กำ�หนีดไว้อย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ เพื�อประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดของบริษััทุและผ้่ถืือหุ้นี 
  โดยคำ�น่ีงถ่ืงผ่้มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย ผลกระทุบตำ�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่ด้วยคว�มู่โปร�งใสี่และเป็นีธรรมู่ภ�ยใตำ้กรอบข้อกำ�หนีดของ 
  กฎหมู่�ย จัริยธรรมู่ทุ�งธุรกิจั อ่กทัุ�งก�รประเมิู่นีผลและปรับปรุงเพื�อคว�มู่มู่่ประสิี่ทุธิภ�พของก�รดำ�เนิีนีกิจัก�ร
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 3. กำ�หนีด จััดทุำ� และปฏิบัติำตำ�มู่นีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�ร จัริยธรรมู่ธุรกิจัและข้อพ่งปฏิบัติำในีก�รทุำ�ง�นี นีโยบ�ยตำ�อต้ำ�นีก�ร 
  คอร์รัปชัิ้�นีตำลอดจันีแนีวปฏิบัติำตำ��ง ๆ  ทุ่�เก่�ยวข้องของบริษััทุ และพิจั�รณ�ทุบทุวนีนีโยบ�ยและก�รปฏิบัติำตำ�มู่นีโยบ�ยดังกล��ว 
  เป็นีประจัำ�อย��งน้ีอยปีละ 1 ครั�ง
 4. กำ�หนีดนีโยบ�ยบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงและพิจั�รณ�ถ่ืงปัจัจััยคว�มู่เส่ี่�ยงทุ่�สี่ำ�คัญอันีอ�จัเกิดข่�นี กำ�หนีดแนีวทุ�งในีก�รจััดก�ร 
  คว�มู่เส่ี่�ยงดังกล��ว และติำดตำ�มู่ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีตำ�มู่แนีวทุ�งป้องกันีคว�มู่เส่ี่�ยงนัี�นี
 5. พิจั�รณ�เรื�องคว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ีอย��งรอบคอบ มู่่แนีวทุ�งชัิ้ดเจันีและเป็นีไปเพื�อผลประโยชิ้น์ีของบริษััทุและผ้่ถืือหุ้นี 
  โดยผ้่มู่่สี่�วนีได้สี่�วนีเส่ี่ยไมู่�มู่่สี่�วนีร�วมู่ในีก�รตัำดสิี่นีใจั
 6. พิจั�รณ�และอนุีมัู่ติำผลง�นีและผลประกอบก�รประจัำ�ไตำรมู่�สี่ของบริษััทุ เทุ่ยบกับแผนีและงบประมู่�ณและพิจั�รณ�แนีวโน้ีมู่ 
  เป็นีระยะ
 7. พิจั�รณ�และอนุีมัู่ติำก�รทุำ�ธุรกรรมู่หรือก�รกระทุำ�ใดๆ อันีมู่่ผลกระทุบทุ่�สี่ำ�คัญตำ�อฐ�นีะทุ�งก�รเงินี ภ�ระหน่ี�สิี่นี ก�รทุำ�ธุรกิจัและ 
  ชืิ้�อเส่ี่ยงของบริษััทุพร้อมู่ทัุ�งติำดตำ�มู่ด่แลคว�มู่เพ่ยงพอของสี่ภ�พคล�องทุ�งก�รเงินีและคว�มู่สี่�มู่�รถืในีก�รชิ้ำ�ระหน่ี�
 8. จััดให้มู่่ระบบบัญช่ิ้ ก�รร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีและก�รสี่อบบัญช่ิ้ทุ่�มู่่คว�มู่นี��เชืิ้�อถืือ และด่แลก�รเปิดเผยข้อมู่่ลรวมู่ถ่ืงร�ยง�นีประจัำ�ปี 
  แบบแสี่ดงร�ยก�รข้อมู่่ลประจัำ�ปี (แบบ56-1) ให้สี่�มู่�รถืสี่ะทุ้อนีฐ�นีะก�รเงินีและผลก�รดำ�เนิีนีง�นีอย��งเพ่ยงพอ รวมู่ทัุ�งด่ 
  แลให้มู่่กระบวนีก�รในีก�รประเมิู่นีคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ของก�รควบคุมู่ภ�ยในีและก�รตำรวจัสี่อบภ�ยในีให้มู่่ประสิี่ทุธิภ�พและ 
  ประสิี่ทุธิผล และให้คว�มู่เห็นีถ่ืงคว�มู่เพ่ยงพอของระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีและก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงไว้ในีร�ยง�นีประจัำ�ปี
 9. กำ�หนีดนีโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมู่่ล ก�รจััดก�รข้อมู่่ลลับเพื�อไมู่�ให้เกิดข้อมู่่ลรั�วไหล ก�รรักษั�คว�มู่ลับของข้อมู่่ลลับและข้อมู่่ลทุ่� 
  อ�จัมู่่ผลกระทุบตำ�อร�ค�ตำล�ดหลักทุรัพย์
 10. สี่นัีบสี่นุีนีและสี่�งเสี่ริมู่ก�รสี่ร้�งนีวัตำกรรมู่ และนีำ�นีวัตำกรรมู่และเทุคโนีโลย่มู่�ใช้ิ้ให้เกิดมู่่ลค��เพิ�มู่แก�ธุรกิจัพร้อมู่ทัุ�งกำ�กับด่แล 
  ก�รบริห�รจััดก�รเทุคโนีโลย่สี่�รสี่นีเทุศัให้สี่อดคล้องกับคว�มู่ต้ำองก�รของบริษััทุ
 11. พิจั�รณ�แตำ�งตัำ�งและกำ�หนีดอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�แก�คณะกรรมู่ก�รชุิ้ดย�อยตำ��ง ๆ  อ�ทุ ิคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ คณะกรรมู่ก�รสี่รรห� 
  และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี เพื�อก�รดำ�เนิีนีง�นีทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิภ�พและเป็นีประโยชิ้น์ีตำ�อผ้่ถืือหุ้นี
 12. พิจั�รณ�แตำ�งตัำ�งประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร กรรมู่ก�รบริห�ร และกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร รวมู่ทัุ�งกำ�หนีดอำ�นี�จัอนุีมัู่ติำทุ่�มู่อบอำ�นี�จั 
  ให้กับประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร และพิจั�รณ�ปรับปรุงแก้ไขอำ�นี�จัดังกล��วเพื�อคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่
 13. จััดให้มู่่ชิ้�องทุ�งในีก�รสืี่�อสี่�รกับผ่้ถืือหุ้นีและผ่้มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยอย��งเหมู่�ะสี่มู่ พร้อมู่ทัุ�งด่แลให้มัู่�นีใจัว��ผ่้ถืือหุ้นีมู่่สี่�วนีร�วมู่ในีก�ร 
  ตัำดสิี่นีใจัในีเรื�องสี่ำ�คัญของบริษััทุ
 14. จััดให้มู่่ก�รจััดทุำ�แผนีสืี่บทุอดตำำ�แหนี�ง (Succession Plan) เพื�อเตำร่ยมู่พร้อมู่เมืู่�อเกิดกรณ่ทุ่�ผ้่บริห�รระดับส่ี่งไมู่�สี่�มู่�รถืปฏิบัติำ 
  หน้ี�ทุ่�ได้
 15. สี่�งเสี่ริมู่ให้กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และพนัีกง�นีทุุกคนีเข้�ใจัและปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ จัริยธรรมู่ธุรกิจัและข้อพ่งปฏิบัติำ 
  ในีก�รทุำ�ง�นี นีโยบ�ยตำ�อต้ำ�นีคอร์รัปชัิ้�นีและแนีวปฏิบัติำตำ��ง ๆ ทุ่�เก่�ยวข้องของบริษััทุ
 16. จััดให้มู่่แนีวทุ�งดำ�เนิีนีก�รทุ่�ชัิ้ดเจันีกับผ้่ทุ่�ประสี่งค์จัะแจ้ังเบ�ะแสี่ หรือผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยผ��นีทุ�งเว็บไซต์ำหรือร�ยง�นีตำรงตำ�อบริษััทุ 
  โดยกำ�หนีดชิ้�องทุ�งก�รแจั้งเบ�ะแสี่ผ��นีทุ�งคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ และคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบของบริษััทุและสัี่�งก�รให้มู่่ 
  ก�รตำรวจัสี่อบข้อมู่่ลตำ�มู่กระบวนีก�รทุ่�บริษััทุกำ�หนีดไว้และร�ยง�นีตำ�อคณะกรรมู่ก�ร
 17. กำ�กับด่แลบริษััทุย�อย โดยพิจั�รณ�คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ของบุคคลทุ่�จัะสี่�งไปเป็นีกรรมู่ก�รในีบริษััทุย�อยเพื�อควบคุมู่ก�รบริห�รให้ 
  เป็นีไปตำ�มู่นีโยบ�ยของบริษััทุ และก�รทุำ�ร�ยก�รตำ��ง ๆ ให้ถ่ืกต้ำองตำ�มู่กฎหมู่�ย และหลักเกณฑ์ิของกฎหมู่�ยหลักทุรัพย์และ 
  ตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ และประก�ศัของตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ

ข้อบัเข้ตและอำานาจัหน้าทั่��ข้องประธิานกรรมูการ
 1. เร่ยกประชิ้มุู่คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุ และด่แลก�รจััดสี่�งหนีงัสืี่อนัีดประชุิ้มู่ รวมู่ทัุ�งเอกสี่�รตำ��ง ๆ  เพื�อให้คณะกรรมู่ก�รได้รับข้อมู่่ล 
  อย��งเพ่ยงพอทุ่�จัะศ่ักษั� พิจั�รณ�และตัำดสิี่นีใจัอย��งถ่ืกต้ำองในีเรื�องตำ��ง ๆ ในีก�รประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�ร
 2. มู่่บทุบ�ทุในีก�รกำ�หนีดระเบ่ยบว�ระก�รประชุิ้มู่ร�วมู่กับประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร
 3. มู่่หน้ี�ทุ่�ควบคุมู่ก�รประชุิ้มู่ให้มู่่ประสิี่ทุธิภ�พ จััดสี่รรเวล�ให้เพ่ยงพอทุ่�ผ้่บริห�รจัะนีำ�เสี่นีอข้อมู่่ล สี่นัีบสี่นุีนีและเปิดโอก�สี่ให้ 
  กรรมู่ก�รซักถื�มู่และแสี่ดงคว�มู่คิดเห็นีอย��งเป็นีอิสี่ระ ควบคุมู่ประเด็นีในีก�รอภิปร�ยและสี่รุปมู่ติำทุ่�ประชุิ้มู่

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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 4. เป็นีประธ�นีทุ่�ประชุิ้มู่ผ่้ถืือหุ้นี และควบคุมู่ก�รประชุิ้มู่ให้เป็นีไปตำ�มู่ข้อบังคับของบริษััทุและตำ�มู่ระเบ่ยบว�ระทุ่�กำ�หนีดไว้  
  และตำอบข้อซักถื�มู่ของผ้่ถืือหุ้นี
 5. ด่แลให้ก�รติำดตำ�อสืี่�อสี่�รระหว��งกรรมู่ก�รและผ้่ถืือหุ้นีเป็นีไปอย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ
 6. สี่นัีบสี่นุีนีให้คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�ตำ�มู่ขอบเขตำอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�คว�มู่รับผิดชิ้อบของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ตำ�มู่กฎหมู่�ย 
  และตำ�มู่หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่

เลข้านุการบัริษััทั่
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุได้มู่่มู่ติำแตำ�งตัำ�งให้ นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ ดำ�รงตำำ�แหนี�ง เลข�นุีก�รบริษััทุ ตัำ�งแตำ�วันีทุ่� 13 สิี่งห�คมู่ 2551 โดย
มู่่ประวัติำของผ้่ดำ�รงตำำ�แหนี�งเป็นีเลข�นุีก�รบริษััทุปร�กฏตำ�มู่ร�ยละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมู่ก�รและเลข�นุีก�รบริษััทุ
 เลข�นุีก�รบริษััทุจัะต้ำองปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�ตำ�มู่ทุ่�กำ�หนีดในีมู่�ตำร� 89/15 และมู่�ตำร� 89/16  ของพรบ.หลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์ 
ด้วยคว�มู่รับผิดชิ้อบ คว�มู่ระมู่ดัระวัง และคว�มู่ซื�อสัี่ตำย์สุี่จัริตำ รวมู่ทัุ�งต้ำองปฏิบัติำให้เป็นีไปตำ�มู่กฎหมู่�ย วัตำถุืประสี่งค์ ข้อบังคับของบริษััทุ 
มู่ติำคณะกรรมู่ก�ร ตำลอดจันีมู่ติำทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี ทัุ�งน่ี� ขอบเขตำหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบของเลข�นุีก�รบริษััทุมู่่ดังน่ี�
 1. จััดก�รประชิ้มุู่ผ้่ถืือหุ้นี ประชิ้มุู่คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุและคณะกรรมู่ก�รอื�นีๆ ให้เป็นีไปตำ�มู่กฎหมู่�ย ข้อบังคับของบรษัิัทุ กฎบตัำร 
ของคณะกรรมู่ก�รแตำ�ละชุิ้ดและข้อพ่งปฏิบัติำทุ่�ด่ (Best Practices)
 2. แจ้ังมู่ติำและนีโยบ�ยของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุและผ้่ถืือหุ้นีให้ผ้่บริห�รทุ่�เก่�ยวข้องทุร�บและติำดตำ�มู่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่ติำและนีโยบ�ย
 3. ให้คำ�ปร่กษั�และข้อเสี่นีอแนีะเบื�องต้ำนีแก�คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุและคณะกรรมู่ก�รอื�นีๆ ในีประเด็นีทุ่�เก่�ยวกับข้อกฎหมู่�ย ระเบ่ยบ 
ข้อบังคับของบริษััทุและข้อพ่งปฏิบัติำด้�นีก�รกำ�กับด่แลกิจัก�ร และติำดตำ�มู่ให้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่อย��งถ่ืกต้ำองและสี่มู่ำ��เสี่มู่อ รวมู่ถ่ืงร�ยง�นี
ก�รเปล่�ยนีแปลงทุ่�มู่่นัียสี่ำ�คัญแก�กรรมู่ก�รบริษััทุ
 4. บันีทุ่กร�ยง�นีก�รประชิ้มุู่ผ้่ถืือหุ้นีและก�รประชิ้มุู่คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุ รวมู่ทัุ�งติำดตำ�มู่ให้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่ตำท่ิุ�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีและ 
ทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ
 5. ด่แลให้มู่่ก�รเปิดเผยข้อมู่่ลและร�ยง�นีสี่�รสี่นีเทุศัในีสี่�วนีทุ่�รับผิดชิ้อบเก่�ยวกับก�รกำ�กับด่แลให้เป็นีไปตำ�มู่กฎหมู่�ย ระเบ่ยบ 
และนีโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมู่่ลข��วสี่�รของบริษััทุ
 6. ติำดตำ�อสืี่�อสี่�รกับผ้่ถืือหุ้นีทัุ�วไปให้ได้รับทุร�บสิี่ทุธิตำ��ง ๆ ของผ้่ถืือหุ้นี และข��วสี่�รของบริษััทุ
 7. เก็บรักษั�ร�ยง�นีก�รมู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุ่�ร�ยง�นีโดยกรรมู่ก�รหรือผ้่บริห�ร และเอกสี่�รสี่ำ�คัญอื�นี ๆ  เชิ้�นี ทุะเบ่ยนีกรรมู่ก�รบริษััทุ 
หนัีงสืี่อนัีดประชุิ้มู่และร�ยง�นีก�รประชุิ้มู่ของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ร�ยง�นีประจัำ�ปี รวมู่ถ่ืงหนัีงสืี่อนัีดประชุิ้มู่และร�ยง�นีก�รประชุิ้มู่ 
ผ้่ถืือหุ้นี
 8. ให้คำ�แนีะนีำ�และคำ�ปร่กษั�ในีก�รเข้�รับตำำ�แหนี�งของกรรมู่ก�รบริษััทุทุ่�ได้รับก�รแตำ�งตัำ�งใหมู่�
 9. ด่แลกิจักรรมู่ของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุและดำ�เนิีนีก�รเรื�องอื�นี ๆ  ตำ�มู่ทุ่�กฎหมู่�ยกำ�หนีด หรือตำ�มู่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รกำ�กับตำล�ดทุุนี 
ประก�ศักำ�หนีด

ลำ�ด้ับที่่� ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 นี�ยสี่�ทิุสี่  ตัำตำวธร ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร
กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร (รักษั�ก�ร)
รองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร (รักษั�ก�ร)

2 นี�ยสุี่พจัน์ี  สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รบริห�ร

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

4 นี�ยมู่นัีสี่ บุญสี่นีอง กรรมู่ก�รบริห�ร

คณะกรรมูการบัริหาร
 คณะกรรมู่ก�รบริห�รของบริษััทุประกอบด้วย
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ลำ�ด้ับที่่� ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 นี�ยสี่�ทุิสี่  ตำัตำวธร ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร
กรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร (รักษั�ก�ร)
รองกรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร (รักษั�ก�ร)

2 นี�ยสีุ่พจันี์  สีุ่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รบริห�ร
ผ้่อำ�นีวยก�รนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์และสี่�รสี่นีเทุศั

3 นี�ยทุ�ก�ชิ้ิ โอตำ�นีิ กรรมู่ก�รบริห�ร
ผ้่อำ�นีวยก�รก�รตำล�ดและข�ย

4 นี�ยมู่นัีสี่ บุญสี่นีอง กรรมู่ก�รบริห�ร
ผ้่อำ�นีวยก�รผลิตำ

5 นี�งสี่�วศัิริวรรณ ปัญจัมู่ทุุมู่ ผ้่อำ�นีวยก�รบัญช่ิ้และก�รเงินี

ผู้บัริหาร
 ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 คณะผ้่บริห�รของบริษััทุประกอบด้วย

ขอบเขตำและอำ�นี�จัหน้ี�ทุ่�ของประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร / กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร  
 1. เป็นีผ้่บริห�รจััดก�รและควบคุมู่ด่แลก�รดำ�เนิีนีกิจัก�รทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รบริห�รง�นีทัุ�วไปของบริษััทุ

 2. มู่่อำ�นี�จัจ้ั�ง แตำ�งตัำ�ง ปลดออก ให้ออก ไล�ออก กำ�หนีดอัตำร�ค��จ้ั�ง ให้บำ�เหน็ีจัร�งวัล ปรับข่�นีเงินีเดือนีค��ตำอบแทุนี เงินีโบนัีสี่  

  ตำลอดจันีแตำ�งตัำ�งตัำวแทุนีฝ่่�ยนี�ยจ้ั�งในีคณะกรรมู่ก�รกองทุุนีสี่ำ�รองเล่�ยงช่ิ้พของบริษััทุ เก่�ยวกับก�รพนัีกง�นีทัุ�งหมู่ดของบริษััทุ

 3. มู่่อำ�นี�จัอนุีมัู่ติำ และมู่อบอำ�นี�จัชิ้�วงอนุีมัู่ติำก�รเบิกจั��ย เพื�อก�รจััดซื�อวัตำถุืดิบในีก�รผลิตำตำ�มู่คำ�สัี่�งของล่กค้� และจััดซื�อทุรัพย์สิี่นี  

  รวมู่ทัุ�งอนุีมัู่ติำก�รดำ�เนิีนีก�รทุ�งก�รเงินีเพื�อธุรกรรมู่ตำ��ง ๆ  ของบริษััทุ ภ�ยในีวงเงินีตำ�มู่ระเบ่ยบอำ�นี�จัอนุีมัู่ติำ ซ่�งผ��นีก�รพิจั�รณ� 

  จั�กคณะกรรมู่ก�รบริษััทุแล้ว ห�กเกินีกว��จัำ�นีวนีดังกล��วให้นีำ�เสี่นีอเพื�อขออนุีมัู่ติำทุ่�ประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริห�ร

 4. มู่่อำ�นี�จัออกคำ�สัี่�ง ระเบ่ยบ ประก�ศั บันีทุ่ก เพื�อให้ก�รปฏิบัติำง�นีเป็นีไปตำ�มู่นีโยบ�ยและผลประโยชิ้น์ีของบริษััทุและเพื�อรักษั� 

  ระเบ่ยบวินัียก�รทุำ�ง�นีภ�ยในีองค์กร

 5. มู่่อำ�นี�จักระทุำ�ก�รและแสี่ดงตำนีเป็นีตัำวแทุนีบริษััทุ ตำ�อบุคคลภ�ยนีอกในีกิจัก�รทุ่�เก่�ยวข้องและเป็นีประโยชิ้น์ีตำ�อบริษััทุ

 6. อนุีมัู่ติำก�รแตำ�งตัำ�งทุ่�ปร่กษั�ด้�นีตำ��ง ๆ ทุ่�จัำ�เป็นีตำ�อก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุ

 7. ปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�อื�นี ๆ ตำ�มู่ทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยจั�กคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ   หรือคณะกรรมู่ก�รบริห�รเป็นีคร�ว ๆ ไป

  ทัุ�งน่ี� ก�รขออนุีมัู่ติำร�ยก�รของกรรมู่ก�รผ่้จััดก�รข้�งตำ้นี จัะไมู่�รวมู่ถ่ืงก�รอนุีมัู่ติำร�ยก�รทุ่�ทุำ�ให้กรรมู่ก�รผ่้จััดก�รหรือบุคคล 

  ทุ่�อ�จัมู่่คว�มู่ขัดแย้ง มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย หรืออ�จัมู่่คว�มู่ขดัแย้งทุ�งผลประโยชิ้น์ีในีลักษัณะอื�นีใดกับบริษััทุและ/หรอืบริษััทุย�อย รวมู่ทัุ�ง  

  ร�ยก�รทุ่�กำ�หนีดให้ตำ้องขอคว�มู่เห็นีชิ้อบจั�กผ่้ถืือหุ้นีในีก�รเข้�ทุำ�ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันี หรือก�รได้มู่�หรือจัำ�หนี��ยไปซ่�ง 

  สิี่นีทุรัพย์ทุ่�สี่ำ�คัญของบริษััทุและ/หรือบริษััทุย�อย เพื�อให้สี่อดคล้องกับข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย

ค่าตอบัแทั่นกรรมูการและผู้บัริหาร
	 ค่้�ตอีบแทนักริริมก�ริ

 บริษััทุมู่่นีโยบ�ยจั��ยค��ตำอบแทุนีกรรมู่ก�รและผ่้บริห�รทุ่�จ่ังใจัในีระดับทุ่�เหมู่�ะสี่มู่โดยคำ�น่ีงถ่ืงผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุและ 

คว�มู่สี่อดคล้องกบัธุรกิจั/อตุำสี่�หกรรมู่เด่ยวกนัี รวมู่ถ่ืงคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่กบัหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รบัผิดชิ้อบของกรรมู่ก�รและผ้่บริห�รแตำ�ละทุ��นี 

โดยบริษััทุใช้ิ้คว�มู่ระมัู่ดระวังในีก�รจั��ยค��ตำอบแทุนีผ้่บริห�รของบริษััทุให้อย่�ในีระดับทุ่�เหมู่�ะสี่มู่โดยเป็นีอัตำร�ทุ่�แข�งขันีได้ในีกลุ�มู่ธุรกิจัเด่ยวกันี 

เพื�อทุ่�จัะด่แลและรักษั�ผ่้บริห�รทุ่�มู่่คุณภ�พไว้ ผ่้บริห�รทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยหนี้�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบเพิ�มู่ข่�นีจัะได้รับค��ตำอบแทุนีเพิ�มู่ทุ่� 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รั�ยชีื�อ ตำำ�แหน่่ง

คุ่�เบ่�ยปรัะชีุมปี 2562

คุ่�บำ�เหน่็จ
ปรัะจำ�ปี 
2562

คุ่�
ตำอบแที่น่

อื�น่ๆ
รัวัมคุณะ

กรัรัมก�รั

คุณะ
กรัรัมก�รั
ตำรัวัจสัอบ

คุณะ
กรัรัมก�รั

สัรัรัห�
และพัิจ�รัณ�
คุ่�ตำอบแที่น่

1. พลอ�ก�ศัเอกบุร่รัตำน์ี รัตำนีว�นิีชิ้ ประธ�นีกรรมู่ก�ร /
กรรมู่ก�รอิสี่ระ /
กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 

140,000 80,000 - - - 220,000

2. นี�ยไพฑ่ิรย์ เลิศัเพ็ญเมู่ธ� ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 
/ กรรมู่ก�รอิสี่ระ /
กรรมู่ก�รสี่รรห�และ
พิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี 

120,000 100,000 10,000 - - 230,000

3. นี�ยพัฒนี�  อัศัวนิีเวศัน์ี กรรมู่ก�รอิสี่ระ / 
กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ / 
ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�
และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี 

120,000 80,000 15,000 - - 215,000

4 นี�ยสุี่ชิ้�ติำ  จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�ร / 
กรรมู่ก�รสี่รรห�และ
พิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

120,000 - 10,000 - - 130,000

5. นี�ยสี่�ทิุสี่  ตัำตำวธร รองประธ�นีกรรมู่ก�ร /
ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร

120,000 - - - - 120,000

6. นี�ยเลอพงศ์ั วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี กรรมู่ก�ร 120,000 - - - - 120,000

7. นี�งพิมู่พ�  จิัวะพรทิุพย์ กรรมู่ก�ร 120,000 - - - - 120,000

8. นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�ร 120,000 - - - - 120,000

ริวม 980,000 260,000 35,000 - - 1,275,000

หนี�วย : บ�ทุ (รวมู่ภ�ษ่ั)

เหมู่�ะสี่มู่กบัหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รบัผิดชิ้อบทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยเพิ�มู่มู่�กข่�นี ทัุ�งน่ี� บริษััทุมู่่คณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพจิั�รณ�ค��ตำอบแทุนี เพื�อให้มู่่ 

ค��ตำอบแทุนีกรรมู่ก�รไว้อย��งชัิ้ดเจันีและโปร�งใสี่และได้ผ��นีก�รอนุีมัู่ติำจั�กทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีโดยกำ�หนีดให้มู่่ก�รเปิดเผยค��ตำอบแทุนีทุ่�จั��ย

ให้แก�กรรมู่ก�รและผ้่บริห�รตำ�มู่แบบทุ่�สี่ำ�นัีกง�นีคณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์กำ�หนีด

 1. ค��ตำอบแทุนีทุ่�เป็นีตัำวเงินี  มู่่ร�ยละเอ่ยดดังน่ี�

  • ค��ตำอบแทุนีของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ประกอบด้วยค��เบ่�ยประชุิ้มู่และค��บำ�เหน็ีจั  โดยทุ่�ประชุิ้มู่สี่�มัู่ญผ้่ถืือหุ้นีประจัำ�ปี 2562 

   ได้มู่่มู่ติำอนุีมัู่ติำค��เบ่�ยประชุิ้มู่และค��บำ�เหน็ีจัของคณะกรรมู่ก�รประจัำ�ปี 2562 ทัุ�งน่ี� ให้อย่�ในีอำ�นี�จัของคณะกรรมู่ก�ร 

   ในีก�รพิจั�รณ�จััดสี่รร ซ่�งทุ่�ประชุิ้มู่กรรมู่ก�รครั�งทุ่� 1/2563 เมืู่�อวันีทุ่� 21 กุมู่ภ�พันีธ์ 2563 ได้มู่่มู่ติำอนุีมัู่ติำให้งดจั��ยค��บำ�เหน็ีจั 

   แก�คณะกรรมู่ก�รจั�กผลก�รดำ�เนิีนีง�นีปี 2562 สี่รุปค��ตำอบแทุนีของคณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ สี่ำ�หรับปี 2562 มู่่จัำ�นีวนีรวมู่  

   ทัุ�งสิี่�นี 1,275,000 บ�ทุ (รวมู่ภ�ษ่ั) โดยมู่่ร�ยละเอ่ยดดังน่ี�

 2. ค��ตำอบแทุนีทุ่�ไมู่�เป็นีตัำวเงินีและสิี่ทุธิประโยชิ้น์ีอื�นี ๆ
    - ไมู่�มู่่ -
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

หน่วย : บำท ปีี พ.ศ. 2562 ปีี พ.ศ. 2561 

    เงินีเดือนีรวมู่  17,025,046 14,689,829

    โบนีัสี่รวมู่ 1,706,888 2,303,569

ริวม 18,731,934 16,993,398

หน่วย : บำท ปีี พ.ศ. 2562 ปีี พ.ศ. 2561 

เงินีสี่มู่ทุบกองทุุนีสี่ำ�รองเล่�ยงชิ้่พ 301,056.50 353,541

  2. ค��ตำอบแทุนีทุ่�ไมู่�เป็นีตำัวเงินีและสี่ิทุธิประโยชิ้นี์อื�นี ๆ
   เงินีสี่มู่ทุบกองทุุนีสี่ำ�รองเล่�ยงช่ิ้พ ในีรอบปี พ.ศั. 2562 บรษัิัทุฯ ได้สี่มู่ทุบเงินีเข้�กองทุุนีสี่ำ�รองเล่�ยงช่ิ้พในีอัตำร�ร้อยละ 3 ของ 
เงินีเดือนี ให้แก�ผ้่บริห�รของบริษััทุฯ จัำ�นีวนี 5 ทุ��นี มู่่ยอดรวมู่ดังน่ี� 

	 ค่้�ตอีบแทนัผู้บริิห�ริ
 1. ค��ตำอบแทุนีทุ่�เป็นีตัำวเงินี  มู่่ร�ยละเอ่ยดดังน่ี�
  • ค��ตำอบแทุนีผ่้บริห�รของบริษััทุเป็นีไปตำ�มู่หลักก�รและนีโยบ�ยทุ่�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ กำ�หนีด ซ่�งเชืิ้�อมู่โยงกับผลก�ร 
ดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ จัำ�นีวนีค��ตำอบแทุนีของประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร และผ้่บริห�รระดับส่ี่งของบริษััทุฯ รวมู่ทัุ�งสิี่�นีจัำ�นีวนี 
5 ทุ��นี ในีรอบปี 2562 จัำ�นีวนีรวมู่ทัุ�งสิี่�นี 18,731,934 บ�ทุ ตำ�มู่ร�ยละเอ่ยด ดังน่ี�

 การถืือครองหุ้นข้องคณะกรรมูการบัริษััทั่และผู้บัริหารข้องบัริษััทั่ ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562 
	 ค้ณะกริริมก�ริบริิษััท

ลำ�ด้ับ ชีื�อ – สักุล

หุ้น่สั�มัญ (หุ้น่)

31 ธ์ัน่วั�คุม
2561

เปล่�ยน่แปลงใน่ปี 
2562

31 ธ์ัน่วั�คุม 2562

จำ�น่วัน่ สััด้สั่วัน่ (%)

1 พลี่อี�ก�ศเอีกบุรีิรัิตน์ั	รัิตนัว�นิัช
ประธ�นีกรรมู่ก�ร / กรรมู่ก�รอิสี่ระ /
กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ

- ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -

 ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

2 	นั�ยไพฑู์ริย์		เลิี่ศเพ็ญเมธุ�
กรรมู่ก�รอสิี่ระ / ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ  
/ กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

ได้มู่�                              -                    - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

 ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

3 นั�ยพัฒนั�		อัีศวนิัเวศน์ั
กรรมู่ก�รอิสี่ระ / กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ /  
ประธ�นีกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�
ค��ตำอบแทุนี

- ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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ลำ�ด้ับ ชีื�อ – สักุล

หุ้น่สั�มัญ (หุ้น่)

31 ธ์ัน่วั�คุม
2561

เปล่�ยน่แปลงใน่ปี 
2562

31 ธ์ัน่วั�คุม 2562

จำ�น่วัน่ สััด้สั่วัน่ (%)

4 นั�ยสุำช�ติ		จำิวะพริทิพย์*
กรรมู่ก�ร /  
กรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนี

450,000 ได้มู่�                              300,000 750,000 0.05

จัำ�หนี��ยไป                     -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ ได้มู่�                              -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

5 นั�ยสำ�ทิสำ		ตัตวธุริ
กรรมู่ก�ร / รองประธ�นีกรรมู่ก�ร /
ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร 

57,094,952 ได้มู่�                    311,300 57,406,252 3.77

จัำ�หนี��ยไป                     -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

6 นั�ยเลี่อีพงศ์		วงศ์ทวีพิพัฒน์ั	
กรรมู่ก�ร

45,258,468 ได้มู่�                              - 45,258,468 2.98

จัำ�หนี��ยไป                     -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

7 นั�งพิมพ�	จิำวะพริทิพย์*
กรรมู่ก�ร

- ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

8 นั�ยสุำพจำน์ั	สุำนัทริินัค้ะ
กรรมู่ก�ร

3,328 ได้มู่�                             - 3,328 0

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนิีติำภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

ริวม			 102,806,748 611,300 103,418,048 6.80

 *	คุณสุชาติั้	จิวัะพัรทิั้พัย์	(กุรรมีกุาร)	เป็็นี้สาม้ีของคุณพิัมีพัา	จิวัะพัรทิั้พัย์	(กุรรมีกุาร)
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	 ผู้บริิห�ริ

ลำ�ด้ับ ชีื�อ – สักุล

หุ้น่สั�มัญ (หุ้น่)

31 ธ์ัน่วั�คุม
2561

เปล่�ยน่แปลงใน่ปี 
2562

31 ธ์ัน่วั�คุม 2562

จำ�น่วัน่ สััด้สั่วัน่ (%)

1 นั�ยสำ�ทิสำ	ตัตวธุริ

ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร / กรรมู่ก�รผ่้จััดก�ร

57,094,952 ได้มู่�                              311,300 57,406,252 3.77

จัำ�หนี��ยไป                              -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนีิตำิภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

2 นั�ยมนััสำ	บุญสำนัอีง

กรรมู่ก�รบริห�ร / ผ้่อำ�นีวยก�รผลิตำ

122,720 ได้มู่�                      - 122,720 0.01

จัำ�หนี��ยไป                      -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนีิตำิภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

3 นั�ยท�ก�ชิ		โอีต�นัิ

กรรมู่ก�รบรหิ�ร / ผ้่อำ�นีวยก�รตำล�ดและข�ย 

- ได้มู่�                      - - -

จัำ�หนี��ยไป                      -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนีิตำิภ�วะ ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -

4 นั�ยสำุพจำนั์		สำุนัทริินัค้ะ
กรรมู่ก�รบรหิ�ร / ผ้่อำ�นีวยก�รนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์
และสี่�รสี่นีเทุศั

3,328 ได้มู่�                    - 3,328 0

จัำ�หนี��ยไป                     -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนีิตำิภ�วะ ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                     -

5 นั�งสำ�วศิริิวริริณ	ปีัญจำมทุม

ผ้่อำ�นีวยก�รบัญช่ิ้และก�รเงินี
- ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                 -

ค่�สี่มู่รสี่และบุตำรทุ่�ยังไมู่�บรรลุนีิตำิภ�วะ - ได้มู่�                              - - -

จัำ�หนี��ยไป                              -                    

ริวม			 57,221,000 311,300 57,532,300 3.78

บรัิษัที่และบรัิษัที่ย่อย พัน่ักง�น่ปรัะจำ� พัน่ักง�น่ชีั�วัคุรั�วั รัวัม

บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) 491 - 491

บริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)* 262 - 262

บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด* 356 - 356

บัุคลากรข้องบัริษััทั่
 จัำ�นีวนีพนัีกง�นีทัุ�งหมู่ดของบริษััทุฯ และบริษััทุย�อย ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562  

	 *เป็็นี้บริษ้ัทั้ย่อยของบมีจ.สาล้�อุตั้สาหกุรรมี

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

หน่่วัย : บ�ที่ ปี 2562 ปี 2561

เงินีเดือนี 111,778,959.48 120,263,538.46

โบนัีสี่ 3,728,524.00 3,131,843.00

รวมู่ 115,507,483.48 123,395,381.46

	 ค่้�ตอีบแทนัพนัักง�นัขึ้อีงบริิษััทฯ	
  ค��ตำอบแทุนีในีร่ปเงินีเดือนี ค��แรง ค��ล�วงเวล� โบนัีสี่ และสี่วัสี่ดิก�รอื�นี ๆ 

 บริษััทุฯ ได้จััดตัำ�งกองทุุนีสี่ำ�รองเล่�ยงช่ิ้พสี่ำ�หรับพนัีกง�นีตำ�มู่พระร�ชิ้บัญญัติำกองทุุนีในีอัตำร�ร้อยละ 3 ของเงินีเดือนีพนัีกง�นีสุี่ทุธิ
จั�กเงินีได้บุคคลธรรมู่ด� เพื�อเป็นีสี่วัสี่ดิก�รนีอกเหนืีอจั�กค��แรงทุ่�ได้รับประจัำ� โบนัีสี่ หรือสี่วัสี่ดิก�รอื�นี ๆ เพื�อสี่ร้�งแรงจ่ังใจัให้ล่กจ้ั�ง 
ทุำ�ง�นีให้กับบริษััทุฯ นี�นีข่�นี รวมู่ทัุ�งสี่ร้�งคว�มู่มัู่�นีคงและมัู่�นีใจัให้ล่กจ้ั�งเมืู่�อเกษ่ัยณอ�ยุหรือล�ออกจั�กง�นี ทัุ�งน่ี� พนัีกง�นีมู่่สิี่ทุธิในีสี่�วนีสี่มู่ทุบ 
ของบริษััทุฯ ในีกรณ่ทุ่�พนัีกง�นีเส่ี่ยช่ิ้วิตำ ปลดเกษ่ัยณ ไมู่�สี่�มู่�รถืทุำ�ง�นีได้ หรือล�ออกจั�กบริษััทุหลังจั�กทุำ�ง�นีกับบริษััทุไมู่�น้ีอยกว�� 5 ปี

หน่วย : บำท ปีี 2562 ปีี 2561

เงินีสี่มู่ทุบกองทุุนีสี่ำ�รองเล่�ยงช่ิ้พ 857,766.50 827,892.00

	 ก�ริเปีลีี่�ยนัแปีลี่งจำำ�นัวนัพนัักง�นัในัริอีบริะยะเวลี่�	3	ปีีที�ผ่�นัม�
  -  ในีปี พ.ศั.2562 มู่่ก�รรับพนัีกง�นีใหมู่�จัำ�นีวนี 384 คนี และมู่่พนัีกง�นีล�ออก 458 คนี
  -  ในีปี พ.ศั.2561 มู่่ก�รรับพนัีกง�นีใหมู่�จัำ�นีวนี 736 คนี และมู่่พนัีกง�นีล�ออก 592 คนี
  -  ในีปี พ.ศั.2560 มู่่ก�รรับพนัีกง�นีใหมู่�จัำ�นีวนี 504 คนี และมู่่พนัีกง�นีล�ออก 492 คนี  
  หมีายเหตุั้	 :	 กุารเข้า-ออกุของพัน้ี้กุงานี้ส่วันี้ใหญ่เป็็นี้พัน้ี้กุงานี้ฝ่่ายผลิตั้เนืี้�องจากุเป็็นี้กุารทั้ำางานี้ท้ั้�ต้ั้องใช้ควัามีอดืทั้นี้แต่ั้ไม่ีต้ั้อง 
	 	 ใช้ทั้้กุษัะในี้กุารทั้ำางานี้ทั้้�ส้งมีากุนี้้กุ	 จ่งมี้กุารเป็ล้�ยนี้แป็ลงงานี้บ่อยตั้ามีป็กุตั้ิ	 นี้อกุจากุนี้้�จำานี้วันี้ควัามีตั้้องกุารพันี้้กุงานี้เป็็นี้ไป็ 
	 	 ตั้ามีควัามีต้ั้องกุารกุำาล้งคนี้ของฝ่่ายผลิตั้ตั้ามีจำานี้วันี้คำาส้�งซืึ่�อของล้กุค้า		
  
	 ข้ึ้อีพิพ�ทด้�นัแริงง�นัที�สำำ�คั้ญในัริอีบริะยะเวลี่�	3	ปีีที�ผ่�นัม�
  - ไมู่�มู่่ -

	 นัโยบ�ยพัฒนั�บุค้ลี่�กริ
  บริษััทุฯ มู่่นีโยบ�ยก�รพฒันี�พนัีกง�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ เพื�อให้พนัีกง�นีมู่่ศัักยภ�พในีก�รปฏบัิติำง�นี โดยบรษัิัทุให้คว�มู่สี่ำ�คัญในีเรื�องบุคล�กร 

ตัำ�งแตำ�ขั�นีตำอนีก�รคัดสี่รรพนัีกง�นีให้ได้ผ่้ทุ่�มู่่คว�มู่ร่้คว�มู่สี่�มู่�รถืเข้�มู่�ส่ี่�องค์กร มู่่ก�รจััดฝ่ึกอบรมู่ให้ทัุ�งภ�ยในีองค์กรและภ�ยนีอกองค์กรเพื�อเป็นี 

ก�รพัฒนี�คว�มู่ร้่ คว�มู่สี่�มู่�รถืและเพิ�มู่ทัุกษัะในีก�รทุำ�ง�นี รวมู่ถ่ืงเป็นีก�รสี่ร้�งขวัญกำ�ลังใจัให้แก�พนัีกง�นีอย��งทัุ�วถ่ืง รวมู่ทัุ�งดำ�เนิีนีก�รประเมิู่นีผล 

ภ�ยหลักจับหลักส่ี่ตำรก�รฝ่ึกอบรมู่เพื�อนีำ�มู่�วิเคร�ะห์และประเมิู่นีประสี่ิทุธิภ�พของกระบวนีก�รฝ่ึกอบรมู่ ก�รพัฒนี�ด้�นีทุรัพย�กรบุคคลและ 

ประสิี่ทุธิภ�พในีก�รทุำ�ง�นีของพนัีกง�นีแตำ�ละคนี จั�กก�รดำ�เนิีนีนีโยบ�ยก�รพัฒนี�บุคล�กรดังกล��วข้�งต้ำนี บริษััทุพบว��บุคล�กรของบริษััทุมู่่สี่�วนี 

สี่ำ�คัญเป็นีอย��งมู่�กในีก�รลดก�รส่ี่ญเส่ี่ยในีก�รผลิตำ และสี่�มู่�รถืทุำ�ง�นีได้อย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พและประสิี่ทุธิผลมู่�กข่�นีจันีสี่�งผลให้บริษััทุมู่่ตำ้นีทุุนี

ก�รผลิตำทุ่�ลดลง 

  สี่ำ�หรับก�รฝึ่กอบรมู่จั�กหลักส่ี่ตำรภ�ยในีและภ�ยนีอกองค์กรเพื�อให้สี่อดคล้องกับนีโยบ�ยของบริษััทุในีก�รพัฒนี�บุคล�กร ประจัำ�ปี 2562 

จัำ�นีวนี  35 หลักส่ี่ตำร (รวมู่ก�รฝึ่กอบรมู่ทัุ�งภ�ยนีอกและภ�ยในีบริษััทุ) โดยมู่่พนัีกง�นีทุ่�ได้รับก�รฝึ่กอบรมู่คิดเป็นีร้อยละ 66 ของจัำ�นีวนีพนัีกง�นีทัุ�งหมู่ด

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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การกำากับัดูแลกิจัการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50



โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

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

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

4.	ก�ริเปิีดเผยข้ึ้อีมูลี่แลี่ะค้ว�มโปีร่ิงใสำ	(Disclosure	and	Transparency)
 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ได้กำ�หนีดให้ก�รเปิดเผยข้อมู่่ลแก�ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย และก�รดำ�เนิีนีง�นีด้วยคว�มู่โปร�งใสี่ มู่่คุณธรรมู่สี่�มู่�รถื 
ตำรวจัสี่อบได้ เป็นีสี่�วนีหน่ี�งในีนีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ของบริษััทุฯ เพื�อสี่ร้�งคว�มู่มัู่�นีใจัให้แก�ผ้่ถืือหุ้นีและผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย รวมู่ทัุ�ง 
เปิดเผยผลก�รปฏิบัติำตำ�มู่หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ในีร�ยง�นีประจัำ�ปี และแบบแสี่ดงร�ยก�รข้อมู่่ลประจัำ�ปี (56-1) ตำ�มู่ข้อกำ�หนีด 
ของตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ
 นีอกจั�กน่ี� คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ได้ตำระหนัีกและมู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อคว�มู่เชืิ้�อถืือได้และถ่ืกต้ำองของข้อมู่่ลทุ�งก�รเงินี และได้
จััดให้มู่่ก�รดำ�รงรักษั�ไว้ซ่�งระบบควบคุมู่ภ�ยในีทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิผล เพื�อให้มัู่�นีใจัได้ว��ก�รบันีทุ่กข้อมู่่ลทุ�งบัญช่ิ้มู่่คว�มู่ถ่ืกต้ำอง ครบถ้ืวนี และ
เพ่ยงพอทุ่�จัะดำ�รงรักษั�ไว้ซ่�งทุรัพย์สิี่นี เพื�อประโยชิ้น์ีตำ�อผ้่ถืือหุ้นีและผ้่ลงทุุนีทัุ�วไปทุ่�จัะได้รับทุร�บข้อมู่่ลทุ่�แสี่ดงถ่ืงฐ�นีะทุ�งก�รเงินี และ
ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีทุ่�ครบถื้วนีเป็นีจัริงและสี่มู่เหตุำสี่มู่ผล คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ จ่ังได้จััดให้มู่่คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเพื�อทุำ�หนี้�ทุ่�ในีก�ร 
สี่อบทุ�นีให้บริษััทุฯ มู่่ร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีอย��งถ่ืกต้ำองและเพ่ยงพอ ทัุ�งน่ี�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ได้จััดทุำ� “ร�ยง�นีคว�มู่รับผิดชิ้อบของ 
คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ตำ�อร�ยง�นีทุ�งก�รเงินี” ดังแสี่ดงไว้เป็นีหัวข้อตำ��งห�กในีร�ยง�นีประจัำ�ปีแล้ว
 บริษััทุฯ ได้ให้คว�มู่สี่ำ�คัญตำ�อก�รเปิดเผยข้อมู่่ลทุ่�ถ่ืกต้ำองครบถ้ืวนี และทัุนีเวล� โดยบริษััทุได้เผยแพร�ข้อมู่่ลและข��วสี่�รตำ��ง ๆ  เพื�อให้ 
ผ้่ลงทุุนีและผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องได้รับทุร�บ ทัุ�งผ��นีชิ้�องทุ�งตำ��ง ๆ  ของตำล�ดหลกัทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยและทุ�งเว็บไซต์ำของบรษัิัทุ www.saleeind.com 
โดยมู่่หนี�วยง�นีนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์ทุำ�หนี้�ทุ่�ติำดตำ�อสืี่�อสี่�รกับผ่้ลงทุุนี ผ่้ถืือหุ้นี รวมู่ทัุ�งหนี�วยง�นีทุ่�เก่�ยวข้องห�กเกิดร�ยก�รทุ่�อ�จัก�อให้เกิด 

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

51



โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

คว�มู่ขัดแย้งทุ�งผลประโยชิ้นี์ของบริษััทุ คำ�น่ีงถ่ืงผลประโยชิ้นี์โดยรวมู่เป็นีสี่ำ�คัญและได้ปฏิบัติำตำ�มู่ข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ ในี 
เรื�องก�รเปิดเผยข้อมู่่ลและก�รปฏิบัติำก�รของบริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีอย��งเคร�งครัด รวมู่ทัุ�งได้เปิดเผยข้อมู่่ลตำ�อ 
ตำล�ดหลักทุรัพย์ฯ อย��งครบถ้ืวนีและโปร�งใสี่ 
 บริษััทุฯ ได้มู่อบหมู่�ยให้ผ่้อำ�นีวยก�รนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์และสี่�รสี่นีเทุศั เป็นีผ่้รับผิดชิ้อบในีก�รทุำ�หนี้�ทุ่�ติำดตำ�อสืี่�อสี่�รกับผ่้ลงทุุนี 
สี่ถื�บันี ผ้่ถืือหุ้นี รวมู่ทัุ�งนัีกวิเคร�ะห์และภ�ครัฐทุ่�เก่�ยวข้อง โดยทุุก ๆ  ปีบริษััทุได้ร�วมู่ออกบ่ธง�นี mai FORUM ซ่�งจััดข่�นีโดยตำล�ดหลักทุรัพย์ 
เอ็มู่ เอ ไอ (mai) ร�วมู่กับสี่มู่�คมู่บริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย์ เอ็มู่ เอ ไอจััดข่�นี 
เพื�อให้กลุ�มู่บริษััทุจัดทุะเบ่ยนีในีตำล�ดหลักทุรัพย์ mai ได้ร�วมู่ออกบ่ธเพื�อถื��ยทุอด 
ข้อมู่่ลธุรกิจัโดยตำรงแก�ผ้่เข้�ร�วมู่ง�นี นัีกลงทุุนี และผ้่ถืือหุ้นี 
 ทัุ�งน่ี� ผ่้ถืือหุ้นีและนัีกลงทุุนีสี่�มู่�รถืติำดตำ�มู่ข้อมู่่ลตำ��ง ๆ ของบริษััทุทุ�ง 
เว็บไซต์ำของบริษััทุฯ หรือมู่่ข้อสี่งสัี่ยสี่�มู่�รถืติำดตำ�อสี่อบถื�มู่ได้ทุ่� ฝ่่�ยนัีกลงทุุนีสัี่มู่พันีธ์ 
โทุรศััพทุ์หมู่�ยเลข 0-2529-5968-99 โทุรสี่�รหมู่�ยเลข 0-2529-5959 หรือ 
ทุ�งอ่เมู่ล investor@saleeind.com

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

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

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

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

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

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

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

รั�ยชีื�อ
ก�รัปรัะชีุมกรัรัมก�รั

บรัิษัที่
ก�รัปรัะชีุมกรัรัมก�รั

ตำรัวัจสัอบ
ก�รัปรัะชีุมกรัรัมก�รัสัรัรัห�

และพัิจ�รัณ�คุ่�ตำอบแที่น่

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

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

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

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

5. นี�ยสี่�ทิุสี่  ตัำตำวธร 4/4 - -

6. นี�งพิมู่พ�  จิัวะพรทิุพย์ 4/4 - -

7. นี�ยเลอพงศ์ั  วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี 4/4 - -

8. นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ 4/4 - -

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

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

55



โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

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

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

1 นี�ยไพฑ่ิรย์  เลิศัเพ็ญเมู่ธ� ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 

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

3 นี�ยพัฒนี� อัศัวนิีเวศัน์ี กรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ 

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

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

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

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

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

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

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

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

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

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

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

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

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

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

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

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

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

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

2 นี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ กรรมู่ก�รบริห�ร

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

4 นี�ยมู่นัีสี่ บุญสี่นีอง กรรมู่ก�รบริห�ร

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

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

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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รั�ยก�รั
วังเงิน่อนุ่มัตำิ (บ�ที่)

กรัรัมก�รับรัิห�รั กรัรัมก�รัผู้้้จัด้ก�รั

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

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

40,000,000 1,000,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลำ�ด้ับ ชีื�อ-สักุล ตำำ�แหน่่ง

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

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

3 นี�ยมู่นัีสี่  บุญสี่นีอง กรรมู่ก�ร

4 นี�งสี่�วศิัริวรรณ ปัญจัมู่ทุุมู่ กรรมู่ก�ร

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

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

การสรรหาและแต่งตั�งกรรมูการและผู้บัริหารระดับัสูงสุด

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

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

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

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

 หลักเกณฑ์ิในีก�รสี่รรห�และแตำ�งตัำ�งผ้่บริห�ร
 คณะกรรมู่ก�รสี่รรห�และพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนีจัะพิจั�รณ�คัดเลือกและกลั�นีกรองบุคคลโดยพิจั�รณ�ถ่ืงคุณสี่มู่บัติำและบุคคลทุ่� 
มู่่คว�มู่ร้่ คว�มู่สี่�มู่�รถื โดยคำ�น่ีงถ่ืงจัริยธรรมู่ คว�มู่ซื�อสัี่ตำย์ และประสี่บก�รณ์ เพื�อดำ�รงตำำ�แหนี�งผ้่บริห�รระดับส่ี่ง ได้แก� ประธ�นีกรรมู่ก�รบรหิ�ร 
กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร และรองกรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร โดยจัะนีำ�เสี่นีอตำ�อคณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุเพื�อพิจั�รณ�ตำ�อไป ผ้่ทุ่�ได้รับคัดเลือกให้ดำ�รงตำำ�แหนี�ง 
ควรมู่่แนีวคิดและวิสัี่ยทัุศันี์ในีก�รบริห�รจััดก�รในีแนีวทุ�งเด่ยวกับคณะกรรมู่ก�รบริษััทุเพื�อให้ก�รดำ�เนิีนีง�นีขององค์กรประสี่ผลสี่ำ�เร็จั
ลุล�วงตำ�มู่เป้�หมู่�ย 
         
 ก�รสี่รรห�ผ้่บริห�ร
 บริษััทุมู่่นีโยบ�ยทุ่�จัะสี่รรห�ผ้่บริห�รโดยคัดเลือกบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่คว�มู่สี่�มู่�รถืและมู่่ประสี่บก�รณ์ทุ่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจัโดยดำ�เนิีนี
ก�รคัดเลือกตำ�มู่ระเบ่ยบเก่�ยวกับก�รบริห�รทุรัพย�กรบุคคล
 ทัุ�งน่ี� ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�รและ/หรือกรรมู่ก�รผ้่จััดก�รได้รบัมู่อบหมู่�ยให้เป็นีผ้่บรรจุัและแตำ�งตัำ�งบุคคลทุ่�มู่่คว�มู่ร้่คว�มู่สี่�มู่�รถื 
และประสี่บก�รณ์ในีธุรกิจัของบริษััทุเข้�เป็นีพนัีกง�นีในีระดับตำ��งๆ นีอกจั�กน่ี�ก�รแตำ�งตัำ�งหัวหนี้�หรือผ่้รับผิดชิ้อบเก่�ยวกับง�นีด้�นีก�ร 
ตำรวจัสี่อบและควบคุมู่ภ�ยในีจัะต้ำองได้รับคว�มู่เห็นีชิ้อบจั�กคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบก�อนี

รายงานประจำำาปี 2562
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ก�ริกำ�กับดูแลี่ก�ริดำ�เนิันัง�นัขึ้อีงบริิษััทย่อียแลี่ะบริิษััทร่ิวม
 1. คณะกรรมู่ก�รบริษััทุมู่่กลไกในีก�รกำ�กับด่แลทุ่�ทุำ�ให้สี่�มู่�รถืควบคุมู่ด่แลก�รจััดก�รและรับผิดชิ้อบก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุย�อย 
ทุ่�ผ��นีมู่� ก�รเสี่นีอชืิ้�อและใชิ้้สี่ิทุธิออกเส่ี่ยงแตำ�งตัำ�งบุคคลเป็นีกรรมู่ก�รในีบริษััทุย�อยและบริษััทุร�วมู่ดำ�เนิีนีก�รโดยฝ่่�ยจััดก�ร ในีปัจัจุับันี 
บริษััทุกำ�หนีดระเบ่ยบปฏิบัติำให้ก�รเสี่นีอชืิ้�อและใช้ิ้สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงดังกล��วต้ำองได้รับอนุีมัู่ติำจั�กคณะกรรมู่ก�รบริษััทุด้วย โดยบุคคลทุ่�ได้รับแตำ�งตัำ�ง 
ให้เป็นีกรรมู่ก�รในีบริษััทุย�อยหรือบริษััทุร�วมู่ มู่่หน้ี�ทุ่�ดำ�เนิีนีก�รเพื�อประโยชิ้น์ีทุ่�ด่ทุ่�สุี่ดของบริษััทุย�อยหรือบริษััทุร�วมู่นัี�นี ๆ  (ไมู่�ใชิ้�ตำ�อบริษััทุ) 
ทัุ�งน่ี� ก�รสี่�งกรรมู่ก�รเพื�อเป็นีตัำวแทุนีในีบริษััทุย�อยหรือบริษััทุร�วมู่ดังกล��วเป็นีไปตำ�มู่สัี่ดสี่�วนีก�รถืือหุ้นีของบริษััทุ
 นีอกจั�กน่ี� ในีกรณ่เป็นีบริษััทุย�อย บริษััทุกำ�หนีดระเบ่ยบให้บุคคลทุ่�ได้รับแตำ�งตัำ�งจั�กบริษััทุนัี�นีต้ำองด่แลให้บริษััทุย�อยมู่่ข้อบังคับในี 
เรื�องก�รทุำ�ร�ยก�รเก่�ยวโยง ก�รได้มู่�หรือจัำ�หนี��ยไปซ่�งสิี่นีทุรัพย์หรือก�รทุำ�ร�ยก�รสี่ำ�คัญอื�นีใดของบริษััทุดังกล��ว ให้ครบถ้ืวนีถ่ืกต้ำอง 
และใชิ้้หลักเกณฑิ์ทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รเปิดเผยและก�รทุำ�ร�ยก�รข้�งตำ้นีในีลักษัณะเด่ยวกับหลักเกณฑิ์ของบริษััทุ รวมู่ถ่ืงตำ้องกำ�กับด่แล 
ให้มู่่ก�รจััดเก็บข้อมู่่ล และก�รบันีทุ่กบัญช่ิ้ของบริษััทุย�อยให้บริษััทุสี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบและรวบรวมู่มู่�จััดทุำ�งบก�รเงินีรวมู่ได้ทัุนีกำ�หนีดด้วย
 2. คณะกรรมู่ก�รได้กำ�หนีดให้มู่่ก�รเปิดเผยข้อตำกลงระหว��งบริษััทุกับผ้่ถืือหุ้นีอื�นีในีก�รบริห�รจััดก�ร บริษััทุย�อยและบริษััทุร�วมู่ 
(Shareholders’ Agreement) (ถ้ื�มู่่) โดยให้เปิดเผยเฉพ�ะบริษััทุย�อยและบริษััทุร�วมู่ทุ่�มู่่นัียสี่ำ�คัญตำ�อก�รดำ�เนิีนีง�นีของกลุ�มู่บริษััทุ และ 
เป็นีข้อตำกลงทุ่�มู่่ผลอย��งมู่่นัียสี่ำ�คัญตำ�อก�รบรหิ�รง�นีหรือมู่่อำ�นี�จัควบคุมู่หรือก�รแบ�งผลตำอบแทุนีนีอกเหนืีอจั�กผลตำอบแทุนีตำ�มู่สัี่ดสี่�วนี 
ก�รถืือหุ้นีปกติำ

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

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

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

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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โครงสร้างการจััดการและหลักการกำากับดูแลกิจัการที่่�ด่
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

ก�ริหลัี่กก�ริกำ�กับดูแลี่กิจำก�ริที�ดีสำำ�หรัิบบริิษััทจำดทะเบียนัปีี	2560	ไปีใช้
 หนี�วยง�นีเลข�นุีก�รนีำ�เสี่นีอนีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ เพื�อให้คณะกรรมู่ก�รทุบทุวนีก�รนีำ�หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ 
ดังกล��วมู่�ปรับใช้ิ้กับกลุ�มู่บริษััทุฯ ในีก�รประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รครั�งทุ่� 4/2562 เมืู่�อวันีทุ่� 8 พฤศัจิัก�ยนี 2562  ทุ่�ผ��นีมู่� โดยอ้�งอิงจั�ก 
หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่สี่ำ�หรับบริษััทุจัดทุะเบ่ยนีปี 2555 ของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยและหลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ 
สี่ำ�หรับบริษััทุจัดทุะเบ่ยนีปี 2560 (CG Code) ของสี่ำ�นัีกง�นีคณะกรรมู่ก�รกำ�กับหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์  ซ่�งบริษััทุฯ อย่�ในีระหว��ง 
ก�รทุบทุวนีและพิจั�รณ�เพื�อนีำ�มู่�ปฏิบัติำและปรับใชิ้้ โดยบ�งกรณ่ทุ่�ยังไมู่�สี่�มู่�รถืปฏิบัติำตำ�มู่หลักก�รดังกล��วได้จัะตำ้องใชิ้้เวล�ในีก�ร 
พิจั�รณ� เชิ้�นี
 - คณะกรรมู่ก�รควรกำ�หนีดนีโยบ�ยให้กรรมู่ก�รอิสี่ระมู่่ก�รดำ�รงตำำ�แหนี�งตำ�อเนืี�องไมู่�เกินี 9 ปี นัีบจั�กวันีทุ่�ได้รับก�รแตำ�งตัำ�งให้ 
  ดำ�รงตำำ�แหนี�งกรรมู่ก�รอิสี่ระครั�งแรก ในีกรณ่ทุ่�จัะแตำ�งตัำ�งกรรมู่ก�รอิสี่ระนัี�นีให้ดำ�รงตำำ�แหนี�งตำ�อไป คณะกรรมู่ก�รควรพิจั�รณ� 
  อย��งสี่มู่เหตุำสี่มู่ผลถ่ืงคว�มู่จัำ�เป็นีดังกล��ว
 - จัำ�นีวนีครั�งของก�รประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รควรพิจั�รณ�ให้เหมู่�ะสี่มู่กับภ�ระหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบของคณะกรรมู่ก�รและ 
  ลักษัณะก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัของบริษััทุ แตำ�ไมู่�ควรน้ีอยกว�� 6 ครั�งตำ�อปี
 - คณะกรรมู่ก�รอ�จัพิจั�รณ�จััดให้มู่่ทุ่�ปร่กษั�ภ�ยนีอกมู่�ชิ้�วยในีก�รกำ�หนีดแนีวทุ�ง และเสี่นีอแนีะประเด็นีในีก�รประเมิู่นีผล 
  ก�รปฏิบัติำง�นีของคณะกรรมู่ก�รอย��งน้ีอยทุุก 3 ปี
 - คณะกรรมู่ก�รควรถืือเป็นีนีโยบ�ยให้กรรมู่ก�รทุ่�ไมู่�เป็นีผ่้บริห�รมู่่โอก�สี่ทุ่�จัะประชุิ้มู่ระหว��งกันีเองตำ�มู่คว�มู่จัำ�เป็นีเพื�อ 
  อภิปร�ยปัญห�ตำ��ง ๆ เก่�ยวกับก�รจััดก�รทุ่�อย่�ในีคว�มู่สี่นีใจั โดยไมู่�มู่่ฝ่่�ยจััดก�รร�วมู่ด้วย และควรแจ้ังให้กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร 
  ทุร�บถ่ืงผลก�รประชุิ้มู่ด้วย

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ณ วันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

นโยบัายความูรับัผิดชอบัต่อสังคมู
  “บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) มู่่คว�มู่มุู่�งมัู่�นีในีก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัอย��งยั�งยืนี บริษััทุฯ ย่ดมัู่�นีในีก�รพัฒนี�ประสิี่ทุธิผล 
ก�รดำ�เนิีนีง�นีอย��งตำ�อเนืี�อง เพื�อก�รบริห�รจััดก�รทุรัพย�กรให้เป็นีไปอย��งมู่่ประสี่ิทุธิภ�พ ลดผลกระทุบทุ�งด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่จั�กก�ร 
ดำ�เนิีนีง�นีและมัู่�นีใจัว��ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ สี่อดคล้องกับกฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีดตำ��ง ๆ ทุ่�เก่�ยวข้อง” 
  บริษััทุฯ มู่่เจัตำนี�รมู่ณ์ทุ่�จัะดำ�เนิีนีธุรกิจัให้เจัริญเติำบโตำบนีพื�นีฐ�นีของธรรมู่�ภิบ�ลและก�รด่แลรับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่ 
อย��งยั�งยืนี รวมู่ทัุ�งคำ�น่ีงถ่ืงผลประโยชิ้น์ีของผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุุกกลุ�มู่เป็นีสี่ำ�คัญ ภ�ยใต้ำแนีวคิด “ห�วงใย” (Care) “แบ�งปันี” (Share) และ “ใสี่�ใจั” 
(Respect) เพื�อมุู่�งหวังให้ภ�คอุตำสี่�หกรรมู่อย่�ร�วมู่กับชุิ้มู่ชิ้นีและสัี่งคมู่ได้อย��งเป็นีสุี่ข และพัฒนี�ยกระดบัคว�มู่เจัริญก้�วหน้ี�ไปพร้อมู่ ๆ  กันี 
ทัุ�งน่ี� บริษััทุฯ ได้กำ�หนีดเป็นีนีโยบ�ยหลักจัรรย�บรรณแห�งพันีธมิู่ตำรธุรกิจัผ้่มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) มุู่�งมัู่�นีในีก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นี 
เพื�อให้สี่อดคล้องตำ�มู่หลักจัรรย�บรรณอันีประกอบด้วย ด้�นีแรงง�นี สุี่ขภ�พและคว�มู่ปลอดภัย สิี่�งแวดล้อมู่ จัริยธรรมู่ และระบบก�รจััดก�ร 
ควบค่�ไปกับก�รปฏิบัติำให้ถ่ืกต้ำองตำ�มู่ทุ่�กฎหมู่�ยกำ�หนีด 

การดำาเนินงานการจััดทั่ำารายงาน
  บริษััทุฯ ตำระหนัีกด่ว�� จัะต้ำองมู่่ก�รจััดก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ควบค่�ไปกับก�รดำ�เนิีนีธุรกิจั และมู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ 
โดยได้รับก�รรับรองระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001:2015 จั�กสี่ถื�บันีมู่�ตำรฐ�นีองักฤษั The British Standards Institution 2019 (BSI) 
เพื�อเป็นีแนีวทุ�งในีก�รดำ�เนิีนีง�นีด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�มู่่ประสี่ทิุธิภ�พ ดังนัี�นี บริษััทุฯ จ่ังได้นีำ�มู่�ตำรฐ�นีดงักล��วมู่�ประยกุต์ำใช้ิ้ในีก�รดำ�เนิีนีง�นี 
ด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ของบริษััทุฯ เพื�อให้มัู่�นีใจัว��
  - มู่่ก�รควบคุมู่สี่�เหตุำทุ่�ก�อให้เกิดผลกระทุบสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�เกิดจั�กกิจักรรมู่ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ
  - ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ สี่อดคล้องกับกฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีดอื�นีๆ ด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�เก่�ยวข้อง
  - มู่่ก�รพัฒนี�ปรับปรุงประสิี่ทุธิผลก�รดำ�เนิีนีง�นีด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่อย��งตำ�อเนืี�อง
  นีอกจั�กน่ี�มู่�ตำรฐ�นี ISO 14001 มู่่สี่�วนีชิ้�วยให้บริษััทุฯ เข้�ใจัประเด็นีทุ�งด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่และผลกระทุบจั�กกิจักรรมู่ก�รดำ�เนิีนีง�นี 
ของบริษััทุฯ ควบคุมู่และติำดตำ�มู่กิจักรรมู่ทุ่�ก�อให้เกิดผลกระทุบสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�สี่ำ�คัญ พร้อมู่ทัุ�งแจักแจังปัญห�และสี่ภ�พทุ่�ไมู่�เป็นีไปตำ�มู่ 
ข้อกำ�หนีด พร้อมู่ทัุ�งดำ�เนิีนีก�รแก้ไขและป้องกันีอย��งเหมู่�ะสี่มู่ คว�มู่มุู่�งมัู่�นีของพนัีกง�นีทุุกคนี ทุุกระดับในีองค์กร เป็นีอ่กปัจัจััยทุ่�สี่ำ�คัญ 
ในีก�รทุำ�ให้ก�รดำ�เนิีนีง�นีด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่บรรลุผลตำ�มู่นีโยบ�ยสิี่�งแวดล้อมู่ จ่ังมู่่คว�มู่จัำ�เป็นีอย��งยิ�งทุ่�พนัีกง�นีจัะได้ศ่ักษั�เอกสี่�รในี 
ระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ เชิ้�นี นีโยบ�ยสิี่�งแวดล้อมู่ ค่�มืู่อสิี่�งแวดล้อมู่ ระบบง�นี มู่�ตำรฐ�นีก�รทุำ�ง�นี และเอกสี่�รอื�นีๆ อย��งละเอ่ยด 
และสืี่�อสี่�รตำ�อไปยังพนัีกง�นีในีคว�มู่ด่แล รวมู่ถ่ืงนีำ�ไปปฏิบัติำ เพื�อให้มัู่�นีใจัว��พนัีกง�นีมู่่คว�มู่เข้�ใจัข้อกำ�หนีดตำ��งๆ ในีระบบก�รจััดก�ร 
และนีำ�ไปปฏิบัติำได้อย��งถ่ืกต้ำอง
  ขณะเด่ยวกันีบริษััทุฯ ได้จััดแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รระบบมู่�ตำรฐ�นีหลักจัรรย�บรรณแห�งพันีธมิู่ตำรธุรกิจัผ้่มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) 
โดยได้มู่่ก�รกำ�หนีดเป็นีนีโยบ�ยและแนีวทุ�งปฏิบัติำทุ่�สี่อดคล้องกับก�รปฏิบัติำตำ�มู่แนีวทุ�งจัรรย�บรรณ รวมู่ถ่ืงก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัให้มู่่ 
คว�มู่ปลอดภยัและมู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่เพื�อให้กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และพนัีกง�นีของบริษััทุฯ ได้ใช้ิ้เป็นีแนีวทุ�งในีก�ร 
ดำ�เนิีนีธุรกิจั และย่ดถืือปฏบัิติำและมุู่�งมัู่�นีพัฒนี� ปรบัปรุง เพื�อสี่ร้�งร�กฐ�นีคว�มู่รบัผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่อย��งตำ�อเนืี�องและยั�งยืนี โดยก�รสืี่�อสี่�ร 
ให้พนัีกง�นี ค่�ค้� ผ้่รับเหมู่� และผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องทุุกคนีให้ทุร�บถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รรับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่ร�วมู่กันี

  ก�รประเมิู่นีผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย
  บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รประเมิู่นีและแบ�งกลุ�มู่ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยจั�กก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัของบริษััทุฯ ออกเป็นี 5 กลุ�มู่ ได้แก� พนัีกง�นี ล่กค้� 
ค่�ค้� ผ้่ถืือหุ้นี และชุิ้มู่ชิ้นี โดยประเมิู่นีจั�กผลกระทุบทุ่�ค�ดว��ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ จัะสี่�งผลตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยผ��นีหนี�วยง�นีทุ่�มู่่หน้ี�
ทุ่�ติำดตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยกลุ�มู่ตำ��ง ๆ  เพื�อเป็นีแนีวทุ�งในีก�รดำ�เนิีนีง�นีให้มู่่ผลกระทุบตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยน้ีอยทุ่�สุี่ดและสี่�งเสี่ริมู่ธุรกิจัดำ�เนิีนีตำ�อ
ไปอย��งยั�งยืนี

รายงานประจำำาปี 2562
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ก�ริดำ�เนิันัก�ริด้�นัค้ว�มรัิบผิดชอีบต่อีสัำงค้ม
  บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รดำ�เนิีนีก�รด้�นีคว�มู่รบัผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่โดยให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับประเด็นีทุ่�มู่่ผลกระทุบตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยของบรษัิัทุ 
เพื�อให้สี่อดคล้องกับหลักก�ร 8 ข้อ ดังตำ�อไปน่ี�
	 	 1.	 ก�ริปีริะกอีบกิจำก�ริด้วยค้ว�มเป็ีนัธุริริม
    บริษััทุให้คว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัโดยปฏิบัติำตำ�มู่กรอบก�รแข�งขันีทุ�งก�รค้�ทุ่�สุี่จัริตำและเป็นีธรรมู่ภ�ยใต้ำกรอบ 
   ของกฎหมู่�ยและจัรยิธรรมู่ทุ�งธรุกิจัของบรษัิัทุ และย่ดกตำกิ�ของก�รแข�งขันีอย��งเสี่มู่อภ�ค โดยตัำ�งอย่�บนีพื�นีฐ�นีของก�ร 
   ได้รับผลตำอบแทุนีทุ่�เป็นีธรรมู่ทัุ�งสี่องฝ่่�ย ก�รดำ�เนิีนีธุรกิจักับค่�ค้�ตำ้องไมู่�นีำ�มู่�ซ่�งคว�มู่เสืี่�อมู่เส่ี่ยตำ�อชืิ้�อเส่ี่ยงของบริษััทุ 
   หรือขัดตำ�อกฎหมู่�ย
    บริษััทุฯ มู่่ก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัอย��งมู่่คุณธรรมู่ โปร�งใสี่ และด้วยคว�มู่รับผิดชิ้อบ คณะกรรมู่ก�รบริษััทุจ่ังได้จััดทุำ�ค่�มืู่อ 
   จัรรย�บรรณในีก�รปฏบัิติำง�นี (Code of Conduct) สี่ำ�หรับพนัีกง�นีและผ้่บริห�ร รวมู่ทัุ�งได้นีำ�หลักจัรรย�บรรณแห�งพันีธมิู่ตำร 
   ธุรกิจัผ้่มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) มู่�เป็นีแนีวทุ�งในีก�รดำ�เนิีนีง�นีด้วย และเพื�อเป็นีแนีวทุ�งให้กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และ 
   พนัีกง�นีได้ถืือปฏิบัติำเป็นีมู่�ตำรฐ�นีเด่ยวกันีและเป็นีทุ่�ยอมู่รับ โดยมู่่ก�รอบรมู่ค่�มืู่อจัรรย�บรรณในีก�รปฏิบัติำง�นีให้พนัีกง�นี 
   ทุุกคนีได้รับทุร�บโดยฝ่่�ยบุคคลจัะมู่่หน้ี�ทุ่�ด่แลก�รปฏิบัติำง�นีของพนัีกง�นีให้เป็นีไปตำ�มู่จัรรย�บรรณ พร้อมู่กันีน่ี� บริษััทุฯ  
   ยังได้เปิดชิ้�องทุ�งก�รรับแจั้งเรื�องร้องเร่ยนีจั�กผ่้มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุุกกลุ�มู่สี่�มู่�รถืสี่�งข้อเสี่นีอแนีะหรือข้อร้องเร่ยนีได้ตำ�มู่ 
   ชิ้�องทุ�ง ดังน่ี�
   1. พนัีกง�นีสี่�มู่�รถืสี่�งข้อเสี่นีอแนีะหรอืข้อร้องเร่ยนีได้โดยก�รหย�อนีต้่ำแสี่ดงคว�มู่คดิเห็นี (กล�องเข่ยว ทุ่�มู่่ภ�ยในีบรษัิัทุ)
   2. ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยสี่�มู่�รถืสี่�งข้อเสี่นีอแนีะหรือข้อร้องเร่ยนีได้ตำ�มู่ชิ้�องทุ�ง ดังน่ี�

ผู้้้ม่สั่วัน่ได้้เสั่ย ปัญห�สัำ�คุัญตำ่อผู้้้ม่สั่วัน่ได้้เสั่ย ชี่องที่�งก�รัตำิด้ตำ่อ

พนีักง�นี - เงินีเดือนีและสี่วัสี่ดิก�ร
- สี่ิทุธิของผ่้ใชิ้้แรงง�นี
- ก�รพัฒนี�ทุรัพย�กรมู่นีุษัย์

- www.saleeind.com
- ตำ่้แสี่ดงคว�มู่คิดเห็นี
- คณะกรรมู่ก�รสี่วัสี่ดิก�ร

ล่กค้� - ก�รด่แล ควบคุมู่คุณภ�พสี่ินีค้�
- นีโยบ�ยและก�รจััดก�รสี่ิ�งแวดล้อมู่
- ก�รจััดก�รทุรัพย�กรนีำ�� และพลังง�นี
- ก�รบริก�ร ก�รตำิดตำ�อสี่ื�อสี่�ร

- www.saleeind.com
- ก�รประชิุ้มู่ พบปะกับล่กค้�โดยสี่มู่ำ��เสี่มู่อ
- ก�รตำรวจัสี่อบโดยล่กค้�
- แบบสี่ำ�รวจัคว�มู่พ่งพอใจัของล่กค้�

Supplier - อ�ชิ้่วอนี�มู่ัย และคว�มู่ปลอดภัย
- ก�รเปล่�ยนีแปลงของภ่มู่ิอ�ก�ศั
- ข้อกำ�หนีดของล่กค้�

- www.saleeind.com
- ก�รตำรวจัสี่อบสี่ินีค้�
- ข้อมู่่ลทุ�งเว็บไซตำ์(อิเล็กทุรอนีิกสี่์)

ผ่้ถืือหุ้นี - ก�รกำ�กับด่แลกิจัก�ร
- ก�รบริห�รคว�มู่เสี่่�ยง
- ก�รบริห�รง�นีล่กค้�สี่ัมู่พันีธ์

- www.saleeind.com
- หนีังสี่ือร�ยง�นีประจัำ�ปี
- ก�รประชิุ้มู่สี่�มู่ัญผ่้ถืือหุ้นีประจัำ�ปี
- พบปะนีักลงทุุนี
- ก�รออกบ่ทุแสี่ดงสี่ินีค้�

ชิุ้มู่ชิ้นี - ก�รจััดก�รทุรัพย�กรนีำ��
- ก�รตำอบแทุนีสี่ังคมู่และก�รกุศัล
- นีโยบ�ยและก�รจััดก�รสี่ิ�งแวดล้อมู่
- ก�รด่แลผลิตำภัณฑิ์

- www.saleeind.com
- กิจักรรมู่จัิตำอ�สี่�
- พนีักง�นีทุ่�เป็นีคนีทุ้องถืิ�นี

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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    • สี่�งจัดหมู่�ยปิดผน่ีก โดยไมู่�ต้ำองระบุชืิ้�อผ้่แจ้ังมู่�ทุ่� ผ้่จััดก�รฝ่่�ยบริห�ร ตำ�มู่ทุ่�อย่�บริษััทุ
    •  แจ้ังผ��นีโทุรศััพท์ุสี่�ยตำรง ผ้่จััดก�รฝ่่�ยบริห�ร โทุร. 02-5295968-99 ตำ�อ 1205
    •  สี่�งจัดหมู่�ยปิดผน่ีก โดยไมู่�ตำ้องระบุชืิ้�อผ่้แจั้งและนีำ�มู่�ใสี่�กล�องรับแจั้งเบ�ะแสี่ (ตัำ�งอย่�ทุ่�บอร์ดประชิ้�สี่ัมู่พันีธ์ 
     ด้�นีหน้ี�บริษััทุ) ข้อมู่่ลทุ่�ได้รับแจ้ัง บริษััทุฯ จัะปกปิดเป็นีคว�มู่ลับตำ�มู่นีโยบ�ย
    ผ้่จััดก�รฝ่่�ยบรหิ�รจัะรวบรวมู่และสี่�งข้อร้องเร่ยนีไปยังคณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุฯ เพื�อทุำ�ก�รพิจั�รณ�ตำรวจัสี่อบแล้วแตำ�กรณ่ 
   ซ่�งจันีถ่ืงปัจัจุับันีบริษััทุฯ ยังไมู่�เคยได้รับข้อร้องเร่ยนีหรือมู่่ประเด็นีข้อพิพ�ทุแตำ�อย��งใด

	 	 2.	 ก�ริต่อีต้�นัก�ริทุจำริิตค้อีร์ิรัิปีชั�นั
    บริษััทุฯ ดำ�เนิีนีธุรกิจัด้วยคว�มู่โปร�งใสี่ ย่ดมัู่�นีในีคว�มู่ถ่ืกต้ำอง คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุจ่ังได้มู่่ก�รจััดทุำ�นีโยบ�ยก�รตำ�อต้ำ�นี 
   ก�รทุุจัริตำคอรัปชัิ้�นี โดยแจั้งให้พนัีกง�นีทุุกคนีได้รับทุร�บ เข้�ใจัและตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รตำ�อตำ้�นีก�รทุุจัริตำ 
   คอรัปชัิ้�นี ซ่�งมู่่ผลบังคับใช้ิ้เมืู่�อวันีทุ่� 20 สิี่งห�คมู่ 2557 ทุ่�ผ��นีมู่� เพื�อประก�ศัเจัตำนี�รมู่ณ์ทุ่�บริษััทุจัะตำ�อต้ำ�นีก�รทุุจัริตำ 
   ทุุกร่ปแบบ และมุู่�งหมู่�ยให้ทุุกคนีในีองค์กรได้มู่่คว�มู่เข้�ใจัเก่�ยวกับก�รตำ�อตำ้�นีก�รทุุจัริตำภ�ยใตำ้นีโยบ�ยเด่ยวกันีและ 
   ผ้่ทุ่�มู่่สี่�วนีเก่�ยวข้องกับบริษััทุได้รับทุร�บเจัตำนี�รมู่ณ์ของบริษััทุทุ่�มุู่�งมัู่�นีอย��งแทุ้จัริงรวมู่ทัุ�งให้คว�มู่ร�วมู่มืู่อในีก�รตำรวจัสี่อบ 
   คว�มู่ถ่ืกต้ำองจั�กหนี�วยง�นีทุ่�รับผิดชิ้อบ
    โดยมู่่แนีวทุ�งในีก�รตำ�อตำ้�นีก�รทุุจัริตำคอรัปชัิ้�นี รวมู่ถ่ืงก�รสี่นีับสี่นุีนีกิจักรรมู่ทุ่�สี่�งเสี่ริมู่และปล่กฝ่ังให้ผ่้บริห�รและ 
   พนัีกง�นี ปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ยและระเบ่ยบข้อบังคับทุ่�เก่�ยวข้อง ไมู่�สี่นัีบสี่นุีนีให้มู่่ก�รสี่ร้�งคว�มู่สี่ำ�เร็จัของง�นีด้วยวิธ่ก�รทุุจัริตำ 
   ชิ้�องทุ�งก�รรับแจ้ังเบ�ะแสี่หรือร้องเร่ยนีก�รทุุจัริตำ
   คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเป็นีผ้่พิจั�รณ�รับเรื�องแจ้ังเบ�ะแสี่ข้อร้องเร่ยนี ก�รกระทุำ�ทุ่�อ�จัทุำ�ให้เกิดคว�มู่สี่งสัี่ยได้ว��เป็นี 
   ก�รทุุจัริตำคอรัปชัิ้�นีทุ่�เกิดข่�นีกับบริษััทุโดยตำรงและทุ�งอ้อมู่ โดยผ้่ร้องเร่ยนีสี่�มู่�รถืสี่�งข้อมู่่ล ร�ยละเอ่ยดข้อร้องเร่ยนีมู่�ยัง 
   ชิ้�องทุ�งรับเรื�อง ดังน่ี�
    • คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบทุ่� audit_committee@saleeind.com หรือ
    • เลข�นุีก�รคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ lakamon@saleeind.com หรือ
    • กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร sathit@saleeind.com หรือ
    • เว็บไซต์ำของบริษััทุ www.saleeind.com หรือ
    • โทุรศััพท์ุเบอร์ 02-5295968-99 ตำ�อ 1208 (เลข�นุีก�รบริษััทุ)
    • กล�องรับแจ้ังเบ�ะแสี่ (ตัำ�งอย่�ทุ่�บอร์ดประชิ้�สัี่มู่พันีธ์ด้�นีหน้ี�บริษััทุ)
    เพื�อเป็นีก�รคุ้มู่ครองสิี่ทุธิของผ้่ร้องเร่ยนีและผ้่ให้ข้อมู่่ลทุ่�กระทุำ�โดยเจัตำนี�สุี่จัริตำ บริษััทุจัะปกปิดและเก็บรักษั�ข้อมู่่ล 
   ตำ��ง ๆ ของผ่้ร้องเร่ยนีหรือผ่้ให้ข้อมู่่ลไว้เป็นีคว�มู่ลับโดยจัำ�กัดเฉพ�ะผ่้ทุ่�มู่่หนี้�ทุ่�รับผิดชิ้อบในีก�รดำ�เนิีนีก�รตำรวจัสี่อบ 
   เรื�องร้องเร่ยนีเทุ��นัี�นีทุ่�สี่�มู่�รถืเข้�ถ่ืงข้อมู่่ลดังกล��วได้

	 	 	 นัโยบ�ยต่อีต้�นัค้อีร์ิรัิปีชั�นั	(Anti-Corruption	Policy)
    บริษััทุดำ�เนิีนีธุรกิจัตำ�มู่แนีวทุ�งก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ มุู่�งส่ี่�ก�รบริห�รจััดก�รทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิภ�พ มู่่คุณธรรมู่ โปร�งใสี่ 
   โดยคำ�น่ีงถ่ืงก�รสี่ร้�งประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดให้แก�ผ้่ถืือหุ้นี ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย และผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องในีก�รทุำ�ธุรกรรมู่ทุ�งก�รค้� ดังนัี�นี บริษััทุฯ 
   จ่ังกำ�หนีดให้บริษััทุฯ บริษััทุย�อย ปฏิบัติำตำ�มู่นีโยบ�ยตำ�อต้ำ�นีคอร์รัปชัิ้�นีและจัรรย�บรรณทุ�งธุรกิจัอย��งเคร�งครัดโดย
   1. ไมู่�กระทุำ�พฤติำกรรมู่ใดทุ่�แสี่ดงให้เห็นีว��เป็นีก�รรับสิี่นีบนีหรอืติำดสิี่นีบนีแก�ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยในีเรื�องทุ่�ตำนีทุำ�หน้ี�ทุ่�รับผิดชิ้อบ 
    ทัุ�งโดยตำรงหรือโดยอ้อมู่ เพื�อให้ได้มู่�ซ่�งผลประโยชิ้น์ีในีทุ�งมิู่ชิ้อบต้ำองปฏิบัติำ ดังน่ี�
    1.1  ไมู่�รับหรือให้ของขวัญ ของทุ่�ระล่กทุ่�เป็นีเงินีสี่ด เช็ิ้ค พันีธบัตำร หุ้นี ทุองคำ� อัญมู่ณ่ อสัี่งห�ริมู่ทุรัพย์ หรือสิี่�งของในี 
      ทุำ�นีองเด่ยวกันีกับผ้่มู่่สี่�วนีเก่�ยวข้องทุ่�ตำนีได้เข้�ไปติำดตำ�อประสี่�นีง�นีทัุ�งในีหนี�วยง�นีร�ชิ้ก�รและหนี�วยง�นีเอกชิ้นี
    1.2  ไมู่�รับทุรัพย์สิี่นี สิี่�งของ ของขวัญ ของกำ�นัีลใดๆ หรือประโยชิ้น์ีอื�นีอันีเป็นีก�รชัิ้กนีำ�ให้เกิดก�รละเว้นีก�รปฏิบัติำ 
      หน้ี�ทุ่�ของตำนี ทัุ�งน่ี� ก�อนีก�รรับของทุ่�ระล่กควรตำรวจัสี่อบให้แนี�ใจัว��ได้ปฏิบัติำถ่ืกต้ำองตำ�มู่กฎหมู่�ยและข้อบังคับ 
      ของบรษัิัทุ โดยสิี่�งของหรอืของขวญัทุ่�ให้แก�กนัีในีหน้ี�ทุ่�ก�รง�นี ควรมู่่ร�ค�ไมู่�มู่�กและเหมู่�ะสี่มู่ในีแตำ�ละโอก�สี่
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    1.3  ไมู่�ให้ทุรัพย์สิี่นี สิี่�งของ ของขวัญหรือของกำ�นัีลใดๆ หรือประโยชิ้น์ีอื�นี เพื�อจ่ังใจัในีก�รตัำดสิี่นีใจัหรือมู่่ผลทุำ�ให้ 
      ผ้่รับไมู่�ปฏิบัติำตำ�มู่วิธ่ปฏิบัติำทุ�งก�รค้�เชิ้�นีเด่ยวกันีกับค่�ค้�ร�ยอื�นี ทัุ�งน่ี� ก�รให้สิี่�งของตำ�มู่โอก�สี่หรือว�ระตำ��ง ๆ   
      ต้ำองมู่่มู่่ลค��ไมู่�มู่�กจันีเกินีปกติำวิสัี่ย
    1.4  ไมู่�เป็นีตัำวกล�งในีก�รเสี่นีอเงินี ทุรัพย์สิี่นี สิี่�งของ หรือประโยชิ้น์ีอื�นีใดกับผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจั หนี�วยง�นีร�ชิ้ก�ร 
      หรือองค์กรใด ๆ เพื�อแลกกับสิี่ทุธิพิเศัษัทุ่�ไมู่�ควรได้หรือทุำ�ให้เจั้�หนี้�ทุ่�ของรัฐละเว้นีก�รปฏิบัติำตำ�มู่กฎระเบ่ยบ  
      ข้อบังคับและข้อปฏิบัติำทุ�งกฎหมู่�ยตำ�มู่ทุ่�กำ�หนีดไว้
   2. ในีก�รจััดซื�อ จััดจ้ั�ง ต้ำองดำ�เนิีนีก�รผ��นีขั�นีตำอนีตำ�มู่ระเบ่ยบของบริษััทุ มู่่คว�มู่โปร�งใสี่ สี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้
   3. ก�รใช้ิ้จั��ยสี่ำ�หรับก�รเล่�ยงรับรองทุ�งธุรกิจัและก�รใช้ิ้จั��ยอื�นี ๆ  ทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รปฏิบตัำติำ�มู่สัี่ญญ�ทุ�งธุรกิจั สี่�มู่�รถื 
    กระทุำ�ได้แตำ�ต้ำองใช้ิ้จั��ยอย��งสี่มู่เหตุำสี่มู่ผลสี่�มู่�รตำรวจัสี่อบได้
   4. ในีก�รบริจั�คเพื�อก�รกุศัลต้ำองปฏิบัติำดังน่ี�
    4.1  ก�รใช้ิ้เงินีหรือทุรัพย์สิี่นีของบริษััทุเพื�อบริจั�คก�รกุศัล ต้ำองกระทุำ�ในีนี�มู่บริษััทุเทุ��นัี�นีโดยก�รบริจั�คเพื�อก�รกุศัล 
      ต้ำองเป็นีมู่่ลนิีธิ องค์กรสี่�ธ�รณะกุศัล วัด โรงพย�บ�ล สี่ถื�นีพย�บ�ล หรือองค์กรเพื�อประโยชิ้น์ีตำ�อสัี่งคมู่ทุ่�มู่่ 
      ใบรับรองหรือเชืิ้�อถืือได้สี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้ และดำ�เนิีนีก�รผ��นีขั�นีตำอนีตำ�มู่ระเบ่ยบของบริษััทุ
    4.2  ก�รบริจั�คเพื�อก�รกุศัลในีนี�มู่สี่�วนีตัำวพ่งกระทุำ�ได้ แตำ�ต้ำองไมู่�เก่�ยวข้องหรอืทุำ�ให้เกิดข้อสี่งสี่ยัได้ว��เป็นีก�รกระทุำ� 
      ทุ่�ทุุจัริตำเพื�อหวังผลประโยชิ้น์ีใด
   5. ในีก�รให้เงินีสี่นัีบสี่นุีนีต้ำองปฏิบัติำดังน่ี�
    5.1  ก�รใช้ิ้เงินีหรือทุรัพย์สิี่นีของบริษััทุเพื�อสี่นัีบสี่นุีนีโครงก�ร ต้ำองระบุชืิ้�อในีนี�มู่บริษััทุเทุ��นัี�นี โดยเงินีสี่นัีบสี่นุีนีทุ่� 
      จั��ยไปต้ำองมู่่วัตำถุืประสี่งค์เพื�อธุรกิจั ภ�พลักษัณ์ทุ่�ด่และชืิ้�อเส่ี่ยงของบริษััทุ ทัุ�งน่ี� ก�รเบิกจั��ยต้ำองระบุวัตำถุืประสี่งค์ 
      ทุ่�ชัิ้ดเจันีและมู่่หลักฐ�นีทุ่�ตำรวจัสี่อบได้ และดำ�เนิีนีก�รผ��นีขั�นีตำอนีตำ�มู่ระเบ่ยบของบริษััทุ
   6. ไมู่�กระทุำ�ก�รอันีใดทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รเมืู่องภ�ยในีบริษััทุ และไมู่�ใช้ิ้ทุรัพย�กรใดของบริษััทุเพื�อดำ�เนิีนี ก�รดังกล��ว ทัุ�งน่ี�  
    บริษััทุเป็นีองค์กรทุ่�ย่ดมัู่�นีในีคว�มู่เป็นีกล�งทุ�งก�รเมืู่อง สี่นัีบสี่นุีนีก�รปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ยและก�รปกครองระบอบ 
    ประชิ้�ธิปไตำย รวมู่ถ่ืงไมู่�มู่่แนีวทุ�งในีก�รให้ก�รชิ้�วยเหลือทุ�งก�รเมืู่องแก�พรรคก�รเมืู่องใดไมู่�ว��จัะโดยทุ�งตำรง 
    หรือทุ�งอ้อมู่
   7. ห�กพบก�รกระทุำ�ทุ่�เข้�ข��ยก�รทุุจัริตำหรือสี่�อไปในีทุ�งทุุจัริตำทุ่�มู่่ผลเก่�ยวข้องกับบริษััทุทัุ�งทุ�งตำรงหรือทุ�งอ้อมู่ ตำ้อง 
    ไมู่�ละเลยหรือเพิกเฉยตำ�อพฤติำกรรมู่ดังกล��ว ควรแจ้ังให้กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร หรือเลข�นุีก�รบริษััทุฯ ทุร�บทัุนีทุ่หรือแจ้ัง 
    ผ��นีชิ้�องทุ�งก�รแจ้ังเบ�ะแสี่ตำ�มู่ทุ่�กำ�หนีดไว้
   8. กรรมู่ก�รและผ้่บริห�รต้ำองตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รเผยแพร�ให้คว�มู่ร้่ ให้คำ�ปร่กษั�เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เข้�ใจัให้แก� 
    ผ้่ใต้ำบังคับบัญชิ้�เก่�ยวกับก�รตำ�อต้ำ�นีก�รทุุจัริตำ เพื�อให้พนัีกง�นีได้ปฏิบัติำให้เป็นีไปตำ�มู่นีโยบ�ยทุ่�กำ�หนีดไว้ รวมู่ถ่ืงเป็นี 
    แบบอย��งทุ่�ด่ในีเรื�องก�รมู่่คว�มู่ซื�อสัี่ตำย์จัริยธรรมู่และจัรรย�บรรณ
   9. บริษััทุฯ จัะสืี่�อสี่�ร ประชิ้�สัี่มู่พันีธ์ ทัุ�งภ�ยในีและภ�ยนีอกองค์กร เพื�อเสี่ริมู่สี่ร้�งให้เกิดคว�มู่ร้่คว�มู่เข้�ใจัและคว�มู่ร�วมู่มืู่อ 
    ทุ่�จัะยับยั�งผ้่ทุ่�ต้ำองก�รกระทุำ�คอร์รัปชัิ้�นีตำ�อบริษััทุฯ
   10. บริษััทุฯ จัะจััดทุำ�กระบวนีก�รปฏิบัติำอย��งชัิ้ดเจันี มู่่ก�รประเมิู่นีคว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีก�รทุุจัริตำคอร์รัปชัิ้�นี รวมู่ทัุ�งมู่่กระบวนีก�ร 
    ติำดตำ�มู่และสี่อบทุ�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ เพื�อให้สี่อดคล้องกับก�รเปล่�ยนีแปลงของธุรกิจัและกฎหมู่�ยทุ่�เก่�ยวข้อง
   11. บริษััทุฯ จัะให้คว�มู่เป็นีธรรมู่และคุ้มู่ครองพนีกัง�นีทุ่�ปฏิเสี่ธหรือแจ้ังเรื�องคอร์รัปชัิ้�นีทุ่�เก่�ยวข้องกบับริษััทุฯ ผ��นีชิ้�องทุ�ง  
    ทุ่�กำ�หนีด แตำ�ห�กเป็นีผ้่กระทุำ�คอร์รัปชัิ้�นีจัะต้ำองได้รับก�รพิจั�รณ�ทุ�งวินัียตำ�มู่ระเบ่ยบทุ่�กำ�หนีดไว้

	 	 3.	 ก�ริเค้�ริพสิำทธิุมนุัษัยชนั
    บริษััทุเค�รพตำ�อสิี่ทุธิมู่นุีษัยชิ้นีและก�รปฏิบัติำตำ�อพนัีกง�นี ค่�ค้� และบุคคลอื�นีด้วยคว�มู่เทุ��เทุ่ยมู่กันี และยังไมู่�สี่�งเสี่ริมู่ให้ 
   บุคคลดังกล��วละเมิู่ดสิี่ทุธิมู่นุีษัยชิ้นีเชิ้�นีเด่ยวกันี รวมู่ถ่ืงก�รไมู่�เลือกปฏิบัติำ อ�ทิุเชิ้�นี นีโยบ�ยก�รใช้ิ้แรงง�นีตำ��งด้�ว โดย 
   มู่่โครงสี่ร้�งแรงง�นีตำ�มู่กฎหมู่�ยแรงง�นีไทุย ด่แลเรื�องระบบคว�มู่ปลอดภัยเชิ้�นีเด่ยวกับแรงง�นีไทุย ทัุ�งน่ี� กลุ�มู่บริษััทุ 
   ยังมู่่ก�รรับบุคคลซ่�งมู่่คว�มู่พิก�รเข้�เป็นีพนัีกง�นีของบริษััทุให้ทุำ�ง�นีในีสี่�วนีตำ��ง ๆ ทุ่�เหมู่�ะสี่มู่และมู่่ก�รปฏิบัติำอย��ง 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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   เทุ��เทุ่ยมู่กนัี นีอกจั�กน่ี� บริษััทุฯ มุู่�งมัู่�นีในีก�รปฏบัิติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีตำ��ง ๆ  ตำ�มู่คว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� เชิ้�นี หลกัจัรรย�บรรณ 
   แห�งพันีธมิู่ตำรธุรกิจัผ่้มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) เพื�อให้สี่อดคล้องตำ�มู่หลักจัรรย�บรรณอันีประกอบด้วยด้�นีแรงง�นี  
   สุี่ขภ�พและคว�มู่ปลอดภัย สิี่�งแวดล้อมู่ จัริยธรรมู่และระบบก�รจััดก�ร ระบบก�รจััดก�รเก่�ยวกับก�รคุ้มู่ครองแรงง�นี 
   และคว�มู่ปลอดภัยในีก�รทุำ�ง�นี The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือ SEDEX เป็นีต้ำนี 

	 	 4.	 ก�ริปีฏิิบัติต่อีแริงง�นัอีย่�งเป็ีนัธุริริม
   ด้�นีคว�มู่ปลอดภัย อ�ช่ิ้วอนี�มัู่ย และสิี่�งแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นี
    บริษััทุฯ ให้คว�มู่สี่ำ�คัญตำ�อนีโยบ�ยคว�มู่ปลอดภัย อ�ช่ิ้วอนี�มัู่ย และสี่ภ�พแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นี โดยคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่ 
   ปลอดภัยและอ�ช่ิ้วอนี�มัู่ยของพนัีกง�นีเป็นีสี่ำ�คัญ โดยได้กำ�หนีดให้มู่่หนี�วยง�นีทุ่�เก่�ยวข้องทุำ�หนี้�ทุ่�ด่แลรับผิดชิ้อบ 
   เพื�อให้มู่่ก�รดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่นีโยบ�ยให้เป็นีไปอย��งตำ�อเนืี�องและมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ โดยมู่่ก�รประเมิู่นีผลและจััดก�รฝึ่กอบรมู่ 
   ให้แก�พนัีกง�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อโดยบรษัิัทุได้มู่่ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ อ�ช่ิ้วอนี�มู่ยั และคว�มู่ปลอดภยั  
   เพื�อด่แลให้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001 ซ่�งปัจัจุับันี บริษััทุได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นี 
   ระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001 อย��งตำ�อเนืี�องเป็นีเวล�กว�� 10 ปี
    บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รกำ�หนีดให้มู่่ก�รตำรวจัสุี่ขภ�พประจัำ�ปีของพนัีกง�นีหรือล่กจ้ั�ง เพื�อให้มู่่ก�รเฝ้่�ระวังโรคจั�กก�รทุำ�ง�นี 
   ทุ่�อ�จัเกิดข่�นีและทุำ�ให้ทุร�บภ�วะสุี่ขภ�พหรือแนีวโน้ีมู่ของก�รเจ็ับป่วยของพนัีกง�นีหรือล่กค้� รวมู่ทัุ�งกรณ่ทุ่�มู่่โรคระบ�ด 
   รุนีแรงทุ่�เกิดข่�นีมู่�ใหมู่� โดยมู่่ก�รติำดตำ�มู่ข��วสี่�รและข้อมู่่ลอย��งใกล้ชิิ้ด จัะได้มู่่ก�รรักษั�และห�วิธ่ป้องกันีได้อย��งทัุนีทุ�วงทุ่
    นีอกจั�กน่ี� บริษััทุยังให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับคว�มู่ปลอดภัยของพนัีกง�นี โดยกำ�หนีดนีโยบ�ยอุบัติำเหตุำตำ้องเป็นีศ่ันีย์ เป็นี 
   เป้�หมู่�ยหลักอย��งหน่ี�งของบริษััทุ สี่ำ�หรับข้อมู่่ลในีปี 2562 มู่่อุบัติำเหตุำรุนีแรงทุ่�จั�กก�รทุำ�ง�นีจัำ�นีวนี 10 เหตุำก�รณ์ ซ่�งเกิด 
   จั�กก�รปฏิบัติำง�นีทุ่�เก่�ยวข้องกับเครื�องจัักรและอุปกรณ์/เครื�องมืู่อจัำ�นีวนี 7 เหตุำก�รณ์ นีอกจั�กน่ี�ยังมู่่อุบัติำเหตุำเล็กน้ีอย 
   ทุ่�เกิดจั�กก�รใช้ิ้มู่่ดคัตำเตำอร์เพื�อตำกแตำ�งชิิ้�นีง�นี ก�รยกของผิดทุ�� โดยเกิดกับพนัีกง�นีใหมู่�ทุ่�เพิ�งมู่�ทุำ�ง�นีซ่�งยังไมู่�มู่่คว�มู่ 
   ชิ้ำ�นี�ญจัำ�นีวนี 3 เหตุำก�รณ์ ทัุ�งน่ี� บริษััทุฯ ได้กำ�หนีดให้คณะ กรรมู่ก�รคว�มู่ปลอดภัยและหนี�วยง�นีตำ��ง ๆ ทุ่�เก่�ยวข้อง 
   กำ�หนีดแนีวทุ�งวิธ่ปฏิบัติำและป้องกันีเพื�อไมู่�ให้เกิดอุบัติำเหตุำซำ��ข่�นีอ่ก และจััดให้มู่่ก�รฝึ่กอบรมู่ให้คว�มู่ร้่ เพิ�มู่ทัุกษัะและ 
   คว�มู่เช่ิ้�ยวชิ้�ญ เพิ�มู่คว�มู่ระมัู่ดระวัง และจััดกิจักรรมู่รณรงค์เพื�อสี่ร้�งคว�มู่ร้่ คว�มู่เข้�ใจั คว�มู่ตำระหนัีก และสี่ร้�งจิัตำสี่ำ�น่ีก 
   ให้กับพนัีกง�นี ในีก�รสี่ร้�งปลอดภัยให้กับตำนีเองและคนีรอบข้�ง เพื�อชิ้�วยลดอุบัติำเหตุำในีโรงง�นีให้ได้ตำ�มู่เป้�หมู่�ยหลัก 
   ทุ่�ว�งไว้ 
   ด้�นีสี่วัสี่ดิก�รพนัีกง�นี
    บริษััทุฯ มู่่ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รสี่วัสี่ดิก�รในีสี่ถื�นีประกอบก�รข่�นีเพื�อเป็นีตัำวแทุนีพนัีกง�นีร�วมู่ปร่กษั�ห�รือกับ 
   ฝ่่�ยบริห�รเพื�อเป็นีก�รสี่�งเสี่ริมู่และสี่นีับสี่นุีนีให้พนัีกง�นีได้รับสิี่ทุธิและสี่วัสี่ดิก�รอย��งเป็นีธรรมู่ เพื�อเป็นีก�รสี่�งเสี่ริมู่ 
   คว�มู่สัี่มู่พันีธ์และคว�มู่เข้�ใจัอันีด่ระหว��งพนัีกง�นีและบริษััทุฯ
	 	 5.	 ก�ริรัิบผิดชอีบต่อีผู้บริิโภค้
    ถ่ืงแมู่้ว��บริษััทุจัะไมู่�ได้ข�ยสิี่นีค้�โดยตำรงให้แก�ผ่้บริโภค แตำ�บริษััทุก็ให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับสิี่นีค้�และบริก�รของบริษััทุว��  
   จัะต้ำองไมู่�ก�อให้เกิดคว�มู่เส่ี่�ยงหรืออันีตำร�ยตำ�อผ้่บริโภค โดยมู่่ก�รสืี่�อสี่�รกับพนัีกง�นีอย่�เสี่มู่อโดยให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับเรื�อง 
   ดังกล��วเป็นีอันีดับแรก ไมู่�ว��จัะเป็นีพนัีกง�นีฝ่่�ยผลิตำหรือพนัีกง�นีฝ่่�ยตำรวจัสี่อบคุณภ�พ ซ่�งจัะต้ำองเก่�ยวข้องกับคว�มู่สี่มู่บ่รณ์ 
   ของสิี่นีค้�และบริก�รโดยตำรง โดยได้ดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีสี่�กลตำ��ง ๆ  อย��งเคร�งครัด เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีให้แก�ล่กค้� 
   ในีปัจัจุับันีบริษััทุฯ ได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นีตำ��ง ๆ ดังน่ี�
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รด้�นีคุณภ�พ (ISO9001:2015)
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รด้�นีคุณภ�พสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่ย�นียนีต์ำ (IATF16949:2016)
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ (ISO14001:2015)
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รระบบสุี่ขลักษัณะในีก�รผลิตำทุ่�ด่ (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP สี่ำ�หรับกระบวนีก�ร 
     ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกและก�รข่�นีร่ปด้วยระบบส่ี่ญญ�ก�ศั (VACUUM)

รายงานประจำำาปี 2562
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    นีอกจั�กน่ี� บริษััทุฯ ยังได้ใสี่�ใจัและคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่ปลอดภัยตำ�อผ่้บริโภคและสิี่�งแวดล้อมู่ โดยเนี้นีก�รจััดก�รด้�นีสี่�ร 
   ปนีเป้�อนีในีผลิตำภัณฑ์ิ (Environmental Hazardous Substances) เพื�อควบคุมู่ไมู่�ให้มู่่ก�รนีำ�สี่�รเคมู่่ทุ่�เป็นีอันีตำร�ยมู่� 
   ใช้ิ้ในีกระบวนีก�รผลิตำ เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีว��สิี่นีค้�ทุ่�เป็นีบรรจุัภัณฑ์ิของบริษััทุฯ ไมู่�มู่่สี่�รพิษัทุ่�เป็นีอันีตำร�ยตำ�อผ้่บริโภค 
   รวมู่ทัุ�งผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่ โดยมู่่ก�รติำดตำ�อสืี่�อสี่�รกับล่กค้�ทุุกกลุ�มู่อย��งใกล้ชิิ้ด เพื�อให้เข้�ถ่ืงข้อมู่่ลและตำอบสี่นีอง 
   คว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้�ให้ได้มู่�กทุ่�สุี่ด
	 	 6.	 ก�ริดูแลี่รัิกษั�สิำ�งแวดล้ี่อีม
    บริษััทุฯ ได้เล็งเห็นีถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รจััดทุำ�ระบบก�รจััดก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ ปัจัจุับันีบริษััทุฯ ได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นี 
   ระบบก�รจััดก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001 : 2015 และยังได้รับก�รรับรองว��เป็นีอุตำสี่�หกรรมู่ส่ี่เข่ยว (Green Industry) 
   จั�กกระทุรวงอุตำสี่�หกรรมู่ โดยบริษััทุฯ ได้สี่�งเสี่ริมู่และให้คว�มู่ร้่ด้�นีสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่กับพนัีกง�นีทุุกระดับของบริษััทุฯ 
   เพื�อใชิ้้เป็นีแนีวทุ�งร�วมู่กันีในีก�รพัฒนี�และด่แลรับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่ให้ทัุ�วถ่ืงทัุ�งองค์กรอย��งตำ�อเนืี�อง 
   รวมู่ทัุ�งสี่�งเสี่ริมู่ให้มู่่โครงก�รหรือกิจักรรมู่เพื�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่โดยใช้ิ้ศัักยภ�พและทุรัพย�กรของบริษััทุฯ ดำ�เนิีนีก�ร 
   ให้ประสี่บผลสี่ำ�เร็จัตำ�มู่เป้�หมู่�ยและวัตำถุืประสี่งค์อย��งคุ้มู่ค��และมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ

  โค้ริงก�ริก�ริจำัดก�ริสิำ�งแวดล้ี่อีม
    บริษััทุฯ ตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รอนุีรักษั์พลังง�นีและก�รสี่�งเสี่ริมู่ให้มู่่ก�รใชิ้้ทุรัพย�กรอย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ  
  จ่ังได้มู่่ก�รกำ�หนีดเป็นีนีโยบ�ยเก่�ยวกับก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ข่�นี เพื�อให้พนัีกง�นีได้มู่่สี่�วนีร�วมู่ในีก�รชิ้�วยกันีด่แลรักษั�และ 
  รับผิดชิ้อบเก่�ยวกับจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นี ได้แก� 

   • โครงก�รรณรงค์ก�รคัดแยกขยะ
     บริษััทุฯ ได้สี่ร้�งจัิตำสี่ำ�น่ีกให้พนัีกง�นีทุุกคนีตำระหนีักถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของสิี่�งแวดล้อมู่ ชิ้�วยกันีรักษั�คว�มู่สี่ะอ�ด  
   และด่แลสิี่�งแวดล้อมู่ภ�ยในีโรงง�นี ได้จััดให้มู่่ก�รปฐมู่นิีเทุศัแก�พนัีกง�นีใหมู่� รวมู่ทัุ�งแมู่�บ้�นี, คนีสี่วนี, รปภ., ผ้่รับเหมู่�  
   เพื�อให้ทุุกคนีมู่่คว�มู่ร้่ คว�มู่เข้�ใจัและเห็นีคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รคัดแยกขยะ รวมู่ทัุ�งปรับเปล่�ยนีพฤติำกรรมู่ก�รทิุ�งขยะ โดยมู่่ 
   ก�รช่ิ้�แจังเก่�ยวกับก�รปฏบัิติำตัำวเก่�ยวกับก�รทิุ�งขยะ ก�รคดัแยกขยะ และก�รแบ�งประเภทุขยะอย��งชิ้ดัเจันี พร้อมู่กบัติำดตำ�มู่ผล 
   เก่�ยวกับคว�มู่เข้�ใจัของพนัีกง�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ

   • โครงก�รควบคุมู่และจััดก�รสี่�รเคมู่่
     บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รจััดเก็บ และควบคุมู่ก�รใชิ้้สี่�รเคมู่่อย��งคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่ปลอดภัย คว�มู่สี่ำ�คัญของสิี่�งแวดล้อมู่  
   และสุี่ขภ�พอนี�มัู่ยของพนัีกง�นี โดยมู่่ก�รตำรวจัติำดตำ�มู่สี่ภ�พแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ โดยทุำ�ก�รตำรวจัสี่อบ 
   อุณหภ่มิู่บริเวณพื�นีทุ่�จััดเก็บสี่�รเคมู่่ หรือพื�นีทุ่�ทุ่�มู่่ก�รใช้ิ้สี่�รเคมู่่ รวมู่ทัุ�งปรับปรุงข้อปฏิบัติำตำ��ง ๆ  ในีก�รทุำ�ง�นีเป็นีระยะและ 
   ตำ�อเนืี�อง พร้อมู่ทัุ�งกำ�หนีดก�รซ้อมู่แผนีฉุกเฉินีในีกรณ่ทุ่�สี่�รเคมู่่หกรั�วไหลเป็นีประจัำ�ทุุกปี

   • โครงก�รประหยัดนีำ��บ�ด�ลและก�รนีำ�นีำ�� DI กลับมู่�ใช้ิ้ในีกระบวนีก�รผลิตำใหมู่�
     เพื�อเป็นีก�รลดปัญห�ก�รทุำ�ล�ยสิี่�งแวดล้อมู่และเพื�อให้ก�รใช้ิ้ทุรัพย�กรอย��งคุ้มู่ค��และได้ประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดบริษััทุฯ 
   จ่ังได้มู่่โครงก�รประหยัดนีำ��บ�ด�ลโดยมู่่เป้�หมู่�ยก�รใช้ิ้นีำ��ไมู่�เกินี 4,800 ล่กบ�ศัก์เมู่ตำรตำ�อเดือนี สี่ำ�หรับปริมู่�ณก�รใช้ิ้ 
   นีำ��บ�ด�ลโดยเฉล่�ยของปี 2562 เทุ��กับ 2,894 ล่กบ�ศัก์เมู่ตำรตำ�อเดือนี ซ่�งมู่่ก�รใช้ิ้นีำ��น้ีอยกว��เป้�หมู่�ยทุ่�ได้ว�งไว้ 

   • โครงก�รอนุีรักษ์ัพลังง�นี (Energy Saving)
     เพื�อเป็นีก�รสี่ร้�งจิัตำสี่ำ�น่ีกให้แก�พนัีกง�นีภ�ยในีองค์กรตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รประหยัดพลังง�นีเพื�อลดปัญห� 
   โลกร้อนีซ่�งเป็นีปัญห�ทุ่�ทัุ�วโลกกำ�ลังประสี่บอย่� บริษััทุฯ จ่ังได้กำ�หนีดให้มู่่เป้�หมู่�ยปริมู่�ณก�รใช้ิ้พลังง�นีไฟฟ้�ตำ�อยอดข�ย 
   ไมู่�เกินี 2% / เดือนี ถ่ืงแมู้่ว��ผลก�รใช้ิ้พลังง�นีของบริษััทุฯ ในีปี 2562 ยังมู่่ยอดก�รใช้ิ้พลังง�นีส่ี่งกว��เป้�หมู่�ยทุ่�กำ�หนีดอย่�  
   อย��งไรก็ตำ�มู่ผ้่บริห�รได้เน้ีนียำ��ให้ทุุกหนี�วยง�นีกำ�หนีดเป็นีมู่�ตำรก�รในีก�รลดค��ใช้ิ้จั��ยด้�นีก�รใช้ิ้พลังง�นีไฟฟ้� ต้ำองไมู่�เกินี 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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   จั�กอัตำร�ทุ่�กำ�หนีดไว้อย��งตำ�อเนืี�องเพื�อให้บรรลุตำ�มู่เป้�หมู่�ยทุ่�กำ�หนีดไว้ให้ได้ ซ่�งนีอกจั�กชิ้�วยทุำ�ให้มู่่สิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�ด่แล้ว 
   ยังเป็นีก�รชิ้�วยลดต้ำนีทุุนีก�รผลติำอ่กด้วย โดยมู่่ก�รรณรงค์ให้พนัีกง�นีทุุกคนีมู่่จิัตำสี่ำ�น่ีกในีก�รร�วมู่มืู่อกันีใช้ิ้พลังง�นีอย��ง 
   ประหยัดและมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ และมู่่ก�รเผยแพร�คว�มู่ร้่เก่�ยวกับก�รประหยัดพลังง�นีแก�พนัีกง�นีอย��งทัุ�วถ่ืง 

   • โครงก�รประหยัดก�รใช้ิ้กระด�ษั A4 
     เพื�อเป็นีก�รประหยัดทุรัพย�กรและรักษั�สิี่�งแวดล้อมู่ ผ่้บริห�รและพนีักง�นีของบริษััทุฯ ได้ร�วมู่กันีประหยัด 
   ก�รใช้ิ้กระด�ษัโดยมู่่ก�รกำ�หนีดเป้�หมู่�ยในีก�รใช้ิ้กระด�ษั A4 ของแตำ�ละแผนีกประจัำ�เดือนี เพื�อเป็นีก�รลดปรมิู่�ณก�ร 
   ใช้ิ้กระด�ษัในีก�รทุำ�ง�นี โดยนีำ�กระด�ษัทุ่�ใช้ิ้แล้วมู่�ทุำ�เป็นีกระด�ษั Reuse หรอืใช้ิ้วิธ่ก�รสืี่�อสี่�รผ��นีก�รสี่�งข้อคว�มู่ทุ�ง 
   อ่เมู่ลล์หรือทุ�งไลน์ี เพื�อลดปริมู่�ณก�รพิมู่พ์เอกสี่�ร ซ่�งได้ทุำ�ก�รติำดตำ�มู่ตำรวจัสี่อบและประเมิู่นีผลก�รใช้ิ้กระด�ษัเป็นีระยะ 
   ซ่�งผลก�รติำดตำ�มู่พบว��แนีวโน้ีมู่ก�รใช้ิ้กระด�ษัน้ีอยลงตำ�มู่เป้�หมู่�ยทุ่�ว�งไว้ มู่่เพ่ยงบ�งเดือนีทุ่�คว�มู่ต้ำองก�รใช้ิ้กระด�ษั 
   เพิ�มู่ข่�นีเนืี�องจั�กปริมู่�ณก�รสัี่�งซื�อของล่กค้�บ�งร�ยทุ่�ยังตำ้องก�รข้อมู่่ลหรือหลักฐ�นีประกอบเป็นีเอกสี่�รจ่ังทุำ�ให้มู่่ก�ร 
   ใช้ิ้กระด�ษัมู่�กข่�นี อย��งไรก็ตำ�มู่หนี�วยง�นีตำ��ง ๆ ยังคงให้คว�มู่ร�วมู่มืู่อกันีเพื�อชิ้�วยลดก�รใช้ิ้กระด�ษัให้ได้มู่�กทุ่�สุี่ด

   • กิจักรรมู่ 5 สี่
     บริษััทุฯ ได้มู่่นีโยบ�ยจััดทุำ�กิจักรรมู่ 5 สี่ อย��งตำ�อเนืี�อง เพื�อเป็นีก�รเพิ�มู่ผลผลติำและเพื�อคว�มู่สี่ะอ�ด คว�มู่เป็นีระเบ่ยบ 
   เร่ยบร้อยภ�ยในีบริษััทุ โดยมู่่ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�ร 5 สี่ เพื�อเป็นีทุ่มู่ง�นีในีก�รจััดทุำ�มู่�ตำรฐ�นีและกำ�หนีดก�ร 
   ตำรวจัประเมิู่นี ติำดตำ�มู่ผลก�รปรับปรุง และร�ยง�นีผลก�รตำิดตำ�มู่ในีทุ่�ประชุิ้มู่กรรมู่ก�ร 5 สี่ เป็นีประจัำ�โดยได้มู่่ก�ร 
   กำ�หนีดก�รตำรวจัประเมิู่นีและร�ยง�นีผลเดือนีละ 1 ครั�ง โดยให้พนัีกง�นีทุุกคนีได้มู่่สี่�วนีร�วมู่และตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญ 
   ของก�รสี่ะสี่�ง ก�รด่แลคว�มู่สี่ะอ�ด คว�มู่เป็นีระเบ่ยบเร่ยบร้อย คว�มู่สี่ะดวกในีก�รทุำ�ง�นี และมู่่สี่ภ�พแวดล้อมู่ทุ่�ด่ 
   ภ�ยในีพื�นีทุ่�ก�รทุำ�ง�นีของแตำ�ละหนี�วยง�นี รวมู่ถ่ืงก�รเสี่ริมู่สี่ร้�งลักษัณะนิีสัี่ยให้กับพนัีกง�นีทุุกคนี และทุำ�ให้เกิดสุี่ขลักษัณะ 
   ทุ่�ด่ นีอกจั�กน่ี�ยังได้มู่่ก�รกำ�หนีดให้มู่่ก�รทุำ�คว�มู่สี่ะอ�ดโรงง�นี (Big Cleaning Day) ซ่�งคณะกรรมู่ก�ร 5 สี่ ได้กำ�หนีดวันี  
   เวล�ในีก�รทุำ�คว�มู่สี่ะอ�ดครั�งใหญ�ปีละ 2 ครั�ง

	 	 7.	 ก�ริร่ิวมพัฒนั�ชุมชนัแลี่ะสัำงค้ม
    บริษััทุฯ ดำ�เนิีนีธุรกิจัด้วยคว�มู่สี่จุัริตำ โปร�งใสี่ เป็นีธรรมู่ และสี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้ โดยมุู่�งเน้ีนีก�รเจัริญเติำบโตำของบริษััทุฯ 
   ควบค่�ไปกับก�รพัฒนี�คุณภ�พช่ิ้วิตำของพนัีกง�นี ชุิ้มู่ชิ้นี และคุณภ�พของสัี่งคมู่ และสิี่�งแวดล้อมู่ในีทุุกมิู่ติำ โดยบริษััทุฯ  
   มู่่กิจักรรมู่ทุ่�หล�กหล�ยกับชุิ้มู่ชิ้นีในีบริเวณใกล้เค่ยง อ�ทิุเชิ้�นี ก�รปล�อยพันีธ์ุปล�ลงส่ี่�คลองสี่�ธ�รณะ ร�วมู่ง�นีบุญ ออกโรงทุ�นี 
   ก�รแข�งเรือประเพณ่ เป็นีต้ำนี

	 	 8.	 นัวัตกริริมแลี่ะก�ริเผยแพร่ินัวัตกริริม	CSR
    บริษััทุฯ มู่่ก�รสืี่�อสี่�รและประชิ้�สัี่มู่พันีธ์โครงก�รหรือกิจักรรมู่เพื�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่แบบสี่องทุ�ง (Two Way 
   Communication) กับชุิ้มู่ชิ้นี โดยได้ร�วมู่มืู่อกับหนี�วยง�นีร�ชิ้ก�ร หรอืหนี�วยง�นีอื�นี ๆ  ภ�ยในีชุิ้มู่ชิ้นีและใกล้เค่ยง เชิ้�นี อบตำ. 
   วัด โรงเร่ยนีภ�ยในีชุิ้มู่ชิ้นี ในีก�รเข้�ร�วมู่กิจักรรมู่และมู่่สี่�วนีร�วมู่กับชุิ้มู่ชิ้นี สัี่งคมู่และผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย เพื�อเป็นีก�รเปิดโอก�สี่ 
   ให้ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย ได้มู่่สี่�วนีร�วมู่ในีโครงก�รหรือกิจักรรมู่นัี�นี ๆ  ตำ�มู่คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ ทัุ�งน่ี� บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รเข้�ร�วมู่กิจักรรมู่ 
   กับชุิ้มู่ชิ้นีอย��งตำ�อเนืี�อง

   ก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัทุ่�มู่่ผลกระทุบตำ�อคว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่
   - ไมู่�มู่่ -
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กิจำกริริมเพ่�อีปีริะโยชน์ัต่อีสัำงค้มแลี่ะสิำ�งแวดล้ี่อีม
  บริษััทุฯและบริษััทุย�อย ได้มุู่�งเน้ีนีในีก�รมู่่สี่�วนีร�วมู่กิจักรรมู่ทุ�งสัี่งคมู่และชุิ้มู่ชิ้นี เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เข้�ใจัและก�รดำ�รงอย่�ร�วมู่กันี 
 อย��งพ่�งพ�อ�ศััยกันี รวมู่ทัุ�งได้ร�วมู่สี่นัีบสี่นุีนีและสี่�งเสี่ริมู่ขนีบธรรมู่เน่ียมู่ประเพณ่ของไทุยตำ�มู่เทุศัก�ลตำ��ง ๆ ได้แก�
  o เนืี�องในีวันีพ�อแห�งชิ้�ติำ วันีทุ่� 5 ธันีว�คมู่ บริษััทุฯ และผ้่มู่่อุปก�ระคุณได้นีำ�อ�ห�ร เชิ้�นี ก๋วยเต่ำ�ยวเรือ กระเพ�ะปล� ขนีมู่  
   ผลไมู้่และเครื�องดื�มู่ แจักฟร่ให้กับผ้่ทุ่�มู่�บริจั�คโลหิตำทุ่�สี่ภ�ก�ชิ้�ดไทุยเป็นีประจัำ�ทุุกปี
  o สี่นัีบสี่นุีนีกิจักรรมู่สี่�งเสี่ริมู่ประเพณ่และวัฒนีธรรมู่ทุ้องถิื�นี ได้แก� ประเพณ่แข�งเรือประจัำ�ปี เจั้�ภ�พทุอดกฐินีสี่�มัู่คค่  
   สี่ร้�งพระประธ�นี ออกโรงทุ�นีเล่�ยงอ�ห�รเนืี�องในีวันีสี่ำ�คัญทุ�งศั�สี่นี� ก�รจััดพิธ่รดนีำ��ขอพรผ่้ใหญ�ในีวันีสี่งกร�นีตำ์  
   ทุำ�บุญตัำกบ�ตำรในีวันีข่�นีปีใหมู่� 
  o บริจั�คสิี่�งของ อุปกรณ์ เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� คอมู่พิวเตำอร์ เสืี่�อผ้�ให้กับมู่่ลนิีธิตำ��ง ๆ 
  o ปล�อยพันีธ์ุปล�ลงส่ี่�คลองสี่�ธ�รณะ

     งานกาชาด :
เนืี�องในีวันีพ�อแห�งชิ้�ติำ วันีทุ่� 5 ธันีว�คมู่ 2562 
บริษััทุและบริษััทุย�อยได้นีำ�อ�ห�ร ขนีมู่และ 
เครื�องดื�มู่ ไปเล่�ยงผ้่บริจั�คโลหติำทุ่�สี่ภ�ก�ชิ้�ดไทุย

     บัริจัาคสิ�งข้อง :
บริษััทุและบริษััทุย�อย ได้บริจั�คสิี่�งของ อุปกรณ์คอมู่พิวเตำอร์ เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� 
เสืี่�อผ้� ให้กับมู่่ลนิีธิหลวงตำ�น้ีอย

     ปล่อยปลา 
ได้นีำ�พันีธ์ุปล�ทุ่�ได้รับจั�กกรมู่ประมู่ง
ปล�อยลงส่ี่�ลำ�คลองสี่�ธ�รณะ
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     ก�รอบรมู่หลักส่ี่ตำรตำ��ง ๆ กิจักรรมู่ Big Cleaning Day
และก�รฝึ่กซ้อมู่ดับเพลิงเบื�องต้ำนีและอพยพหน่ีไฟประจัำ�ปี 

การร่วมูกิจักรรมูงานเล่�ยงข้องบัริษััทั่ประจัำาปี “มูนต์รักสาล่�”

     ทั่ำาบัุญตักบัาตร
ร�วมู่ทุำ�บุญตัำกบ�ตำร และรดนีำ��ดำ�หัวผ้่ใหญ� เนืี�องในีวันีสี่งกร�นีต์ำ
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 บริษััทุได้ให้คว�มู่สี่ำ�คัญตำ�อระบบควบคุมู่ภ�ยในีทัุ�งในีระดับบริห�รและระดับปฏิบัติำง�นีและเพื�อให้เกิดคว�มู่มู่่ประสี่ิทุธิภ�พในีก�ร 
ดำ�เนิีนีง�นี บริษััทุจ่ังได้กำ�หนีดภ�ระหนี้�ทุ่�อำ�นี�จัก�รดำ�เนิีนีก�รของผ่้ปฏิบัติำง�นีและผ่้บริห�รไว้เป็นีล�ยลักษัณ์อักษัรอย��งชัิ้ดเจันีมู่่ก�ร 
ควบคุมู่ด่แลก�รใช้ิ้ทุรัพย์สิี่นีของบริษััทุให้เกิดประโยชิ้น์ีและมู่่ก�รแบ�งแยกหน้ี�ทุ่�ผ้่ปฏิบัติำง�นี ผ้่ติำดตำ�มู่ควบคุมู่และประเมิู่นีผลออกจั�กกันี 
โดยบริษััทุได้มู่่ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเพื�อทุำ�หนี้�ทุ่�ในีก�รสี่อบทุ�นีระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีและก�รตำรวจัสี่อบภ�ยในีให้มู่่ 
คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่และมู่่ประสิี่ทุธิผล นีอกจั�กน่ี� บริษััทุยังจััดให้มู่่หนี�วยง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในีทุำ�ก�รตำรวจัสี่อบและประเมิู่นีระบบก�รควบคุมู่ 
ภ�ยในีของบริษััทุ เพื�อนีำ�เสี่นีอตำ�อคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบและคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ เพื�อทุำ�ก�รสี่อบทุ�นีระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีและ 
ก�รตำรวจัสี่อบภ�ยในีให้มู่่คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่และมู่่ประสี่ิทุธิผล มู่่ก�รควบคุมู่ทุ�งด้�นีก�รเงินีและมู่่ก�รปฏิบัติำง�นีทุ่�เป็นีไปตำ�มู่แนีวทุ�งทุ่� 
กำ�หนีดไว้อย��งมู่่ประสี่ทิุธิภ�พ รวมู่ทัุ�งก�รตำรวจัสี่อบก�รปฏบัิติำตำ�มู่กฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีดตำ��งๆ ทุ่�เก่�ยวข้องกบับริษััทุ โดยผลก�รตำรวจัสี่อบ 
จัะนีำ�ไปร�ยง�นีตำ�อคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบและคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ในีปี 2562 บริษััทุได้มู่่ก�รทุำ�ก�รประเมิู่นีคว�มู่เพ่ยงพอของระบบ 
ควบคุมู่ภ�ยในีทุ่�มู่่อย่�เพื�อพิจั�รณ�ห�แนีวทุ�งในีก�รปรับปรุงแก้ไขก�รปฏิบัติำง�นีให้ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีมู่่ประสิี่ทุธิภ�พมู่�กยิ�งข่�นี
 นีอกจั�กน่ี�คณะอนีกุรรมู่ก�รบรหิ�รคว�มู่เส่ี่�ยงได้มู่่ก�รทุำ�ก�รประเมิู่นีคว�มู่เส่ี่�ยงของกจิัก�รในีด้�นีตำ��ง ๆ  เพื�อห�วิธ่ขจััดและ/หรอื 
ลดคว�มู่เส่ี่�ยงทุ่�อ�จัเกิดข่�นี และได้นีำ�เสี่นีอให้คณะกรรมู่ก�รบริษััทุได้รับทุร�บ

 1. สรุปความูเห็นข้องคณะกรรมูการบัริษััทั่เก��ยวกับัระบับัการควบัคุมูภายในข้องบัริษััทั่
 
	 ค้ว�มเห็นัขึ้อีงกริริมก�ริ	กริริมก�ริตริวจำสำอีบต่อีก�ริค้วบคุ้มภ�ยในั
 ในีรอบปี 2562 คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบซ่�งประกอบด้วยกรรมู่ก�รอิสี่ระ 3 ทุ��นี ได้ประเมิู่นีระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีของบริษััทุ 
ในีด้�นีตำ��ง ๆ  5 ด้�นี คือ  ก�รควบคุมู่ภ�ยในีองค์กร  ก�รประเมิู่นีคว�มู่เส่ี่�ยง ก�รควบคุมู่ก�รปฏิบัติำง�นี ระบบสี่�รสี่นีเทุศัและก�รสืี่�อสี่�ร 
ข้อมู่่ลและระบบก�รติำดตำ�มู่  และนีำ�เสี่นีอตำ�อคณะกรรมู่ก�ร ซ่�งคณะกรรมู่ก�รมู่่คว�มู่เห็นีสี่อดคล้องกับคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบว�� บริษััทุ 
มู่่ระบบควบคมุู่ภ�ยในีทุ่�เพ่ยงพอและเหมู่�ะสี่มู่ รวมู่ทัุ�งมู่่ระบบควบคมุู่ภ�ยในีทุ่�จัะตำดิตำ�มู่ควบคมุู่ด่แลก�รดำ�เนิีนีง�นีบรษัิัทุย�อยให้สี่�มู่�รถื 
ป้องกันีทุรัพย์สิี่นีของบรษัิัทุและบรษัิัทุย�อยจั�กก�รทุ่�กรรมู่ก�รบรษัิัทุหรอืผ้่บริห�รนีำ�ไปใช้ิ้โดยมู่ชิิ้อบหรอืโดยไมู่�มู่่อำ�นี�จั รวมู่ถ่ืงก�รทุำ�ธุรกรรมู่ 
กับบุคคลทุ่�อ�จัมู่่คว�มู่ขัดแย้งและบุคคลทุ่�เก่�ยวโยงกันีอย��งเพ่ยงพอแล้ว และสี่อดคล้องกับแบบประเมิู่นีของสี่ำ�นัีกง�นี ก.ล.ตำ.  นีอกจั�กน่ี� 
ผ้่สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุ คือ บริษััทุสี่ำ�นัีกง�นี อ่ว�ย จัำ�กัด ซ่�งเป็นีผ้่สี่อบบัญช่ิ้ของบริษััทุและบริษััทุย�อยมิู่ได้ให้คว�มู่เห็นีในีร�ยง�นีก�รสี่อบบัญช่ิ้ 
ว�� บริษััทุมู่่ข้อบกพร�องเก่�ยวกับระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีแตำ�อย��งใด

	 ก�ริกำ�หนัดบทลี่งโทษั
 บริษััทุได้จััดทุำ�ข้อกำ�หนีดเก่�ยวกับจัริยธรรมู่เป็นีล�ยลกัษัณ์อักษัร (Code of Conduct) ให้ถืือเป็นีนีโยบ�ยทุ่�สี่ำ�คัญทุ่�พนัีกง�นีทุุกคนี 
ต้ำองสี่ำ�น่ีกถ่ืงคว�มู่ถ่ืกต้ำองชิ้อบธรรมู่และถ่ืกกฎหมู่�ยในีก�รปฏิบัติำง�นีให้แก�บริษััทุ นีอกจั�กน่ี� ยังมู่่ก�รกำ�หนีดบทุลงโทุษัตำ�มู่ลำ�ดับหนัีกเบ� 
เป็นีล�ยลักษัณ์อักษัรในีกรณ่ทุ่�พนัีกง�นีไมู่�ว��ระดับใดปฏิบัติำตำนีทุ่�ก�อให้เกิดคว�มู่เส่ี่ยห�ยตำ�อบริษััทุ

	 อีำ�นั�จำอีนุัมัติ
 บริษััทุมู่่ก�รแบ�งแยกหน้ี�ทุ่�คว�มู่รับผิดชิ้อบในีก�รเป็นีผ้่มู่่อำ�นี�จัอนุีมัู่ติำ ผ้่บันีทุ่กร�ยก�รบัญช่ิ้และข้อมู่่ลสี่�รสี่นีเทุศัและผ้่ด่แลทุรัพย์สิี่นี 
ออกจั�กกันีอย��งชัิ้ดเจันี ก�รจััดซื�อจััดห�มู่่ก�รเปร่ยบเทุ่ยบร�ค� ทุำ�ก�รตำ�อรองร�ค� ทัุ�งน่ี� เพื�อเป็นีก�รตำรวจัสี่อบซ่�งกันีและกันี โดยผ้่จััดก�ร 
ฝ่่�ยมู่่อำ�นี�จัอนุีมัู่ติำขั�นีตำ้นี และกรรมู่ก�รผ่จั้ัดก�รมู่่อำ�นี�จัส่ี่งสุี่ดในีก�รอนุีมัู่ติำ สี่�วนีแผนีกบัญช่ิ้และก�รเงินีมู่่หนี้�ทุ่�ในีก�รบันีทุ่กร�ยก�ร 
แผนีกบุคคลเป็นีผ้่ด่แลทุรัพย์สิี่นี ประเภทุเครื�องจัักร และวัตำถุืดิบ รวมู่ถ่ืงบุคล�กร เจ้ั�หน้ี�ทุ่�บัญช่ิ้และก�รเงินีด่แลทุรัพย์สิี่นีนีอกเหนืีอจั�กทุ่� 
แผนีกบุคคลด่แล อ�ทิุ เงินีสี่ด 
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	 ก�ริจำัดตั�งหน่ัวยง�นัตริวจำสำอีบภ�ยในั
 สี่ำ�หรับแผนีกตำรวจัสี่อบภ�ยในี ทุำ�หน้ี�ทุ่�ตำรวจัสี่อบภ�ยในีด้�นีตำ��ง ๆ ดังน่ี�
 1. ประเมิู่นีประสิี่ทุธิภ�พก�รควบคุมู่ภ�ยในี สี่อบทุ�นีและประเมิู่นีคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ของก�รปฏิบัติำง�นีเก่�ยวกับก�รก�รข�ยและ 
  บริก�ร ก�รสี่ำ�รวจัคว�มู่พ่งพอใจัของล่กค้� ก�รซ�อมู่บำ�รุงรักษั�เครื�องจัักรอุปกรณ์และแมู่�พิมู่พ์ ก�รควบคุมู่ก�รผลิตำและ 
  ก�รบันีทุ่กข้อมู่่ลตำ��ง ๆ เก่�ยวกับก�รผลิตำ ก�รด่แลและควบคุมู่คุณภ�พของสิี่นีค้� 
 2. ตำรวจัสี่อบว�� ได้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่ข้อบังคับและปฏิบัติำตำ�มู่ระเบ่ยบนีโยบ�ยบริษััทุ
 3. ตำรวจัสี่อบก�รบันีทุ่ก ควบคุมู่ เก็บรักษั�ทุรัพย์สิี่นีไว้อย��งเหมู่�ะสี่มู่สี่�มู่�รถืป้องกันีคว�มู่เส่ี่ยห�ยได้อย��งเพ่ยงพอ
 4. ตำรวจัสี่อบคว�มู่ถ่ืกต้ำองและนี��เชืิ้�อถืือของข้อมู่่ลทุ�งก�รเงินี
 5. เสี่นีอแนีะระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีเพื�อชิ้�วยให้เกิดผลง�นีทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิผล
 6. ประเมิู่นีผลก�รปฏิบัติำง�นีด้�นีตำ��ง ๆ ว��เป็นีไปตำ�มู่หน้ี�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยอย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ
 7. นีำ�เสี่นีอร�ยง�นีผลก�รตำรวจัสี่อบตำ�อคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ

 2.  ความูเห็นข้องคณะกรรมูการตรวจัสอบัในกรณ�ทั่��มู�ความูเห็นแตกต่างไปจัากความูเห็นข้องคณะกรรมูการบัริษััทั่ 
หรือผู้สอบับััญช�มู�ข้้อสังเกตเก��ยวกับัการควบัคุมูภายในประการใด

 ไมู่�มู่่คว�มู่เห็นีทุ่�แตำกตำ��งเก่�ยวกับก�รควบคุมู่ภ�ยในี ตำ�มู่ร�ยง�นีของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบในีร�ยง�นีประจัำ�ปี

 3.  หัวหน้างานตรวจัสอบัภายในและหัวหน้างานกำากับัดูแลการปฏิิบััติงานข้องบัริษััทั่

 ในีก�รประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบครั�งทุ่� 1/2552 เมืู่�อวันีทุ่� 24 กุมู่ภ�พันีธ์ 2552 ได้แตำ�งตัำ�ง นี�งสี่�วลัคมู่นี เพชิ้รช่ิ้ ให้ดำ�รงตำำ�แหนี�ง 
หัวหน้ี�ง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในีของบริษััทุตัำ�งแตำ�วันีทุ่� 24 กุมู่ภ�พันีธ์ 2552 เนืี�องจั�กมู่่ประสี่บก�รณ์ในีก�รปฏิบัติำง�นีด้�นีก�รตำรวจัสี่อบภ�ยในี 
มู่�แล้วกว�� 5 ปี และเคยเข้�อบรมู่ในีหลักส่ี่ตำรทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รปฏิบัติำง�นีด้�นีก�รตำรวจัสี่อบภ�ยในี ได้แก� ก�รปฏิบัติำง�นีตำรวจัสี่อบ 
สี่ำ�หรับผ้่ตำรวจัสี่อบมู่อืใหมู่�  ก�รป้องกนัีและก�รตำรวจัสี่อบก�รทุุจัริตำภ�ยในี  ก�รควบคมุู่ภ�ยในีตำ�มู่แนีวคดิของ COSO  เป็นีต้ำนี และเข้�ใจั 
ในีกิจักรรมู่และก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุ จ่ังเห็นีว�� มู่่คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ทุ่�จัะปฏิบัติำหน้ี�ทุ่�ดังกล��วได้อย��งเหมู่�ะสี่มู่เพ่ยงพอ

 ทัุ�งน่ี� ก�รพิจั�รณ�และอนุีมัู่ติำ แตำ�งตัำ�ง ถือดถือนี โยกย้�ยผ้่ดำ�รงตำำ�แหนี�งหัวหน้ี�หนี�วยง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในีของบริษััทุจัะต้ำองผ��นี
ก�รอนุีมัู่ติำ (หรือได้รับคว�มู่เห็นีชิ้อบ) จั�กคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
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ปััจจัยความเสี่่�ยง
ณ วันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

 ปัจัจััยความูเส่�ยง
 1. ค้ว�มเสีำ�ยงในัก�ริปีริะกอีบธุุริกิจำ
  1.1	 ค้ว�มเสีำ�ยงท�งด้�นัริ�ค้�วัตถุุดิบ
   เนืี�องจั�กเม็ู่ดพล�สี่ติำก แผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำก และสี่ติำ�กเกอร์ ซ่�งเป็นีวัตำถุืดิบหลักในีก�รผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกและพิมู่พ์ฉล�ก
สิี่นีค้� เป็นีผลพลอยได้จั�กก�รกลั�นีนีำ��มัู่นีดิบและก��ซธรรมู่ชิ้�ติำ ดังนัี�นี ร�ค�โดยทัุ�วไปจัะแปรผันีตำ�มู่ร�ค�นีำ��มัู่นีและร�ค�ก��ซในีตำล�ดโลก  
ซ่�งห�กร�ค�วัตำถุืดิบดังกล��วมู่่ก�รปรับตัำวส่ี่งข่�นีก็อ�จัจัะสี่�งผลกระทุบโดยตำรงตำ�อกำ�ไรของบริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุ 
  อย��งไรก็ตำ�มู่ ก�รผลิตำของบริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุสี่�วนีใหญ� ล่กค้�จัะเป็นีผ้่กำ�หนีดประเภทุ มู่�ตำรฐ�นีคุณภ�พ และผ้่ข�ยวัตำถุืดิบ 
มู่�ให้ ซ่�งร�ค�ข�ยกจ็ัะเป็นีร�ค�เด่ยวกนัีทัุ�วโลก (Global Price) ซ่�งบริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุก็สี่�มู่�รถืขอปรบัร�ค�ข่�นีได้ นีอกจั�กน่ี� บริษััทุและ 
กลุ�มู่บริษััทุยังมู่่มู่�ตำรก�รรองรับคว�มู่เส่ี่�ยงจั�กคว�มู่ผันีผวนีของร�ค�วัตำถุืดิบ ดังน่ี�
  - ประสี่�นีและเสี่ริมู่สี่ร้�งคว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ่�ด่และติำดตำ�อกับผ้่ค้�วัตำถุืดิบไว้หล�ย ๆ ร�ย
  - เปร่ยบเทุ่ยบร�ค�วัตำถุืดิบจั�กผ้่ข�ยตัำ�งแตำ� 2 ร�ยข่�นีไป เพื�อให้ได้เงื�อนีไขทุ�งก�รค้�ทุ่�ด่ทุ่�สุี่ด
  - ติำดตำ�มู่แนีวโน้ีมู่ร�ค�เม็ู่ดพล�สี่ติำก แผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำก และสี่ติำ�กเกอร์ จั�กผ้่ข�ยภ�ยในีประเทุศัและตำ��งประเทุศัอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ 
   เพื�อว�งแผนีก�รสัี่�งซื�อวัตำถุืดิบทุ่�เหมู่�ะสี่มู่ ห�กร�ค�มู่่แนีวโนี้มู่ทุ่�จัะเพิ�มู่ข่�นี บริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุอ�จัจัะสัี่�งซื�อล�วงหนี้� 
   ในีปริมู่�ณทุ่�เพ่ยงพอตำ�อก�รใช้ิ้ในีก�รผลิตำระยะหน่ี�ง
  - ติำดตำ�อและสี่ร้�งคว�มู่สัี่มู่พันีธ์กับล่กค้�อย��งใกล้ชิิ้ด เพื�อสี่�มู่�รถืช่ิ้�แจังและปรับร�ค�สิี่นีค้�ตำ�มู่ต้ำนีทุุนีทุ่�เป็นีจัริงได้

  1.2	 ค้ว�มเสีำ�ยงจำ�กก�ริพ้�งพ�ผู้ผลิี่ตวัตถุุดิบคุ้ณภ�พน้ัอียริ�ย
   ทุ่�ผ��นีมู่�บรษัิัทุและกลุ�มู่บริษััทุสัี่�งซื�อวัตำถุืดิบประเภทุเม็ู่ดพล�สี่ตำกิ แผ�นีพล�สี่ตำกิ และสี่ติำ�กเกอร์ เกอืบทัุ�งหมู่ดจั�กแหล�งผลติำ 
ภ�ยในีประเทุศั ซ่�งบ�งครั�งมู่่ผ้่ผลิตำน้ีอยร�ยทุ่�มู่่คุณภ�พ บริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุจ่ังสัี่�งซื�อจั�กผ้่ผลิตำร�ยนัี�นีซ่�งมู่่คุณสี่มู่บัติำด่มู่่ปัญห�ในีก�รผลติำน้ีอย 
และตำรงตำ�มู่คุณสี่มู่บัตำท่ิุ�ล่กค้�กำ�หนีดมู่�กทุ่�สี่ดุ และยังเก่�ยวเนืี�องกับร�ค�วัตำถุืดบิทุ่�ถ่ืกลงจั�กก�รสัี่�งซื�อเป็นีปริมู่�ณมู่�ก ๆ  ดังนัี�นี บริษััทุและกลุ�มู่ 
บริษััทุอ�จัมู่่คว�มู่เส่ี่�ยงในีก�รพ่�งพิงผ่้ผลิตำร�ยนัี�นีมู่�กเกินีไป โดยสี่ำ�หรับธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก ในีลักษัณะรับจั้�งผลิตำ (OEM) 
ทุ่�ดำ�เนิีนีก�รโดยบริษััทุนัี�นี ในีปี 2562 บริษััทุมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกจัำ�นีวนี 5 ร�ย รวมู่จัำ�นีวนีประมู่�ณ 59% ของยอดซื�อ 
เม็ู่ดพล�สี่ติำกทัุ�งหมู่ด และมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่ข�ยแผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำกอย่� 5 ร�ยใหญ� รวมู่จัำ�นีวนีประมู่�ณ 85% ของยอดซื�อแผ�นีฟิล์มู่พล�สี่ติำก 
ทัุ�งหมู่ด 
  สี่ำ�หรับในีสี่�วนีของธุรกิจัผลิตำสิี่นีค้�พล�สี่ติำกประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนีทุ่�จัำ�หนี��ยผ��นีโมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ  ทุ่�ดำ�เนิีนีก�รโดยบริษััทุย�อย 
คือ บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) นัี�นี ในีปี 2562 บริษััทุย�อยมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่ข�ยเม็ู่ดพล�สี่ติำกร�ยใหญ�จัำ�นีวนี 5 ร�ย รวมู่จัำ�นีวนีประมู่�ณ 
73% ของยอดซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกทัุ�งหมู่ด โดยผ้่ข�ยร�ยใหญ�สุี่ดประมู่�ณ 45% ของยอดซื�อเม็ู่ดพล�สี่ติำกทัุ�งหมู่ด
 สี่ำ�หรับในีสี่�วนีของธุรกิจัพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้� บริษััทุมู่่ก�รสัี่�งซื�อจั�กผ้่จััดจัำ�หนี��ยสี่ติำกเกอร์อย่�ร�ยหน่ี�ง จัำ�นีวนีประมู่�ณร้อยละ 51 ของ 
ยอดสัี่�งซื�อวัตำถุืดิบทัุ�งหมู่ด ร�ยละเอ่ยดตำ�มู่หวัข้อลกัษัณะก�รประกอบธรุกิจัของบรษัิัทุและกลุ�มู่บรษัิัทุในีเรื�องก�รจััดห�วตัำถุืดิบทุ่�ใช้ิ้ในีก�รผลติำ 
อย��งไรก็ตำ�มู่ มู่่บริษััทุโรงง�นีผลิตำวัตำถุืดิบดังกล��วเกิดข่�นีใหมู่�เพิ�มู่ข่�นี บริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุจ่ังสี่�มู่�รถืจััดห�วัตำถุืดิบทุ่�มู่่คุณภ�พใกล้เค่ยงกันี 
ได้ห�กมู่่คว�มู่จัำ�เป็นี รวมู่ทัุ�งบริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุพย�ย�มู่ลดคว�มู่เส่ี่�ยงโดยติำดตำ�อผ้่ผลิตำมู่�กร�ยข่�นี

	 	 1.3	 ค้ว�มเสีำ�ยงเกี�ยวกับภ�วะก�ริแข่ึ้งขัึ้นัที�รุินัแริงข้ึ้�นัในัธุุริกิจำชิ�นัส่ำวนัพลี่�สำติก	แลี่ะในัธุุริกิจำพิมพ์ฉลี่�กสิำนัค้้�
  ธุรกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก
  เนืี�องด้วยก�รเปล่�ยนีแปลงทุ�งเทุคโนีโลย่ ทุำ�ให้อุตำสี่�หกรรมู่ชิิ้�นีสี่�วนีย�นียนีต์ำ มู่่ก�รเปล่�ยนีแปลงไปอย��งมู่�ก ทัุ�งคว�มู่นิียมู่ทุ่�
มู่�กข่�นีของก�รใช้ิ้รถืยนีต์ำไฟฟ้�ทุ่�เพิ�มู่ข่�นี เป็นีต้ำนี ทุำ�ให้สัี่ดสี่�วนีร�ยได้จั�กธุรกิจัก�รผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำก ในีลักษัณะรับจ้ั�งผลิตำ (OEM) 
สี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่ชิิ้�นีสี่�วนีย�นียนีต์ำ เหลือเพ่ยงประมู่�ณร้อยละ 17 ของร�ยได้ธรุกิจัผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกทัุ�งหมู่ดของบริษััทุ โดยบริษััทุได้ 
หันีไปเพิ�มู่สัี่ดสี่�วนีในีสิี่นีค้�พล�สี่ติำกสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่ของใช้ิ้ในีครัวเรือนีทุ่�ยังมู่่ก�รเติำบโตำทุ่�ด่ รวมู่ทัุ�งสิี่นีค้�พล�สี่ติำกสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่ 
อิเล็กทุรอนิีกส์ี่ ทุ่�เริ�มู่ฟ้�นีตัำว โดยสัี่ดสี่�วนีร�ยได้จั�กอุตำสี่�หกรรมู่ของใช้ิ้ในีครัวเรือนีจัะอย่�ทุ่�เป็นีประมู่�ณร้อยละ 38 ของร�ยได้ธุรกิจัผลิตำ 
ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ตำกิทัุ�งหมู่ด ขณะทุ่�สัี่ดสี่�วนีร�ยได้จั�กอุตำสี่�หกรรมู่อเิล็กทุรอนิีกส์ี่ จัะอย่�ทุ่�เป็นีประมู่�ณร้อยละ 17 ของร�ยได้รวมู่ และยังมู่่ในีสี่�วนี 
ของอุตำสี่�หกรรมู่บรรจุัภัณฑิ์อ่กประมู่�ณร้อยละ11 ของร�ยได้รวมู่ สี่ำ�หรับก�รแข�งขั�นีในีอุตำสี่�หกรรมู่น่ี�นัี�นี มู่่ทัุ�งก�รแข�งขันีจั�กผ่้ผลิตำ 
ในีประเทุศั ผ้่ผลิตำสัี่ญชิ้�ติำญ่�ปุ่นีทุ่�มู่่ฐ�นีก�รผลิตำอย่�ในีประเทุศัไทุย และบริษััทุค่�แข�งในีประเทุศัจ่ันีทุ่�มู่่ต้ำนีทุุนีแรงง�นีทุ่�ตำำ��กว�� แตำ�เนืี�องจั�ก 
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ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกทุ่�บริษััทุผลิตำเป็นีสิี่นีค้�คุณภ�พและต้ำองใช้ิ้คว�มู่ชิ้ำ�นี�ญของชิ้��งเทุคนิีค เชิ้�นี ก�รปรับสี่ภ�พเครื�องจัักรในีก�รผลิตำให้เหมู่�ะสี่มู่ 
กับแมู่�พิมู่พ์ทุ่�ถ่ืกกำ�หนีดไว้ เพื�อให้ได้สิี่นีค้�ตำ�มู่ทุ่�ล่กค้�ต้ำองก�รและเป็นีก�รลดของเส่ี่ยจั�กขบวนีก�รผลิตำ อ่กทัุ�งบริษััทุยังมู่่ก�รกระจั�ยสิี่นีค้� 
ไปในีอุตำสี่�หกรรมู่อื�นีอ่กหล�ยอุตำสี่�หกรรมู่ เชิ้�นี ของใช้ิ้ในีครัวเรือนี เครื�องใช้ิ้สี่ำ�นัีกง�นี เป็นีต้ำนี อย��งไรก็ตำ�มู่ ร�ยได้ของอุตำสี่�หกรรมู่น่ี�สี่�วนีใหญ� 
จัะเติำบโตำตำ�มู่ล่กค้�ในีแตำ�ละอุตำสี่�หกรรมู่ ดังนัี�นี ห�กว��อุตำสี่�หกรรมู่ตำ��ง ๆ  ทุ่�เป็นีกลุ�มู่ล่กค้�ของบริษััทุมู่่ก�รเติำบโตำไมู่�ด่นัีก ก็จัะกระทุบตำ�อ 
ก�รเติำบโตำของบรษัิัทุด้วย โดยจัะเห็นีได้จั�กร�ยได้ของบรษัิัทุจั�กธรุกิจัผลติำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ตำกิทุ่�ลดลงเลก็น้ีอย เนืี�องจั�กภ�วะอตุำสี่�หกรรมู่ตำ��ง ๆ  
โดยรวมู่ทุ่�ชิ้ะลอตัำว
  และทุ่�ผ��นีมู่�บริษััทุไมู่�มู่่ประวัติำก�รร้องเร่ยนีจั�กล่กค้�ในีเรื�องมู่�ตำรฐ�นี หรือคุณภ�พของสิี่นีค้� ประกอบกับบริษััทุมู่่ฐ�นีล่กค้� 
ทุ่�แข็งแกร�ง ทุำ�ให้เชืิ้�อมัู่�นีว��บริษััทุสี่�มู่�รถืทุ่�จัะแข�งขันีกับบริษััทุชัิ้�นีนีำ�ในีอุตำสี่�หกรรมู่น่ี�ได้ ดังนัี�นี นีโยบ�ยก�รแข�งขันีของบริษััทุจัะเนี้นี 
ก�รผลิตำสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พให้กับกลุ�มู่ล่กค้�ทุ่�ให้คว�มู่สี่ำ�คัญในีเรื�องคุณภ�พของสิี่นีค้�มู่�กกว��ร�ค�
  สี่ำ�หรับธุรกิจัผลิตำสิี่นีค้�พล�สี่ติำกประเภทุของใช้ิ้ในีครัวเรือนี ทุ่�จัำ�หนี��ยผ��นีโมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ ทุ่�ดำ�เนิีนีก�รโดยบริษััทุย�อยนัี�นี 
มู่่ก�รแข�งขันีไมู่�รุนีแรงนัีก เนืี�องจั�กบริษััทุย�อยดังกล��วสี่�มู่�รถืควบคุมู่ต้ำนีทุุนีก�รผลิตำได้ด่ ทุำ�ให้ร�ค�สี่�มู่�รถืแข�งขันีกับค่�แข�งได้ รวมู่ทัุ�ง ยังมู่่ 
คว�มู่สัี่มู่พันีธ์ทุ่�ด่มู่�ย�วนี�นีกับกลุ�มู่ล่กค้�โมู่เดิร์นีเทุรดตำ��ง ๆ  อย��งไรก็ตำ�มู่ธรุกิจัจััดจัำ�หนี��ยผ��นีโมู่เดิร์นีเทุรดตำ��งๆ นัี�นี ถืือได้ว��มู่่ค��ใช้ิ้จั��ย 
ในีก�รข�ยทุ่�ค�อนีข้�งส่ี่ง
  ธุรกิจัพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้�
  จั�กก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้ทุ่�ลดลงของธุรกิจัพิมู่พ์ฉล�กสิี่นีค้�ในีปีทุ่�ผ��นีมู่�เกิดจั�กก�รแข�งขันีด้�นีร�ค�ทุ่�รุนีแรงข่�นี ทุำ�ให้ร�ค�ข�ย 
สิี่นีค้�ตำ�อหนี�วยปริมู่�ณก�รผลิตำมู่่อัตำร�ทุ่�ลดลง รวมู่ทัุ�งปริมู่�ณหนี�วยของสิี่นีค้�ทุ่�ข�ยได้ก็ลดลงด้วยเนืี�องจั�กก�รแข�งขันีทุ่�รุนีแรงข่�นีจั�ก 
บริษััทุค่�แข�งข้�มู่ชิ้�ติำทุ่�มู่�ตัำ�งโรงง�นีผลิตำในีประเทุศัไทุย ทัุ�งน่ี� บริษััทุย�อยได้พย�ย�มู่ปรับปรุงประสิี่ทุธิภ�พก�รผลิตำและควบคุมู่ตำ้นีทุุนี 
ก�รผลิตำให้ด่ข่�นีตำลอดเวล� เพื�อให้ยังคงสี่�มู่�รถืแข�งขันีได้ โดยในีปีหน้ี�เชืิ้�อว�� ธุรกิจัยังคงมู่่ก�รแข�งขันีทุ่�ส่ี่ง ทุำ�ให้บริษััทุย�อยพย�ย�มู่ขย�ย 
ไปผลิตำสิี่นีค้�ประเภทุใหมู่� ๆ เพิ�มู่เติำมู่ เพื�อสี่ร้�งยอดข�ยเข้�มู่�ทุดแทุนียอดข�ยของสิี่นีค้�เดิมู่ทุ่�ชิ้ะลอตัำวจั�กก�รแข�งขันีด้�นีร�ค� 
  โดยบริษััทุย�อยเชืิ้�อมัู่�นีว�� ในีระยะย�วแล้วแนีวโน้ีมู่ตำล�ดฉล�กสี่นิีค้�คุณภ�พส่ี่งยังมู่่ก�รขย�ยตำวัเพิ�มู่ข่�นี สี่�เหตุำสี่ำ�คัญเนืี�องจั�ก 
กระแสี่คว�มู่นิียมู่ฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่งในีตำ��งประเทุศัเริ�มู่เข้�มู่�ในีประเทุศัไทุย ประกอบกับผ่้บริโภคให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับบรรจุัภัณฑิ์ทุ่�มู่่ 
คว�มู่สี่วยง�มู่มู่�กข่�นี ดังนัี�นี ก�รทุำ�ฉล�กสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พด่ ส่ี่สัี่นีสี่ดใสี่ จัะทุำ�ให้สิี่นีค้�มู่่คว�มู่โดดเด�นีและด่งด่ดผ้่บริโภคได้ง��ย นีอกจั�กน่ี� 
ยังชิ้�วยลดตำ้นีทุุนีก�รผลิตำโดยผ่้ผลิตำสิี่นีค้�ไมู่�จัำ�เป็นีตำ้องผลิตำบรรจัุภัณฑิ์ทุ่�มู่่ลักษัณะเหมู่ือนีกันีแตำ�มู่่ลวดล�ยหรือส่ี่ทุ่�แตำกตำ��งกันีเก็บไว้เป็นี 
จัำ�นีวนีมู่�ก แตำ�อ�จัมู่่ก�รแข�งขันีทุ่�เพิ�มู่มู่�กข่�นีจั�กค่�แข�งขันีทุ่�เพิ�มู่ข่�นี
  ธุรกิจัพิมู่พ์ฉล�กคุณภ�พส่ี่งน่ี�ตำ้องใชิ้้เงินีลงทุุนีในีเครื�องจัักรทุ่�ค�อนีข้�งส่ี่ง และก�รได้รับก�รยอมู่รับจั�กล่กค้�ตำ้องใชิ้้เวล�และ 
เป็นีไปได้ไมู่�ง��ยนัีก แตำ�เนืี�องจั�กบริษััทุย�อยได้ก�อตัำ�งและผลิตำฉล�กสิี่นีค้�คุณภ�พส่ี่งน่ี�มู่�นี�นีแล้วเป็นีเวล�มู่�กกว�� 20 ปี จ่ังเป็นีทุ่�ร้่จัักและ
ได้รบัก�รยอมู่รับจั�กล่กค้�เป็นีอย��งด่ อ่กทัุ�งบริษััทุก็มู่่ผ้่บรหิ�รและพนัีกง�นีทุ่�มู่่ประสี่บก�รณ์มู่�ย�วนี�นีในีธุรกิจัน่ี� ทุำ�ให้สี่�มู่�รถืให้บริก�ร 
แก�ล่กค้�ได้อย��งครบวงจัร และสี่�มู่�รถืใช้ิ้ประสี่บก�รณ์แก้ไขปัญห�ให้แก�ล่กค้�ได้ 

	 	 1.4	 ค้ว�มเสีำ�ยงจำ�กก�ริพ้�งพิงลูี่กค้้�ริ�ยใหญ่
  ในีปี 2562 บริษััทุและบริษััทุย�อยมู่่ร�ยได้จั�กล่กค้�ร�ยใหญ� 5 ร�ยแรก รวมู่กันีเป็นีเงินีจัำ�นีวนีประมู่�ณ 662 ล้�นีบ�ทุ จั�กทัุ�งธุรกิจัผลิตำ 
ชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกและผลิตำฉล�กสิี่นีค้� ซ่�งคิดเป็นีประมู่�ณร้อยละ 54 ของร�ยได้จั�กก�รข�ยของกลุ�มู่บริษััทุ อย��งไรก็ตำ�มู่ ไมู่�มู่่ล่กค้�ร�ยใด 
ร�ยหน่ี�งมู่่ยอดข�ยเกินีกว��ร้อยละ 30 ของยอดข�ยรวมู่ ดังนัี�นี ห�กล่กค้�ร�ยใหญ�กลุ�มู่ดังกล��วยกเลิกหรือลดปริมู่�ณก�รสัี่�งผลิตำลง และ 
ห�กกลุ�มู่บริษััทุไมู่�สี่�มู่�รถืห�ล่กค้�ร�ยอื�นีมู่�ทุดแทุนีได้ ก็จัะมู่่ผลกระทุบตำ�อร�ยได้ของกลุ�มู่บริษััทุอย��งมู่่นัียสี่ำ�คัญ นีอกจั�กน่ี� ห�กกลุ�มู่บริษััทุ 
มู่่ก�รลงทุุนีเพิ�มู่ทัุ�งก�รขย�ยโรงง�นีและซื�อเครื�องจัักรเพิ�มู่ด้วยมู่่ลค��ทุ่�ส่ี่งในีขณะทุ่�กลุ�มู่บริษััทุมู่่ร�ยได้ไมู่�เป็นีไปตำ�มู่ประมู่�ณก�รแล้ว 
อ�จัทุำ�ให้เกิดก�รด้อยค��ของสิี่นีทุรัพย์ ซ่�งอ�จัสี่�งผลกระทุบตำ�อฐ�นีะก�รเงินีและผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของกลุ�มู่บริษััทุได้
 อย��งไรก็ตำ�มู่ ทุ่�ผ��นีมู่�กลุ�มู่บริษััทุได้ตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่เส่ี่�ยงจั�กก�รพ่�งพิงล่กค้�ร�ยใหญ�และผลกระทุบตำ�อผลก�รดำ�เนิีนีง�นีและ 
ฐ�นีะก�รเงินีของกลุ�มู่บริษััทุ กลุ�มู่บริษััทุจ่ังได้พย�ย�มู่ขย�ยฐ�นีล่กค้�ให้เพิ�มู่ข่�นี เพื�อลดคว�มู่เส่ี่�ยงดังกล��ว รวมู่ทัุ�งกระจั�ยกลุ�มู่ล่กค้�ให้ 
หล�กหล�ยไปในีธุรกิจัตำ��ง ๆ  รวมู่ถ่ืงก�รเพิ�มู่ฐ�นีล่กค้�ในีตำ��งประเทุศัให้มู่�กข่�นี ทัุ�งน่ี� ผลง�นีทุ่�ผ��นีมู่�ของกลุ�มู่บริษััทุได้รับก�รยอมู่รับจั�กล่กค้� 
เนืี�องจั�กสี่�มู่�รถืผลิตำสิี่นีค้�ทุ่�มู่่คุณภ�พตำรงกับคว�มู่ตำ้องก�รและกำ�หนีดเวล�ของล่กค้� อ่กทัุ�งสี่�มู่�รถืปฏิบัติำได้ตำ�มู่เงื�อนีไขตำ��ง ๆ 
ตำ�มู่ทุ่�ล่กค้�กำ�หนีด ตำลอดจันีมู่่ก�รด่แลและให้บริก�รภ�ยหลังก�รข�ย เพื�อสี่ร้�งคว�มู่สัี่มู่พันีธ์อย��งตำ�อเนืี�องกับล่กค้� ซ่�งทุ่�ผ��นีมู่� กลุ�มู่ล่กค้� 
ร�ยใหญ�ดังกล��วก็ยังคงสัี่�งซื�อสิี่นีค้�จั�กกลุ�มู่บริษััทุมู่�อย��งตำ�อเนืี�องย�วนี�นี 
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 2. ค้ว�มเสีำ�ยงที�มีผลี่กริะทบต่อีสิำทธิุหร่ิอีก�ริลี่งทุนัขึ้อีงผู้ถุ่อีหลัี่กทรัิพย์
  คว�มู่เส่ี่�ยงกรณ่มู่่ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�มู่�กกว��ร้อยละ 50
  ปัจัจุับันีกลุ�มู่ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�ของบริษััทุ คือ บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด กลุ�มู่จิัวะพรทิุพย์ และกลุ�มู่อัศัวก�ญจัน์ี และ 
ผ้่บริห�รของบริษััทุอ่ก 2 ทุ��นี คือ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร และนี�ยเลอพงศ์ั วงศ์ัทุว่พิพัฒน์ี โดยกลุ�มู่ดังกล��วถืือหุ้นีรวมู่กันีคิดเป็นีสัี่ดสี่�วนี 
ประมู่�ณร้อยละ 49.51 ของทุุนีชิ้ำ�ระแล้วของบริษััทุ ทุำ�ให้ไมู่�สี่�มู่�รถืควบคุมู่มู่ติำทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นีได้ทัุ�งหมู่ดไมู่�ว��จัะเป็นีเรื�องก�รแตำ�งตัำ�ง 
กรรมู่ก�ร หรือก�รขอมู่ติำในีเรื�องอื�นีทุ่�ต้ำองใช้ิ้เส่ี่ยงสี่�วนีใหญ�ของทุ่�ประชุิ้มู่ผ้่ถืือหุ้นี ดังนัี�นี ผ้่ถืือหุ้นีร�ยอื�นีจ่ังสี่�มู่�รถืรวบรวมู่คะแนีนีเส่ี่ยงเพื�อ 
ตำรวจัสี่อบและถื�วงดุลเรื�องทุ่�ผ้่ถืือหุ้นีร�ยใหญ�เสี่นีอได้

 3. ค้ว�มเสีำ�ยงเกี�ยวกับก�ริผลิี่ต
  คว�มู่เส่ี่�ยงกรณ่เกิดภัยธรรมู่ชิ้�ติำ
  ในีปี 2554 ได้เกิดวิกฤตำมู่ห�อุทุกภัยในีหล�ยจัังหวัด ทัุ�งกรุงเทุพฯ และปริมู่ณฑิล ซ่�งรวมู่ถ่ืงจัังหวัดปทุุมู่ธ�น่ี ทุ่�บริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุ 
ตัำ�งอย่� ทุำ�ให้ได้รับผลกระทุบทุ�งด้�นีคมู่นี�คมู่ ก�รเดินีทุ�งของพนีกัง�นี และก�รขนีสี่�งสิี่นีค้� บริษััทุและกลุ�มู่บรษัิัทุจ่ังได้หยุดก�รผลติำทัุ�งหมู่ด 
ประมู่�ณ 15 วันี สี่�งผลให้ยอดร�ยได้ในีชิ้�วงเวล�ดังกล��วลดลง และมู่่ค��ใชิ้้จั��ยเพิ�มู่เติำมู่ในีก�รป้องกันีนีำ��ทุ�วมู่ครั�งนัี�นี อย��งไรก็ด่ จั�ก 
ก�รป้องกันีอย��งเต็ำมู่ทุ่�ดังกล��วทุำ�ให้ทุรัพย์สิี่นีและเครื�องจัักรภ�ยในีโรงง�นีของบริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุไมู่�ได้รับคว�มู่เส่ี่ยห�ยแตำ�อย��งใด  
มู่่เพ่ยงก�รเส่ี่ยห�ยทุ�งเดินีภ�ยนีอกเพ่ยงเล็กน้ีอยเทุ��นัี�นี ซ่�งบริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุได้ทุำ�ประกันีภัยเอ�ไว้ อย��งไรก็ตำ�มู่ ในีปี 2555 - 2562 
ทุ่�ผ��นีมู่� บริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุได้เตำร่ยมู่ก�รป้องกันีโดยก�รอุดชิ้�องโหว�ตำ��ง ๆ และก�รตำรวจัสี่อบคว�มู่แข็งแรงของรั�วบริษััทุรอบโรงง�นี 
และได้เตำร่ยมู่เครื�องมืู่ออุปกรณ์ตำ��ง ๆ ในีก�รป้องกันีนีำ��ทุ�วมู่ อ�ทิุเชิ้�นี เครื�องปั�มู่นีำ��ขนี�ดใหญ� เป็นีต้ำนี และบริษััทุและกลุ�มู่บริษััทุยังได้มู่่
แผนีปฏิบัติำก�รในีเรื�องดังกล��วไว้พร้อมู่แล้วห�กเกิดวิกฤตำดังกล��วข่�นีอ่กในีอนี�คตำ

	 4.	 ค้ว�มเสีำ�ยงด้�นัก�ริเงินั
  4.1	 ค้ว�มเสีำ�ยงในัก�ริผิดเง่�อีนัไขึ้เงินักู้ย่มขึ้อีงธุนั�ค้�ริ
   ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 กลุ�มู่บริษััทุมู่่เงินีสี่ดและเงินีลงทุุนีชัิ้�วคร�วจัำ�นีวนีมู่�กประมู่�ณ 466 ล้�นีบ�ทุ รวมู่ทัุ�งเงินีลงทุุนี 
ระยะย�วอื�นีอ่กประมู่�ณ 131 ล้�นีบ�ทุ ซ่�งสี่�วนีใหญ�อย่�ภ�ยใต้ำทุรัพย์สิี่นีของบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) เนืี�องจั�กในีปี 2558 
กลุ�มู่บริษััทุได้รับเงินีทุุนีจั�กก�รเสี่นีอข�ยหุ้นีเพิ�มู่ทุุนีให้แก�ประชิ้�ชิ้นีของบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) และจั�กก�รข�ยหุ้นีเดิมู่ 
บ�งสี่�วนีในีบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) ของบริษััทุฯ ในีขณะเด่ยวกันี บริษััทุก็มู่่ก�รก้่ยืมู่เงินีระยะย�วเพื�อใช้ิ้ในีก�รลงทุุนีจััดตัำ�ง 
บริษััทุย�อยใหมู่� คือ บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด ทุำ�ให้ปัจัจุับันีบริษััทุมู่่เงินีก่้ยืมู่ระยะสัี่�นีและเงินีก่้ยืมู่ระยะย�วจั�กธนี�ค�ร 
คงเหลืออย่�จัำ�นีวนีประมู่�ณ 198 ล้�นีบ�ทุ โดย ณ 31 ธันีว�คมู่ 2562 อัตำร�หน่ี�สิี่นีตำ�อทุุนี (D/E ratio) ของกลุ�มู่บริษััทุยังอย่�ในีอัตำร�ทุ่�ตำำ�� 
คือ ประมู่�ณ 0.22 เทุ�� 
 ทัุ�งน่ี� ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 บริษััทุฯ มู่่ยอดเงินีก้่ยมืู่ระยะย�วจั�กธนี�ค�รคงค้�งจัำ�นีวนีเงินี 61.2 ล้�นีบ�ทุ ซ่�งบริษััทุฯ ไมู่�สี่�มู่�รถื 
ปฏิบัติำตำ�มู่ข้อกำ�หนีดทุ�งก�รเงินีบ�งประก�รตำ�มู่ทุ่�ระบุในีสัี่ญญ�เงินีก้่ ซ่�งเป็นีกรณ่ทุ่�เกิดข่�นีเพ่ยงชัิ้�วคร�ว โดยบริษััทุฯได้จััดประเภทุเงินีก้่ยืมู่ 
ดังกล��วเป็นีหน่ี�สิี่นีหมุู่นีเว่ยนีตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีก�รบัญช่ิ้ อย��งไรก็ตำ�มู่ เมืู่�อวันีทุ่� 14 มู่กร�คมู่ 2563 บริษััทุฯได้รับหนัีงสืี่อผ�อนีปรนีก�รทุดสี่อบ 
ข้อกำ�หนีดทุ�งก�รเงินีดังกล��วจั�กธนี�ค�รแล้ว
  4.2	 ค้ว�มเสีำ�ยงด้�นัภ�วะผันัผวนัขึ้อีงอัีตริ�ดอีกเบี�ย
   ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 กลุ�มู่บริษััทุมู่่เงินีก้่ยืมู่ระยะสัี่�นีเหลืออย่�ประมู่�ณ 121 ล้�นีบ�ทุ ทุ่�อัตำร�ดอกเบ่�ยประมู่�ณ 
3.15- 3.42% และมู่่เงินีก้่ยืมู่ระยะย�วจั�กธนี�ค�ร เหลืออย่�ประมู่�ณ 77 ล้�นีบ�ทุ ทุ่�อัตำร�ดอกเบ่�ย MLR – 2.5% ซ่�ง ณ ปัจัจุับันีคิดแล้ว 
อย่�ทุ่�ประมู่�ณ 3.50% และอัตำร�ทุ่� 4.15% ดังนัี�นี ผลกระทุบจั�กคว�มู่ผันีผวนีของอัตำร�ดอกเบ่�ยทุ่�อ�จัส่ี่งข่�นี ก็อ�จัสี่�งผลกระทุบตำ�อผล 
ก�รดำ�เนิีนีง�นีของกลุ�มู่บริษััทุได้ อย��งไรก็ตำ�มู่ จั�กจัำ�นีวนีเงินีก่้ระยะสัี่�นีและระยะย�วทุ่�คงเหลือไมู่�มู่�กนัีก เมืู่�อเทุ่ยบกับฐ�นีะก�รเงินี 
ของกลุ�มู่บริษััทุ กลุ�มู่บริษััทุจ่ังเชืิ้�อว�� ผลกระทุบทุ่�อ�จัเกิดข่�นีนัี�นีจัะมู่่อย่�อย��งจัำ�กัด และไมู่�สี่�งผลกระทุบอย��งร้�ยแรงตำ�อฐ�นีะก�รเงินีและ
ผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของกลุ�มู่บริษััทุแตำ�อย��งใด 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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	 	 4.3	 ค้ว�มเสีำ�ยงจำ�กอัีตริ�แลี่กเปีลีี่�ยนั
   ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 กลุ�มู่บริษััทุมู่่ภ�ระหน่ี�สิี่นีทุ่�เป็นีเงินีสี่กุลตำ��งประเทุศั โดยเฉพ�ะเงินีเหร่ยญสี่หรัฐอย่�จัำ�นีวนี 
ประมู่�ณ 222,000 เหร่ยญสี่หรัฐ ซ่�งยังไมู่�ได้มู่่ก�รทุำ�สัี่ญญ�ป้องกันีคว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีอัตำร�แลกเปล่�ยนีไว้ โดยกลุ�มู่บริษััทุก็มู่่สิี่นีทุรัพย์ทุ่�เป็นี 
เงินีสี่กุลเหร่ยญสี่หรัฐด้วยเชิ้�นีกันีจัำ�นีวนี 331,000 เหร่ยญสี่หรัฐ ทุำ�ให้มู่่คว�มู่เส่ี่�ยงจั�กคว�มู่ผันีผวนีของอัตำร�แลกเปล่�ยนีดังกล��วค�อนีข้�ง 
น้ีอยเนืี�องจั�ก มู่่ทัุ�งหน่ี�สิี่นีและทุรัพย์สิี่นีทุ่�เป็นีเงินีเหร่ยญสี่หรัฐ โดยภ�ระหน่ี�สิี่นีทุ่�เป็นีเงินีสี่กุลเหร่ยญสี่หรัฐดังกล��วนัี�นีทัุ�งหมู่ดเป็นีหน่ี�สิี่นี 
ทุ่�เกิดจั�กก�รซื�อเครื�องจัักรของบริษััทุย�อยซ่�งได้รับเครดิตำทุ่�ด่เป็นีเวล�ถ่ืง 1 ปี โดยจัะครบกำ�หนีดชิ้ำ�ระในีชิ้�วงไตำรมู่�สี่สุี่ดทุ้�ยของปี 2563 และ 
โดยทุ่�บริษััทุย�อยดังกล��วมู่่ก�รข�ยสิี่นีค้�ไปยังตำ��งประเทุศัและค�ดว��จัะมู่่ร�ยได้เป็นีเงินีเหร่ยญสี่หรัฐประมู่�ณเดือนีละมู่�กกว�� 100,000 
เหร่ยญสี่หรัฐ จ่ังมู่่นีโยบ�ยทุ่�จัะเก็บร�ยได้ดังกล��วไว้ในีบัญช่ิ้เงินีสี่กุลเหร่ยญสี่หรัฐ เพื�อไว้จั��ยชิ้ำ�ระค��เครื�องจัักรดังกล��วเมืู่�อครบกำ�หนีด 
ชิ้ำ�ระ เพื�อเป็นีก�รป้องกันีคว�มู่เส่ี่�ยงจั�กอัตำร�แลกเปล่�ยนีดังกล��วโดยธรรมู่ชิ้�ติำ 
   นีอกจั�กน่ี� บริษััทุได้ตำะหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญในีเรื�องน่ี� โดยได้มู่่ก�รติำดตำ�มู่ก�รข่�นีลงของอัตำร�แลกเปล่�ยนีอย��งใกล้ชิิ้ด 
มู่่ก�รปร่กษั�กับธนี�ค�รถ่ืงคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ในีก�รซื�อสัี่ญญ�ป้องกันีคว�มู่เส่ี่�ยงในีแตำ�ละชิ้�วงเวล� ซ่�งสี่�วนีใหญ�ธนี�ค�รจัะอนุีญ�ตำให้ซื�อสัี่ญญ� 
ป้องกันีคว�มู่เส่ี่�ยงอัตำร�แลกเปล่�ยนีได้ไมู่�เกินี 6 เดือนี ทัุ�งน่ี� บริษััทุจัะได้ปร่กษั�ร�วมู่กับธนี�ค�รอย��งใกล้ชิิ้ดในีก�รป้องกันีคว�มู่เส่ี่�ยงดังกล��ว 
ในีชิ้�วงเวล�ทุ่�เหมู่�ะสี่มู่ตำ�อไป 
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แผนงานประจัำาปี
 บริษััทุฯ ได้มุู่�งมัู่�นีดำ�เนิีนีนีโยบ�ยก�รบริห�รคุณภ�พรวมู่อย��งตำ�อเนืี�องและเข้มู่แข็ง เพื�อให้บรรลุตำ�มู่วัตำถุืประสี่งค์และเป้�หมู่�ย 
ขององค์กรทุ่�กำ�หนีดไว้ ในีปี 2562  คณะกรรมู่ก�รบริห�รและผ้่บริห�รได้ดำ�เนิีนีก�รทุบทุวนีและกำ�หนีดแผนีกลยุทุธ์ ซ่�งสี่อดคล้องกับวิสัี่ยทัุศัน์ี 
และภ�รกิจัหลักของบริษััทุฯ ตำลอดทัุ�งได้พิจั�รณ�คว�มู่เส่ี่�ยงทุ่�อ�จัเกิดข่�นีจั�กก�รดำ�เนิีนีตำ�มู่แผนีดังกล��วอ่กด้วย

มูาตรฐานคุณภาพ
 ปัจัจุับันีบริษััทุฯ ได้รับก�รรับรองก�รจััดก�รระบบคุณภ�พ ISO 9001 : 2015 และ IATF16949 : 2016  จั�กสี่ถื�บันีมู่�ตำรฐ�นีอังกฤษั 
The British Standards Institution 2019 (BSI)  เพื�อเป็นีแนีวทุ�งในีก�รบริห�รคุณภ�พ และมู่่เครื�องมืู่อ เครื�องจัักร ทุ่�ทัุนีสี่มัู่ยในีก�รผลิตำสิี่นีค้� 
เพื�อรองรับคว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� และเมืู่�อเดือนีธันีว�คมู่ 2556 บริษััทุได้รับก�รรับรองระบบ GMP – CODEX (Good Manufacturing 
practice) คือหลักเกณฑิ์และวิธ่ก�รผลิตำทุ่�ด่ในีก�รผลิตำ เป็นีพื�นีฐ�นีทุ่�สี่ำ�คัญอย��งยิ�งในีระบบก�รจััดก�รคว�มู่ปลอดภัยทุ�งด้�นีอ�ห�ร 
โดยบริษััทุฯ ได้รับก�รรับรองด้�นีก�รผลิตำชิิ้�นีง�นีถื�ดสี่ำ�หรับใสี่�อ�ห�ร แผนีกข่�นีร่ปพล�สี่ติำก (Vacuum Forming)
 บริษััทุฯ มุู่�งเนี้นีในีเรื�องคุณภ�พของสิี่นีค้�เพื�อลดปัญห�ง�นีสี่�งคืนีจั�กล่กค้� โดยหนี�วยง�นีแตำ�ละฝ่่�ยทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รผลิตำ 
ก�รตำรวจัสี่อบคุณภ�พ ก�รจััดเก็บสิี่นีค้�และก�รขนีสี่�ง เพื�อชิ้�วยลดปัญห�ของเส่ี่ยและปัญห�ก�รร้องเร่ยนีจั�กล่กค้� รวมู่ทัุ�งก�รสี่�งมู่อบสิี่นีค้� 
ให้ตำรงเวล� เพื�อสี่ร้�งคว�มู่พ่งพอใจัให้กับล่กค้� โดยแตำ�ละหนี�วยง�นีกำ�หนีดได้เป้�หมู่�ยก�รทุำ�ง�นี และได้กำ�หนีดดัชิ้น่ีช่ิ้�วัด (KPI) มู่�เพื�อ 
ใช้ิ้ในีก�รวัดผลก�รดำ�เนิีนีง�นีของแตำ�ละหนี�วยง�นี 

การสำารวจัความูพึงพอใจัข้องลูกค้า
 บริษััทุฯ ตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของล่กค้� ดังนัี�นี หนี�วยง�นีทุ�งด้�นีก�รตำล�ดของบริษััทุฯ จ่ังได้จััดทุำ�ก�รสี่ำ�รวจัคว�มู่พ่งพอใจั 
ของล่กค้� และก�รติำดตำ�มู่เย่�ยมู่เย่ยนีล่กค้�หลังก�รข�ย ทุำ�ให้บริษััทุฯ ได้ทุร�บถ่ืงคว�มู่ต้ำองก�รและปัญห�ตำ��ง ๆ  ของล่กค้�และก�รตำล�ด  
เพื�อนีำ�มู่�ปรับปรุงคุณภ�พของผลิตำภัณฑ์ิและบริก�รให้ด่ยิ�งข่�นี จั�กผลก�รสี่ำ�รวจัคว�มู่พ่งพอใจัของล่กค้� พบว��ผลก�รประเมิู่นีอย่�ในีระดับทุ่�ด่ 
นี��พ่งพอใจั  จั�กร�ยง�นีก�รสี่ำ�รวจัคว�มู่พ่งพอใจัน่ี�บริษััทุฯ ได้ตำระหนัีกถ่ืงสิี่�งทุ่�ควรปรับปรุงและได้นีำ�ข้อมู่่ลเหล��น่ี�มู่�จััดทุำ�แผนีง�นี 
ก�รพัฒนี�ตำล�ดประจัำ�ปี 2563 ตำ�อไป

การบัริหารคุณภาพโดยรวมู
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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 คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบของบริษััทุประกอบด้วยกรรมู่ก�รอิสี่ระจัำ�นีวนี 3 ทุ��นี 

โดยมู่่ฝ่่�ยตำรวจัสี่อบภ�ยในีทุำ�หน้ี�ทุ่�เลข�นุีก�ร โดยคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบได้กำ�หนีด 

ให้ฝ่่�ยตำรวจัสี่อบภ�ยในีร�ยง�นีก�รตำรวจัสี่อบตำ�อคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบโดยตำรง 

คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบมู่่หนี้�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�มู่ทุ่�ได้รับมู่อบหมู่�ยจั�ก 

คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุ  เพื�อสี่ร้�งให้เกิดคว�มู่มัู่�นีใจัแก�ผ้่ถืือหุ้นีและบคุคลทุ่�เก่�ยวข้องว�� 

งบก�รเงินีของบริษััทุ มู่่ก�รร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีอย��งถ่ืกต้ำอง และเปิดเผยข้อมู่่ลอย��ง 

เพ่ยงพอ ทัุ�งยังด่แลให้บริษััทุมู่่ระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีและกระบวนีก�รกำ�กับด่แล 

ให้มู่่ประสิี่ทุธิภ�พและมู่่คว�มู่โปร�งใสี่ รวมู่ถ่ืงด่แลก�รปฏิบัติำง�นีของบริษััทุ ให้เป็นีไป

ตำ�มู่กฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีดตำ��ง ๆ ทุ่�เก่�ยวข้อง

 ในีรอบปี พ.ศั. 2562 ทุ่�ผ��นีมู่� คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบได้จััดให้มู่่ก�รประชุิ้มู่รวมู่ 

ทัุ�งสิี่�นี 4 ครั�ง โดยได้ประชุิ้มู่ร�วมู่กับฝ่่�ยตำรวจัสี่อบภ�ยในี เพื�อพิจั�รณ�เรื�องตำ��ง ๆ  ดังน่ี�

 • สี่อบทุ�นีร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีของบริษััทุ และนีำ�เสี่นีอตำ�อคณะกรรมู่ก�รบริษััทุ  เพื�อให้อนุีมัู่ติำก�อนีนีำ�สี่�งให้แก�หนี�วยง�นี 

ทุ่�เก่�ยวข้อง และเผยแพร�ตำ�อนัีกลงทุุนีรวมู่ถ่ืงประชิ้�ชิ้นีทัุ�วไปก�รสี่อบทุ�นีดังกล��วกระทุำ�ข่�นีเพื�อให้ข้อมู่่ลทุ�งก�รเงินีมู่่คว�มู่สี่มู่บ่รณ์  

ถ่ืกต้ำอง เชืิ้�อถืือได้ และมู่่คว�มู่โปร�งใสี่ โดยปฎิบัติำให้สี่อดคล้องตำ�มู่เงื�อนีไขของมู่�ตำรฐ�นีทุ�งบัญช่ิ้ รวมู่ทัุ�งกฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีด 

ทุ่�เก่�ยวข้อง

 •  สี่อบทุ�นีก�รเปิดเผยข้อมู่่ลของบริษััทุ โดยเฉพ�ะร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีหรือร�ยก�รอื�นีทุ่�อ�จัมู่่คว�มู่ขัดแย้งทุ�ง 

ผลประโยชิ้น์ีเพื�อให้มัู่�นีใจัว��บริษััทุฯ ได้ดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่กฎเกณฑ์ิและข้อกำ�หนีดตำ��ง ๆ อย��งเคร�งครัด โดยจั�กก�รสี่อบทุ�นีไมู่�พบ 

ร�ยก�รผิดปกติำทุ่�เป็นีสี่�ระสี่ำ�คัญ  ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงทุ�งก�รค้�เป็นีร�ยก�รทุ่�เป็นีไปตำ�มู่ปกติำทุ�งธุรกิจัของบริษััทุฯ

 • สี่อบทุ�นีก�รปฏิบัติำง�นีและรับทุร�บร�ยง�นีผลก�รตำรวจัสี่อบระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในี และติำดตำ�มู่ก�รปรับปรุงแก้ไข 

ตำ�มู่ข้อเสี่นีอแนีะ รวมู่ทัุ�งสี่�งเสี่ริมู่ให้สี่ำ�นัีกง�นีตำรวจัสี่อบภ�ยในีสี่�มู่�รถืปฏิบัติำง�นีอย��งมู่่ประสี่ิทุธิภ�พยิ�งข่�นี โดยได้เนี้นียำ��ให้ 

ฝ่่�ยจััดก�รปรับปรุงระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีสี่�วนีทุ่�ยังมู่่จุัดอ�อนีอย่�

 • สี่อบทุ�นีและสี่นัีบสี่นุีนีให้บริษััทุและบริษััทุในีเครือปฏิบัติำตำ�มู่หลักก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ 

 • ร�ยง�นีผลก�รปฏิบัติำง�นี รวมู่ทัุ�งข้อเสี่นีอแนีะให้แก�คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ ทุร�บทุุกครั�งทุ่�มู่่ก�รประชุิ้มู่คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ 

 • พิจั�รณ�คัดเลือกและเสี่นีอแตำ�งตัำ�งผ้่สี่อบบัญช่ิ้ประจัำ�ปีของบริษััทุ รวมู่ถ่ืงก�รพิจั�รณ�ค��ตำอบแทุนีของผ้่สี่อบบัญช่ิ้

 คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบได้ปฏิบัติำง�นีอย��งเป็นีอิสี่ระในีก�รพิจั�รณ�และให้คำ�เสี่นีอแนีะในีเรื�องตำ��ง ๆ  ทุ่�เก่�ยวข้องโดยได้รับ 

คว�มู่ร�วมู่มืู่อเป็นีอย��งด่จั�กผ้่บริห�ร ผ้่ตำรวจัสี่อบภ�ยในี และผ้่สี่อบบัญช่ิ้จั�กภ�ยนีอกของบริษััทุ โดยมู่่คว�มู่เห็นีว�� ระบบก�ร 

ควบคุมู่ภ�ยในีของบริษััทุโดยรวมู่อย่�ในีเกณฑ์ิทุ่�ด่ มู่่ก�รบริห�รง�นีอย��งโปร�งใสี่ ตำรวจัสี่อบได้และไมู่�มู่่ข้อบ�งช่ิ้�หรือข้อสัี่งเกตำอื�นีใด

ทุ่�ผิดสัี่งเกตำ

รายงานคณะกรรมูการตรวจัสอบั
ณ วันทั่�� 31 ธิันวาคมู 2562

( นี�ยไพฑิ่รย์  เลิศัเพ็ญเมู่ธ� )
ประธ�นีกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ
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รายการระหว่่างกัน
ณ ว่ันที่่� 31 ธัันว่าคม 2562

1. ประเภทั่ข้องรายการระหว่างกัน
 เป็นีร�ยก�รระหว��งกันีตำ�มู่ก�รค้�ปกติำทัุ�วไป โดยมู่่ร�ยละเอ่ยดปร�กฎตำ�มู่หมู่�ยเหตุำประกอบงบก�รเงินี ข้อ 7 ของ  

 งบก�รเงินีประจัำ�ปี 2562 ทุ่�เป็นีสี่�วนีหน่ี�งของร�ยง�นีประจัำ�ปีน่ี�

2. ความูจัำาเป็นและความูสมูเหตุสมูผล
 ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีดังกล��วข้�งตำ้นีเป็นีร�ยก�รทุ่�มู่่คว�มู่จัำ�เป็นีเพื�อก�อให้เกิดประโยชิ้นี์ส่ี่งสุี่ดของบริษััทุและเป็นีไป 

 ตำ�มู่ลักษัณะก�รประกอบธุรกิจัทัุ�วไป และบริษััทุได้จั��ย / ได้รับค��ตำอบแทุนีในีร�ค�ตำล�ดทุ่�ยุติำธรรมู่ และสี่มู่เหตุำสี่มู่ผล  

 ตำ�มู่ทุ่�คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบได้ให้คว�มู่เห็นีในีก�รทุำ�ร�ยก�รไว้

3. มูาตรการหรือข้ั�นตอนการอนุมูัติการทั่ำารายการทั่��เก��ยวโยงกัน
 ในีปัจัจุับันีคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเป็นีผ่้รับผิดชิ้อบในีก�รตำรวจัสี่อบร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีของบริษััทุให้เป็นีร�ยก�ร 

 ทุ่�เกิดข่�นีตำ�มู่ร�ค�ตำล�ดหรือร�ค�ยุติำธรรมู่ โดยคำ�น่ีงถ่ืงผลประโยชิ้นี์ส่ี่งสุี่ดของบริษััทุ อ่กทัุ�งด่แลก�รเปิดเผยข้อมู่่ล 

 ให้ถ่ืกตำ้อง ครบถื้วนี ตำ�มู่ข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย ทัุ�งน่ี� บริษััทุมู่่มู่�ตำรก�รหรือขั�นีตำอนีก�ร 

 ทุำ�ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันี ดังน่ี�

 • ด่แลให้ก�รทุำ�ร�ยก�รดังกล��วให้เป็นีไปตำ�มู่ลักษัณะธุรกิจัก�รค้�ปกติำทัุ�วไป คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบของบริษััทุ 

  จัะเป็นีผ้่รับผิดชิ้อบในีก�รตำรวจัสี่อบด่แลให้ร�ยก�รดงักล��วเป็นีไปตำ�มู่ร�ค�ตำล�ด หรอืร�ค�ยุติำธรรมู่ โดยคณะกรรมู่ก�ร 

  หรือผ้่ถืือหุ้นีของบริษััทุ (แล้วแตำ�กรณ่) จัะเป็นีผ้่อนุีมัู่ติำก�รทุำ�ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันี ทัุ�งน่ี� กรรมู่ก�รหรือผ้่ถืือหุ้นีซ่�งมู่่ 

  สี่�วนีได้เส่ี่ยในีเรื�องใด ไมู่�มู่่สิี่ทุธิออกเส่ี่ยงลงคะแนีนีในีเรื�องนัี�นี

 • เปิดเผยร�ยละเอ่ยดของร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีตำ�มู่ประก�ศัและข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุยและ 

  สี่ำ�นัีกง�นี ก.ล.ตำ. ทุ่�เก่�ยวข้อง ดังทุ่�ได้ระบุไว้ในีข้อบังคับของบริษััทุ

 • เปิดเผยร�ยละเอ่ยดของร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีก�รบัญช่ิ้ทุ่�กำ�หนีดโดยสี่มู่�คมู่นัีกบัญช่ิ้

4. นโยบัายหรือแนวโน้มูการทั่ำารายการทั่��เก��ยวโยงกันในอนาคต
 ร�ยก�รทุ่�เก่�ยวโยงกันีดังกล��วข้�งต้ำนี นี��จัะยังคงเกิดข่�นีอย��งตำ�อเนืี�องในีอนี�คตำตำร�บเทุ��ทุ่�ร�ยก�รนัี�นียังคงเป็นีประโยชิ้น์ี 

 ตำ�อบรษัิัทุ เนืี�องจั�กร�ยก�รดงักล��วเป็นีไปตำ�มู่ลกัษัณะธรุกิจัก�รค้�ปกตำทัิุ�วไปของบรษัิัทุ อย��งไรกด่็ ไมู่�ว��จัะเป็นีร�ยก�ร 

 ตำ�อเนืี�องหรือร�ยก�รทุ่�อ�จัเกิดข่�นีใหมู่�ในีอนี�คตำ บริษััทุจัะดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่มู่�ตำรก�รและขั�นีตำอนีก�รอนุีมัู่ติำก�รทุำ�ร�ยก�ร 

 ทุ่�เก่�ยวโยงดังทุ่�ได้กล��วไว้แล้ว

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รายการระหว่่างกัน
ณ ว่ันที่่� 31 ธัันว่าคม 2562

ตารางแสดงรายการระหว่างกันระหว่างบัริษััทั่กับับัุคคลทั่��อาจัมู�ความูข้ัดแย้งในปี 2562

ลัี่กษัณะค้ว�มสัำมพันัธ์ุ

บุคคลี่ท่�อุาจม่ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1. บริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีทุ์ตำิ�ง จัำ�กัด 
 (มู่ห�ชิ้นี)

เป็นีบริษััทุย�อย บริษััทุฯ ถืือหุ้นีอย่�ร้อยละ 65 ของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�จัำ�หนี��ยได้แล้วทัุ�งหมู่ด
ของบริษััทุ ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562  มู่่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีคือ นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ 
และนี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร 

2. บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)
 จัำ�กัด

เป็นีบริษััทุย�อย บริษััทุฯ ถืือหุ้นีอย่�ร้อยละ 75.50 ของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�จัำ�หนี��ยได้แล้วทัุ�งหมู่ด
ของบริษััทุ ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 มู่่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษััทุฯ คือ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร
และนี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ และมู่่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) 
คือ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร       

3. บริษััทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) 
 จัำ�กัด

ถืือหุ้นีโดย บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ร้อยละ 100 ของหุ้นีทุ่�จัำ�หนี��ยได้แล้วทัุ�ง
หมู่ดของบริษััทุ ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562  มู่่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษััทุฯ และบริษััทุ 
เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) คือ นี�ยสี่�ทิุสี่ ตัำตำวธร และนี�ยสุี่พจัน์ี สุี่นีทุรินีคะ

4. บริษััทุ สี่�ล่� คัลเล�อร์ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)
บริษััทุฯ ถืือหุ้นีอย่�ร้อยละ 8.09 ของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�จัำ�หนี��ยได้แล้วทัุ�งหมู่ดของบริษััทุ ณ วันีทุ่� 
31 ธันีว�คมู่ 2562  มู่่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีคือ นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ 

5. บริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด

ถืือหุ้นีในีบริษััทุฯ ร้อยละ 25.15 ของจัำ�นีวนีหุ้นีทุ่�จัำ�หนี��ยได้แล้วทัุ�งหมู่ดของบริษััทุฯ  
ณ วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 มู่่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษััทุฯ คือ นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ 
และนี�งพิมู่พ� จิัวะพรทิุพย์ มู่่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษััทุ สี่�ล่� พริ�นีท์ุติำ�ง (มู่ห�ชิ้นี) คือ 
นี�ยสุี่ชิ้�ติำ จิัวะพรทิุพย์ และนี�ยประชิ้� จิัวะพรทิุพย์

6. บริษััทุ ทุร่บอนีด์ ว่ไอว่เซลสี่์ จัำ�กัด ถืือหุ้นีโดยบริษััทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด ร้อยละ 51         

7. บริษััทุ ศัร่นีวล พร็อพเพอร์ตำ่� จัำ�กัด
ถืือหุ้นีโดยนี�งปริญด� ฉันีทุว�นิีชิ้ และเป็นีกรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับ
บริษััทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด และบริษััทุบงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) จัำ�กัด
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รายการระหว่่างกัน
ณ ว่ันที่่� 31 ธัันว่าคม 2562

คณะกรรมูการตรวจัสอบัได้ตรวจัสอบัรายการระหว่างกันแล้วมู�ความูเห็นว่า รายการต่าง ๆ มู�ความูสมูเหตุสมูผล 
โดยมู�รายละเอ�ยดดังน��   

ชีื�อบรัิษัที่/คุวั�มสััมพััน่ธ์์ บุคุคุล/น่ิตำิบุคุคุลที่่�ม่ 
ผู้ลปรัะโยชีน่์รั่วัม ลักษณะรั�ยก�รัรัะหวั่�งกัน่  ม้ลคุ่� (บ�ที่) คุวั�มจำ�เป็น่และคุวั�มสัมเหตำุสัมผู้ล

บริษัท	สำ�ลี่�	พริ�นัท์ติ�ง	จำำ�กัด	(มห�ชนั)
- บริษัทุฯ ถือหุ้นีในีบมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง
  ร้อยละ 65
- มู่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีคือ
  นี�ยสี่ชิ้�ตำ จัวะพรทุพย์
  นี�ยสี่�ทุสี่ ตำตำวธร
*ไมู่�เข้�ข��ยร�ยก�รเก่�ยวโยง 
เนี�องจั�กบริษัทุฯ ถือหุ้นี 65% 
และไมู่�มู่บุคคลเก่�ยวโยงถือหุ้นีแตำ�อย��งใด

ประกอบกิจัก�ร 
ผลิตำฉล�กสี่นีค้�

1. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ 
คิดค��เชิ้��อ�ค�รสี่ำ�นีกง�นี โรงง�นี 
อ�ค�รคลังสี่นีค้�และทุ�จัอดรถื

  21,228,843.84 1. เป็นีร�ยก�รคดิค��พื�นีทุ�สี่ำ�นีกง�นีและโรงง�นีตำ�มู่ปกตำของธุรกิจัในีร�ค�ทุ�สี่มู่เหตำสี่มู่ผลเมู่�อเทุยบ กับร�ค�ค��เชิ้��ในีพื�นีทุ�ใกล้เค่ยงและ 
สี่�งอำ�นีวยคว�มู่สี่ะดวกทุ�มู่ให้ โดยเป็นีไปตำ�มู่เงื�อนีไขก�รค้�ปกตำ บริษัทุใชิ้ร�ค�ประเมู่นีสี่ำ�หรับก�รเชิ้��ระยะเวล� 10 ปี 
จั�กบรษัทุไทุยประเมู่นีร�ค� ลินีนี ฟิลลิปสี่ จัำ�กัด ซ่�งเป็นีผ่้ประเมู่นีร�ค�อสี่ระทุ่�ได้รับอนีญ�ตำจั�กสี่ำ�นีกง�นี ก.ล.ตำ. โดยประเมู่นีค��เชิ้��ไว้ 
ดังนี�
    -  ค��เชิ้��อ�ค�รคลังสี่นีค้� 725 ตำรมู่. @ 180 บ�ทุ / ตำรมู่. / เดือนี คิดเป็นี 130,500 บ�ทุตำ�อเดือนี
    -  ค��เชิ้��อ�ค�รสี่ำ�นีกง�นี 3,100 ตำรมู่. @ 240 บ�ทุ / ตำรมู่. / เดือนี  คิดเป็นี  744,000 บ�ทุตำ�อเดือนี
    -  ค��เชิ้��อ�ค�รโรงง�นี 3,000 ตำรมู่. @ 220 บ�ทุ / ตำรมู่. / เดือนี  คิดเป็นี  660,000  บ�ทุตำ�อเดือนี
    -  ค��เชิ้��ห้องเก็บของ 100 ตำรมู่. @ 160 บ�ทุ / ตำรมู่. / เดือนี  คิดเป็นี  16,000 บ�ทุตำ�อเดือนี
ค้�เช่�แลี่ะค้�บริก�ริสำำ�หริบปี	2562 คิดเป็นีเดือนีละ 1,727,600 บ�ทุ หรือไตำรมู่�สี่ละ 5,182,800 บ�ทุ
* เนี�องจั�กมู่ก�รปรับค��เชิ้��เพิ�มู่ข่�นี 10% ตำ�มู่สี่ญญ�เมู่�อครบ 3 ปี โดยสี่ญญ�เชิ้��ฉบับใหมู่�นี�มู่อ�ยุ 10 ปี (1 ก.ค. 2557 - 30 มู่.ย. 2567)
หมู่�ยเหตำ :  ตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีก�รบัญชิ้ให้มู่ก�รบันีทุกค��เชิ้��เพิ�มู่ เนี�องจั�กคิดค��เชิ้��เฉล่�ยแบบเสี่นีตำรง สี่ำ�หรับระยะเวล�เชิ้�� 10 ปี เทุ��กับ 
124,410.96 บ�ทุ ตำ�อไตำรมู่�สี่ หรือ 497,643.84 บ�ทุตำ�อปี

2. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ 
คิดค��ไฟฟ้�และนีำ��บ�ด�ล

  380,404.60 2. เป็นีร�ยก�รคิดค��ไฟฟ้�สี่ำ�หรับห้องเก็บของทุ�เชิ้��ในีอัตำร�หนี�วยละ 5 บ�ทุ และคิดค��นีำ��บ�ด�ล สี่ำ�หรับก�รใชิ้ง�นีของบริษัทุในีอัตำร� 
หนี�วยละ 17 บ�ทุ โดยเป็นีอัตำร�ทุ�ไมู่�ตำำ��กว��อัตำร�ทุ�บริษัทุตำองชิ้ำ�ระ

3. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่
ได้รับเงินีปันีผลจั�กบริษัทุย�อย

  7,799,998.40 3. เป็นีร�ยก�รรับเงินีปันีผลตำ�มู่ปกตำของธุรกิจัตำ�มู่อัตำร�สี่�วนีทุ�บริษัทุถือหุ้นีในีบริษัทุย�อย เมู่�อวันีทุ� 22 พฤษัภ�คมู่ 2562 
โดยบมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง จั��ยปันีผลให้บริษัทุฯ ซ่�งถือหุ้นี 779,999,840 หุ้นี ในีอัตำร�หุ้นีละ 0.01 บ�ทุ รวมู่เป็นีเงินี 7,799,998.40 บ�ทุ    

4. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ ซื�อสี่นีค้�จั�ก
บมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง

 17,894.40 4. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว�� ซ่�งบริษัทุฯ สี่�มู่�รถืซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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ชีื�อบรัิษัที่/คุวั�มสััมพััน่ธ์์ บุคุคุล/น่ิตำิบุคุคุลที่่�ม่ 
ผู้ลปรัะโยชีน่์รั่วัม ลักษณะรั�ยก�รัรัะหวั่�งกัน่  ม้ลคุ่� (บ�ที่) คุวั�มจำ�เป็น่และคุวั�มสัมเหตำุสัมผู้ล

บริษัท	เพชริสำย�ม	(ปีริะเทศไทย)	จำำ�กัด
- บริษัทุฯ ถือหุ้นีในีบริษัทุ เพชิ้รสี่ย�มู่
  (ประเทุศัไทุย) ร้อยละ 75.50 
- มู่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษัทุฯ คือ
  นี�ยสี่�ทุสี่ ตำตำวธร, นี�ยสี่พจันี สี่นีทุรินีคะ
- มู่กรรมู่ก�รร�วมู่กับ
  บริษัทุ สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี)  คือ
  นี�ยสี่�ทุสี่ ตำตำวธร
- คุณปริญด� ฉันีทุว�นีชิ้
  กรรมู่ก�รของบ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)
  และเป็นีผ่้ถือหุ้นีร�ยใหญ�ในี
  บ.ศัร่นีวล พร็อพเพอร์ตำ�

ปีริะกอีบกิจำก�ริ
ผลิตำและจัำ�หนี��ยสี่นีค้�
พล�สี่ตำกประเภทุของใชิ้
ในีครัวเรือนี

1. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ ซื�อสี่นีค้� และอื�นีๆ 
จั�ก บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)

   21,893,499.92 1. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ และเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว�� ซ่�งบริษัทุฯ สี่�มู่�รถืซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี 

2. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ ข�ยสี่นีค้�และอื�นี ๆ เชิ้�นี 
ค��เทุปใสี่, ค��ซ�อมู่ให้กับ บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)

  42,851,474.18 2. เป็นีลักษัณะและเป็นีร�ค�ซ่�งบริษัทุฯ คิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุกิจั

3. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ ข�ยแมู่�พิมู่พ์และทุรัพย์สี่นีอื�นี 
ให้กับ บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)

   7,455,267.12 3. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ และเป็นีร�ค�ซ่�งบริษัทุฯ คิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุรกิจั

4. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ข�ยสี่นีค้�ให้กับ 
บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

   10,358,781.16 4. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีร�ค�เด่ยวกันี ซ่�งสี่�มู่�รถืข�ยให้กับผ่้ซื�อร�ยอื�นี ทุ�งนี� บ. เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ถือหุ้นี 100% 
ในี บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

5.บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) คิดค��ขนีสี่�ง
และค��บริก�ร จั�ก บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

   5,598,835.00 5. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีก�รคิดค��บริก�รขนีสี่�งสี่นีค้�ตำ�มู่ร�ค�ปกตำธุรกิจั และเป็นีร�ค�ทุ�สี่มู่เหตำสี่มู่ผลตำ�มู่ปกตำธุรกิจั 
ทุ�งนี� บ. เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ถือหุ้นี 100% ในี บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

6. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) คิดค��ดอกเบ่�ยเงินีก่้ 
จั�ก บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

  55,726.03 6. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีก�รคิดดอกเบ่�ยตำ�มู่ร�ค�ปกตำธุรกิจั ในีอัตำร� 6% ซ่�งเป็นีอัตำร�ดอกเบ่�ยทุ�ไมู่�ตำำ��กว��ดอกเบ่�ยเงินีก่้
ของบริษัทุ ทุ�งนี� บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ถือหุ้นี 100% ในีบ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

7. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) รับเงินีปันีผลจั�ก
บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

  3,749,975.00 7. เป็นีก�รรับเงินีปันีผลตำ�มู่ปกตำธุรกิจัตำ�มู่สี่ดสี่�วนีก�รถือหุ้นี เมู่�อวันีทุ� 23 มู่กร�คมู่ 2562 บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) 
รับเงินีปันีผลจั�กบ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) โดยถือหุ้นีอย่�จัำ�นีวนี 299,998 หุ้นี ในีร�ค�หุ้นีละ 12.50 บ�ทุ รวมู่เป็นีเงินี 3,749,975 บ�ทุ

8. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ซื�อสี่นีค้�และซื�ออื�นี ๆ 
จั�ก บจั.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

   83,305.94 8. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว��ซ่�งสี่�มู่�รถืซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี ทุ�งนี� บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)
ถือหุ้นี 100% ในี บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

9. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จั��ยค��เสี่ยห�ย 
จั�กก�รขนีสี่�ง ให้กับ บจั.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

   1,628.82 9. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ เป็นีก�รคิดค��สี่นีค้�เสี่ยห�ยจั�กก�รขนีสี่�ง ซ่�งเป็นีร�ค�ตำนีทุนีของสี่นีค้�
ทุ�งนี� บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) ถือหุ้นี 100% ในี บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

10. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)
ซื�อสี่นีค้�และซื�ออื�นี ๆ จั�ก บมู่จั.สี่�ล่� คัลเล�อร์

  2,713,267.50 10. เป็นีก�รซื�อเมู่ดสี่พล�สี่ตำกตำ�มู่ปกตำธุรกิจัโดยบ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) เพื�อนีำ�ไปใชิ้ในีก�รผลิตำสี่นีค้�และสี่�มู่�รถืบวกกำ�ไรได้
ตำ�มู่ปกตำธุรกิจัโดยเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว��ซ่�งสี่�มู่�รถืซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี

11. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) จั��ยค��เชิ้�� 
และค��บริก�ร ให้กับ บ.ศัร่นีวล พร็อพเพอร์ตำ�

  6,480,000.00 11. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีก�รจั��ยค��เชิ้��ในีร�ค�ตำล�ดหรือตำำ��กว��ตำ�มู่ปกตำธุรกิจั ตำ�มู่สี่ญญ�ทุ�ตำกลงกันีไว้
ซ่�งร�ยก�รดังกล��วนี�ได้ผ��นีก�รพิจั�รณ�ของคณะกรรมู่ก�ร บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่แล้ว

12. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)
ซื�อสี่นีค้�จั�ก บมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง

 1,244,905.00 12. เป็นีก�รซื�อสี่ตำ�กเกอร์ตำ�มู่ปกตำธุรกิจัโดยบ.เพชิ้รสี่ย�มู่(ประเทุศัไทุย) เพื�อนีำ�ไปใชิ้ในีก�รผลิตำสี่นีค้�และสี่�มู่�รถืบวกกำ�ไรได้ตำ�มู่ปกตำธุรกิจั 
โดยเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว��ซ่�งสี่�มู่�รถืซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี

13. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)
ข�ยสี่นีค้�ให้กับ คุณปริญด� ฉันีทุว�นีชิ้

   129,061.78 13. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ และเป็นีร�ค�ซ่�งบริษัทุคิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำ

14. บ.เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย)
ข�ยสี่นีค้�ให้กับบจั.ศัร่นีวล พร็อพเพอร์ตำ�

  14,019.00 14. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ และเป็นีร�ค�ทุ�คิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุรกิจั



รายการระหว่่างกัน
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ชีื�อบรัิษัที่/คุวั�มสััมพััน่ธ์์ บุคุคุล/น่ิตำิบุคุคุลที่่�ม่ 
ผู้ลปรัะโยชีน่์รั่วัม ลักษณะรั�ยก�รัรัะหวั่�งกัน่  ม้ลคุ่� (บ�ที่) คุวั�มจำ�เป็น่และคุวั�มสัมเหตำุสัมผู้ล

บริษัท	บงกชแก้ว	(ปีริะเทศไทย)	จำำ�กัด
- บริษัทุ เพชิ้รสี่ย�มู่ (ประเทุศัไทุย) 
  ถือหุ้นีในีบริษัทุ บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)
  ร้อยละ 100
- มู่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษัทุฯ คือ
  นี�ยสี่�ทุสี่ ตำตำวธร, นี�ยสี่พจันี สี่นีทุรินีคะ
- มู่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีกับบริษัทุ เพชิ้รสี่ย�มู่
  (ประเทุศัไทุย) คือ นี�ยสี่�ทุสี่ ตำตำวธร
  คุณปริญด� ฉันีทุว�นีชิ้, นี�ยสี่พจันี สี่นีทุรินีคะ

- คุณปริญด� ฉันีทุว�นีชิ้ กรรมู่ก�รของ
  บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)
  เป็นีผ่้ถือหุ้นีร�ยใหญ�ในี
  บ.ศัร่นีวล พร็อพเพอร์ตำ�

ปีริะกอีบกิจำก�ริ
ผลิตำชิ้ดสี่งฆทุ�นี

1. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ 
ซื�อสี่นีค้�จั�กบ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)

   7,919.46 1. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ และเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว��ซ่�งบริษัทุฯ สี่�มู่�รถืซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี  

2. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ 
คิดค��บรรจัธ่ป และค��ฝ่�กสี่นีค้�จั�ก บ.บงกชิ้แก้ว 
(ประเทุศัไทุย) 

   284,508.80 2. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ และเป็นีร�ค�เด่ยวกันีซ่�งบริษัทุฯ คิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุรกิจั

3. บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) 
ข�ยสี่นีค้�ให้กับคุณปริญด� ฉันีทุว�นีชิ้

   149,517.94 3. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีร�ค�ทุ�คิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุรกิจั

4. บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)
จั��ยค��เชิ้��ให้กับบ.ศัร่นีวล พร็อพเพอร์ตำ�

   1,200,000.00 4. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีก�รจั��ยค��เชิ้��ในีร�ค�ตำล�ดหรือตำำ��กว��ตำ�มู่ปกตำธุรกิจั ตำ�มู่สี่ญญ�ทุ�ตำกลงกันีไว้ 
ซ่�งร�ยก�รดังกล��วนี�ได้ผ��นีก�รพิจั�รณ�ของคณะกรรมู่ก�ร บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ แล้ว

5. บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)
จั��ยค��ไฟฟ้� ค��นีำ��ประป� ให้กับบ.ศัร่นีวล พร็อพเพอร์ตำ�

   126,288.68 5. เป็นีลักษัณะก�รคิดค��ไฟฟ้�ตำ�มู่ปกตำธุรกิจั ในีอัตำร�จั��ยจัริงทุ�ก�รไฟฟ้�แจังมู่�

6. บ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย)
ซื�อสี่นีค้�และซื�ออื�นี ๆ จั�ก บมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง

  166,618.00 6. เป็นีก�รซื�อสี่ตำ�กเกอร์ตำ�มู่ปกตำธุรกิจั โดยบ.บงกชิ้แก้ว (ประเทุศัไทุย) เพื�อนีำ�ไปใชิ้ในีก�รผลิตำสี่นีค้� และสี่�มู่�รถืบวกกำ�ไรได้
ตำ�มู่ปกตำธุรกิจั โดยเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว��ซ่�งสี่�มู่�รถืซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี

บริษัท	วีไอีวี	อีนัเตอีริเค้ม	จำำ�กัด
 - บริษัทุ ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ จัำ�กัด
มู่กรรมู่ก�รร�วมู่กับ บมู่จั. สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง 
คือ นี�ยสี่ชิ้�ตำ จัวะพรทุพย์
    นี�ยประชิ้� จัวะพรทุพย์

ปีริะกอีบกิจำก�ริ
จัำ�หนี��ยเคมู่ภัณฑิ

1. บมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง ข�ยสี่นีค้�
ให้กับ บ.ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่

    940.00 1. เป็นีลักษัณะก�รค้�ตำ�มู่ปกตำธุรกิจั และเป็นีร�ค�ทุ�คิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุรกิจั 
เป็นี้รายกุารเกุ�ยวัโยงทั้�มีขนี้าดืเล็กุ	คือ	มีมีลค่านี้อยกุวัาหรือเทั้ากุบ	1	ล้านี้บาทั้	หรือ	0.03%	ของ	NTA

บริษัท	สำ�ลี่�	ค้ลี่เลี่อีริ	จำำ�กัด	(มห�ชนั)
- บริษัทุฯ ถือหุ้นีในี
  บมู่จั.สี่�ล่� คัลเล�อร์ ร้อยละ 8.09
- มู่กรรมู่ก�รร�วมู่กันีคือ 
  นี�ยสี่ชิ้�ตำ จัวะพรทุพย์
- บจั.ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ ถือหุ้นีในี 
  บมู่จั.สี่�ล่� คัลเล�อร์ ร้อยละ 20.92

ปีริะกอีบกิจำก�ริ
ผลิตำและจัำ�หนี��ย
เมู่ดพล�สี่ตำกและ 
Masterbatch

1. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ 
ได้รับเงินีปันีผลจั�ก บมู่จั.สี่�ล่� คัลเล�อร์

   1,906,385.32 1. บริษัทุฯ ได้รับเงินีปันีผลตำ�มู่ปกตำธุรกิจั ตำ�มู่อัตำร�สี่�วนีทุ�บริษัทุถือหุ้นีในีบริษัทุดังกล��ว เมู่�อวันีทุ� 23 พฤษัภ�คมู่ 2562 
บมู่จั.สี่�ล่� คัลเล�อร์ จั��ยเงินีปันีผลให้บริษัทุฯ ซ่�งถือหุ้นี 47,659,633 หุ้นี ในีร�ค�หุ้นีละ 0.04 บ�ทุ รวมู่เป็นีเงินี 1,906,385.32 บ�ทุ

2. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ 
ซื�อสี่นีค้�จั�ก บมู่จั.สี่�ล่� คัลเล�อร์

   6,267,974.00 2. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำ โดยเป็นีก�รซื�อวัตำถืดิบเพื�อนีำ�ไปผลิตำสี่นีค้�ข�ยบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุรกิจั

3. บมู่จั.สี่�ล่� พริ�นีทุตำ�ง 
ข�ยสี่นีค้�ให้กับ บมู่จั.สี่�ล่� คัลเล�อร์

 127,405.00 3. เป็นีก�รข�ยสี่ตำ�กเกอร์ตำ�มู่ก�รค้�ปกตำ โดยคิดจั�กตำนีทุนีบวกกำ�ไรตำ�มู่ปกตำธุรกิจั

บริษัท	ทริบอีนัด์	วีไอีวี	เซึ่ลี่สำ	จำำ�กัด
บ.ว่ไอว่ อินีเตำอร์เคมู่ ถือหุ้นี 51% ในีบรษัทุดังกล��ว

ปีริะกอีบกิจำก�ริ
ผลิตำชิ้�นีสี่�วนีทุ�ใชิ้กับ
ผลิตำภัณฑิอิเล็คทุรอนีกสี่

1. บมู่จั.สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่
ซื�อสี่นีค้�/วัสี่ดุสี่�นีเปลืองใชิ้ในีโรงง�นี
จั�ก บจั.ทุร่บอนีด์ ว่ไอว่เซลสี่

   58,242.50 1. เป็นีลักษัณะก�รค้�ปกตำและเป็นีร�ค�เด่ยวกันีหรือตำำ��กว�� ทุ�บริษัทุฯ สี่�มู่�รถืห�ซื�อได้จั�กผ่้ข�ยร�ยอื�นี โดยเป็นีร�ค�ตำ�มู่เงื�อนีไขก�รค้�ปกตำ

เป็นี้รายกุารเกุ�ยวัโยงทั้�มีขนี้าดืเล็กุ	คือ	มีมีลค่านี้อยกุวัาหรือเทั้ากุบ	1	ล้านี้บาทั้	หรือ	0.03%	ของ	NTA

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รายการระหว่่างกัน
ณ ว่ันที่่� 31 ธัันว่าคม 2562

       ก�รอนุีมัู่ติำก�รทุำ�ร�ยก�รระหว��งกันีทุ่�ผ��นีมู่�ของบริษััทุฯ โดยบริษััทุฯ จัะมู่อบหมู่�ยให้ฝ่่�ยทุ่�เก่�ยวข้องรวบรวมู่ข้อมู่่ลทุ่� 

เก่�ยวข้องกับร�ยก�รดังกล��ว เพื�อเสี่นีอให้คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบพิจั�รณ�ให้คว�มู่เห็นีเก่�ยวกับคว�มู่จัำ�เป็นีและ 

คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ของร�ยก�รนัี�นี ว��ร�ยก�รดังกล��วเป็นีร�ยก�รทุ่�เป็นีไปตำ�มู่ลักษัณะธุรกิจัทัุ�วไปและเป็นีไปตำ�มู่ร�ค�ตำล�ด 

โดยห�กร�ยก�รระหว��งกันีทุ่�เกิดข่�นีจัำ�เป็นีตำ้องมู่่คว�มู่เห็นีของผ่้เช่ิ้�ยวชิ้�ญประกอบในีก�รพิจั�รณ� บริษััทุฯ จัะจััดห� 

ผ้่เช่ิ้�ยวชิ้�ญทุ่�มู่่คว�มู่เป็นีอิสี่ระเพื�อให้คว�มู่เหน็ีและข้อมู่่ลประกอบก�รพจิั�รณ�ของคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ และนีำ�เสี่นีอตำ�อ 

คณะกรรมู่ก�รบริษััทุ  เพื�อพิจั�รณ�อนุีมัู่ติำ โดยมู่�ตำรก�รและขั�นีตำอนีก�รอนุีมัู่ติำ ก�รทุำ�ร�ยก�รระหว��งกันี โดยจัะกำ�หนีดให้ 

ผ้่บริห�รหรือผ้่ทุ่�มู่่สี่�วนีได้สี่�วนีเส่ี่ยจัะไมู่�สี่�มู่�รถืเข้�มู่�มู่่สี่�วนีร�วมู่ในีก�รอนีมัุู่ติำร�ยก�รดังกล��ว เพื�อให้มู่่คว�มู่เป็นีธรรมู่และเพื�อ 

ประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดของบริษััทุฯ 

   

นัโยบ�ยหร่ิอีแนัวโน้ัมก�ริทำ�ริ�ยก�ริริะหว่�งกันัในัอีนั�ค้ต    

 บริษััทุฯ ค�ดว��ในีอนี�คตำอ�จัมู่่ร�ยก�รทุ่�เป็นีลักษัณะก�รค้�ระหว��งกันีเกิดข่�นีอ่กและเพื�อให้เป็นีก�รคุ้มู่ครองผ้่ลงทุุนี 

บริษััทุฯ จัะยังคงย่ดถืือนีโยบ�ยทุ่�จัะดำ�เนิีนีก�รให้ร�ยก�รระหว��งกันีดังกล��ว เป็นีไปตำ�มู่ลักษัณะธุรกิจัก�รค้�ปกติำทัุ�วไปและ 

เป็นีประโยชิ้นี์ส่ี่งสุี่ดตำ�อบริษััทุฯ ทัุ�งน่ี� บริษััทุฯ จัะให้คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบหรือผ้่เช่ิ้�ยวชิ้�ญอิสี่ระพิจั�รณ�ตำรวจัสี่อบและ 

ให้คว�มู่เห็นีถ่ืงคว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ของร�ค�และคว�มู่สี่มู่เหตำุสี่มู่ผลของก�รทุำ�ร�ยก�รด้วยร�ยก�รระหว��งกันีทุ่�อ�จัเกิดข่�นี 

ในีอนี�คตำนัี�นี คณะกรรมู่ก�รบริษััทุจัะต้ำองปฏิบัติำให้เป็นีไปตำ�มู่กฎหมู่�ยว��ด้วยหลักทุรัพย์และตำล�ดหลักทุรัพย์และข้อบังคับ 

ประก�ศั คำ�สัี่�ง หรือข้อกำ�หนีดของตำล�ดหลักทุรัพย์แห�งประเทุศัไทุย รวมู่ตำลอดถ่ืงก�รปฏิบัติำตำ�มู่ข้อกำ�หนีดเก่�ยวกับก�รเปิดเผย 

ข้อมู่่ลก�รทุำ�ร�ยก�รเก่�ยวโยง และก�รได้มู่�หรือจัำ�หนี��ยทุรัพย์สิี่นีทุ่�สี่ำ�คัญของบริษััทุฯ     
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 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ ตำระหนัีกถ่ืงภ�ระหน้ี�ทุ่�และคว�มู่รับผิดชิ้อบ ในีก�รด่แลกิจัก�รของบริษััทุฯ ให้เป็นีไปตำ�มู่ 

นีโยบ�ยก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ทุ่�ได้กำ�หนีดข่�นี รวมู่ทัุ�งกำ�กับก�รด่แลก�รจััดทุำ�งบก�รเงินีและสี่�รสี่นีเทุศัทุ�งก�รเงินี 

ทุ่�ปร�กฎในีร�ยง�นีประจัำ�ปี เพื�อแสี่ดงถ่ืงฐ�นีะก�รเงินีและผลก�รดำ�เนิีนีง�นีในีรอบปีทุ่�ผ��นีมู่� งบก�รเงินีดังกล��วได้ 

จััดทุำ�ข่�นีตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีบัญช่ิ้ทุ่�รับรองทัุ�วไปในีประเทุศัไทุย โดยใช้ิ้นีโยบ�ยบัญช่ิ้ทุ่�เหมู่�ะสี่มู่และถืือปฏิบัติำอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ 

รวมู่ทัุ�งได้ใชิ้้ดุลยพินีิจัอย��งระมัู่ดระวังและประมู่�ณก�รทุ่�ด่ทุ่�สีุ่ดในีก�รจััดทุำ� ตำลอดจันีมู่่ก�รเปิดเผยข้อมู่่ลสี่ำ�คัญอย��ง 

เพ่ยงพอและโปร�งใสี่ในีหมู่�ยเหตุำประกอบงบก�รเงินี

 คณะกรรมู่ก�รได้จััดตัำ�งคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบซ่�งประกอบด้วย กรรมู่ก�รอิสี่ระและเป็นีกรรมู่ก�รทุ่�ไมู่�เป็นีผ้่บริห�ร 

เพื�อชิ้�วยกำ�กับด่แลเก่�ยวกับคุณภ�พของร�ยง�นีทุ�งก�รเงินีและระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในี โดยก�รติำดตำ�มู่ ประเมิู่นีผล 

ร�วมู่ให้คว�มู่เห็นีเพิ�มู่เติำมู่ และร�ยง�นีตำ�อคณะกรรมู่ก�รเก่�ยวกับผลก�รตำรวจัสี่อบงบก�รเงินีของบริษััทุ สี่ำ�นัีกง�นี อ่ว�ย จัำ�กัด 

ซ่�งเป็นีผ่้สี่อบบัญช่ิ้อิสี่ระและฝ่่�ยตำรวจัสี่อบภ�ยในีของบริษััทุฯ เพื�อให้บริษััทุฯ มู่่ระบบก�รบริห�รคว�มู่เส่ี่�ยงทุ่�ด่ มู่่ก�ร 

กำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�เหมู่�ะสี่มู่และมู่่ประสิี่ทุธิผล มู่่ระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีทุ่�เพ่ยงพอ และมู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ยและ

กฎระเบ่ยบทุ่�เก่�ยวข้องอย��งถ่ืกต้ำอง ทัุ�งน่ี� คว�มู่เห็นีของกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเก่�ยวกับเรื�องน่ี� ได้ปร�กฎอย่�ในีร�ยง�นีของ 

คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ ซ่�งแสี่ดงไว้ในีร�ยง�นีประจัำ�ปีฉบับน่ี�แล้ว

 คณะกรรมู่ก�รบริษััทุฯ มู่่คว�มู่เห็นีร�วมู่กันีว�� ระบบก�รควบคุมู่ภ�ยในีของบริษััทุฯ โดยรวมู่อย่�ในีระดับทุ่�นี��พอใจั 

และสี่�มู่�รถืสี่ร้�งคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีอย��งมู่่เหตุำผลได้ว�� งบก�รเงินีประจัำ�ปีของบริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) สิี่�นีสุี่ด 

วันีทุ่� 31 ธันีว�คมู่ 2562 มู่่คว�มู่เชืิ้�อถืือได้ โดยถืือปฏิบัติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีก�รบัญช่ิ้ทุ่�รับรองทัุ�วไปในีประเทุศัไทุย และปฏิบัติำถ่ืกต้ำอง 

ตำ�มู่กฎหมู่�ยและกฎระเบ่ยบทุ่�เก่�ยวข้อง

นี�ยสี่�ทุิสี่  ตำัตำวธร
ประธ�นีกรรมู่ก�รบริห�ร

พลอ�ก�ศัเอกบุร่รัตำนี์  รัตำนีว�นีิชิ้                
ประธ�นีกรรมู่ก�ร

รายงานความูรับัผิดชอบัข้องคณะกรรมูการต่อรายงานทั่างการเงิน

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

90



ข้้อมููลทางการเงินท่�สำำาคััญ

งบการเงิน 

ผูู้้สำอบบัญชี่
	 ปีี	2558	-	2562	 :	 นางสาวสุมาลีี	รีีวรีาบััณฑิิต	ผู้้�สอบับััญชีีรัีบัอนุญาตเลีขทีี่�	3970			
	 ปีี	2553	-	2557					 :			 นางสาววิสสุตา	จริียธนากรี	ผู้้�สอบับััญชีีรัีบัอนุญาตเลีขทีี่�	3853	
	 	 	 	 	 	 	 บัริีษััที่สำานักงาน	 อีวาย	 จำากัด	 (ผู้้�สอบับััญชีีทีี่�ได�รัีบัความเห็็นชีอบัจากสำานักงานคณะกรีรีมการีกำากับั 
	 	 	 	 	 	 	 ห็ลัีกที่รัีพย์แลีะตลีาดห็ลัีกที่รัีพย์)

สำรุปรายงานการสำอบบัญชี่
	 ผู้้�สอบับััญชีีได�ตรีวจสอบังบัแสดงฐานะการีเงิน	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	งบักำาไรีขาดทุี่นเบ็ัดเสร็ีจ	งบัแสดงการีเปีลีี�ยนแปีลีง
ส่วนของผู้้�ถืือหุ็�น	แลีะงบักรีะแสเงินสดสำาห็รัีบัปีีสิ�นสุดวันเดียวกัน	แลี�วให็�ความเห็็นว่า	งบัการีเงินของบัริีษััที่แสดงฐานะการีเงิน	ณ	วันทีี่�	
31	 ธันวาคม	 2562	 ผู้ลีการีดำาเนินงาน	 การีเปีลีี�ยนแปีลีงในผู้้�ถืือหุ็�น	 แลีะกรีะแสเงินสด	 สำาห็รัีบัปีีสิ�นสุดวันเดียวกันถ้ืกต�องตามทีี่�ควรีใน 
สารีะสำาคัญตามมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน

ตารีางสรุีปีงบัการีเงินของบัริีษััที่	สาลีี�อุตสาห็กรีรีม	จำากัด	(มห็าชีน)	แลีะบัริีษััที่ย่อย

(หน่วย : พันบาท)
งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท) งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดแลีะรีายการีเที่ียบั
เที่่าเงินสด 6,389 0.48 13,787 0.98 19,512 1.42 46,822 2.44 85,298 4.15 117,400 5.84

เงินลีงทีุ่นชีั�วครีาว - - - - - - 419,410 21.84 428,795 20.87 478,747 23.82

ลี้กห็นี�การีค�าแลีะ
ลี้กห็นี�อื�น 64,941 4.86 74,274 5.25 62,054 4.53 279,682 14.57 268,979 13.09 280,709 13.97

สินค�าคงเห็ลีือ	–	สุที่ธิ 35,111 2.63 29,492 2.08 25,950 1.89 147,492 7.68 166,714 8.12 145,715 7.25

สินที่รีัพย์ห็มุนเวียนอื�น 974 0.07 2,436 0.17 1,934 0.14 6,296 0.33 5,591 0.27 7,644 0.38

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 107,415 8.04 119,989 8.48 109,450 7.98 899,702 46.86 955,377 46.50 1,030,215 51.26

เงินฝากธนาคารีที่ี�มีภารีะ
คำ�าปีรีะกัน - - - - - - 936 0.05 935 0.05 934 0.05

เงินลีงทีุ่นในบัรีิษััที่ย่อย	
-สุที่ธิ 689,985 51.65 689,986 48.78 689,986 50.33 - - - - - -

เงินลีงทีุ่นรีะยะยาวอื�น 50,519 3.78 61,958 4.38 59,575 4.35 130,489 6.79 131,906 6.42 59,575 2.96

อสังห็ารีิมที่รีัพย์เพื�อการี
ลีงทีุ่น 37,491 2.81 37,932 2.68 39,575 2.89 - - - - - -

ที่ี�ดิน	อาคารีแลีะอุปีกรีณ์	
-	สุที่ธิ 432,398 32.36 483,635 34.19 450,577 32.87 810,643 42.22 911,832 44.38 881,182 43.85

สินที่รัีพย์ไม่มีตัวตน 531 0.04 716 0.05 884 0.06 6,089 0.32 7,234 0.35 7,794 0.39

สินที่รีัพย์ภาษัีเงินได�
รีอตัดบััญชีี - - - - - - 25,905 1.35 11,677 0.57 3,991 0.20

สินที่รีัพย์ไม่ห็มุนเวียนอื�น 17,663 1.32 20,285 1.44 20,761 1.52 46,250 2.41 35,499 1.73 25,944 1.29

รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน

1,228,587 91.96 1,294,512 91.52 1,261,358 92.02 1,020,312 53.14 1,099,083 53.50 979,420 48.74

รวมสินทรัพย์ 1,336,002 100 1,414,501 100 1,370,808 100 1,920,014 100 2,054,460 100 2,009,635 100
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ตารีางสรุีปีงบัการีเงินของบัริีษััที่	สาลีี�อุตสาห็กรีรีม	จำากัด	(มห็าชีน)	แลีะบัริีษััที่ย่อย

(หน่วย : พันบาท)
งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท) งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

เงินก้�ยืมรีะยะสั�นจาก
ธนาคารี 119,919 8.98 42,500 3.01 37,500 2.74 120,940 6.30 42,500 2.07 37,500 1.87

เจ�าห็นี�การีค�า
แลีะเจ�าห็นี�อื�น 45,380 3.40 71,250 5.04 52,669 3.84 96,480 5.02 127,113 6.19 99,701 4.96

เงินก้�ยืมรีะยะยาวจาก
สถืาบัันการีเงิน-ส่วนที่ี�ถืึง
กำาห็นดชีำารีะในห็นึ�งปีี 65,098 4.87 86,460 6.11 58,920 4.30 66,986 3.49 88,272 4.29 58,920 2.93

เจ�าห็นี�สัญญาเชี่า
ที่างการีเงิน-ส่วนที่ี�ถืึง
ชีำารีะภายในห็นึ�งปีี 2,596 0.19 9,375 0.66 15,236 1.11 3,140 0.16 9,994 0.48 16,829 0.84

ภาษัีเงินได�นิติบัุคคลี
ค�างจ่าย - - - - - 	-	 469 0.03 783 0.04 952 0.05

ห็นี�สินห็มุนเวียนอื�น 3,638 0.27 2,596 0.18 8,359 0.61 5,394 0.28 5,085 0.25 14,523 0.72

รวมหนี้สินหมุนเวียน 236,631 17.71 212,181 15.00 172,684 12.60 293,409 15.28 273,747 13.32 228,425 11.37

เงินก้�ยืมรีะยะยาวจาก
สถืาบัันการีเงิน-สุที่ธิจาก
ส่วนที่ี�ถืึงกำาห็นดชีำารีะ
ภายในห็นึ�งปีี 5,141 0.38 85,070 6.02 85,280 6.22 9,687 0.51 91,504 4.45 85,280 4.24

เจ�าห็นี�เชี่าซื�อแลีะเจ�าห็นี�
สัญญาเชี่าที่างการีเงิน
สุที่ธิจากส่วนที่ี�ถืึงกำาห็นด
ชีำารีะภายในห็นึ�งปีี 1,942 0.15 4,538 0.32 12,160 0.89 2,659 0.14 5,799 0.28 13,341 0.66

สำารีองผู้ลีปีรีะโยชีน์รีะยะ
ยาวของพนักงาน 24,392 1.83 18,815 1.33 20,927 1.52 35,743 1.86 25,404 1.24 31,711 1.58

ห็นี�สนิภาษีัเงนิได�รีอตดับัญัชีี 5,122 0.38 9,643 0.68 7,396 0.54 3,311 0.17 7,726 0.38 4,941 0.25

ห็นี�สินไม่ห็มุนเวียนอื�น - - - - - - - - - - - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,597 2.74 118,066 8.35 125,763 9.17 51,400 2.68 130,433 6.35 135,273 6.73

รวมหนี้สิน 273,228 20.45 330,247 23.35 298,447 21.77 344,809 17.96 404,180 19.67 363,698 18.10

ทีุ่นจดที่ะเบัียนที่ี�ออกแลีะ
ชีำารีะแลี�ว

380,121 28.45 380,121 26.87 380,121 27.73 380,121 19.80 380,121 18.50 380,121 18.91

ส่วนเกินม้ลีค่าห็ุ�นสามัญ 147,665 11.05 147,665 10.44 147,665 10.77 147,665 7.69 147,665 7.19 147,665 7.35

กำาไรีสะสม	
-	สำารีองตามกฎห็มาย 38,012 2.85 38,012 2.69 38,012 2.77 58,202 3.03 58,030 2.82 57,512 2.86

				-	ยังไม่จัดสรีรี 498,357 37.30 510,687 36.10 500,700 36.53 214,801 11.19 261,512 12.73 257,236 12.80

องค์ปีรีะกอบัอื�นของส่วน
ของผู้้�ถืือห็ุ�น (1,381) (0.10) 7,769 0.55 5,863 0.43 385,542 20.08 394,692 19.21 392,786 19.55

รีวมส่วนของผู้้�ถืือห็ุ�น
ของบัรีิษััที่ฯ 1,062,774 79.55 1,084,254 76.65 1,072,361 78.23 1,186,331 61.79 1,242,020 60.46 1,235,320 61.47

ส่วนของผู้้�มีส่วนได�เสียที่ี�
ไม่มีอำานาจควบัคุมของ
บัรีิษััที่ย่อย - - - - - - 388,874 20.25 408,260 19.87 410,617 20.43

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,062,774 79.55 1,084,254 76.65 1,072,361 78.23 1,575,205 82.04 1,650,280 80.33 1,645,937 81.90

รวมหนี้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1,336,002 100 1,414,501 100 1,370,808 100 1,920,014 100 2,054,460 100 2,009,635 100

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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ตารีางสรีุปีงบัการีเงินของบัรีิษััที่	สาลีี�อุตสาห็กรีรีม	จำากัด	(มห็าชีน)	แลีะบัรีิษััที่ย่อย

(หน่วย : พันบาท)
งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท) งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

งบก�าไรขาดทุน

รีายได�จากการีขายแลีะ
บัรีิการี 411,419 100 459,836 100 422,870 100 1,236,361 100 1,396,966 100 1,380,146 100

รีายได�อื�น 10,240 2.49 26,466 5.76 28,148 6.66 16,373 1.33 14,324 1.02 14,052 1.02

รีายได�เงินปีันผู้ลี 9,706 2.36 25,068 5.45 48,468 11.46 1,906 0.15 1,668 0.12 1,668 0.12

รวมรายได้ 431,365 104.85 511,370 111.21 499,486 118.12 1,254,640 101.48 1,412,958 101.14 1,395,866 101.14

ต�นทีุ่นขายแลีะค่าบัรีิการี 337,426 82.01 379,603 82.55 345,954 81.81 1,037,511 83.92 1,063,012 76.09 1,020,590 73.95

ค่าใชี�จ่ายในการีขาย
แลีะจัดจำาห็น่าย

20,885 5.08 18,612 4.05 13,471 3.19 94,180 7.62 146,128 10.46 120,175 8.71

ค่าใชี�จ่ายในการีบัรีิห็ารี 62,911 15.29 69,059 15.02 55,333 13.08 172,747 13.97 156,033 11.17 176,153 12.76

รวมค่าใช้จ่าย 421,222 102.38 467,274 101.62 414,758 98.08 1,304,438 105.51 1,365,173 97.72 1,316,918 95.42

กำาไรีก่อนค่าใชี�จ่าย
ที่างการีเงินแลีะภาษัี	
เงินได�นิติบัุคคลี 10,143 2.47 44,096 9.59 84,728 20.04 (49,798) (4.03) 47,785 3.42 78,948 5.72

ค่าใชี�จ่ายที่างการีเงิน (8,611) (2.09) (8,442) (1.84) (9,760) (2.31) (9,208) (0.74) (8,785) (0.63) (10,151) (0.73)

ภาษัีเงินได�นิติบัุคคลี 1,545 0.37 (5,022) (1.09) (7,236) (1.71) 14,279 1.15 (4,243) (0.30) (16,800) (1.22)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 3,077 0.75 30,632 6.66 67,732 16.02 (44,727) (3.62) 34,757 2.49 51,997 3.77

กำาไรีขาดทีุ่นเบั็ดเสรี็จอื�น:

รีายการีที่ี�จะถื้กบัันที่ึก
ในส่วนของกำาไรีห็รีือ
ขาดทีุ่นในภายห็ลีัง	
ผู้ลีกำาไรี	(ขาดทีุ่น)	จาก
การีวัดม้ลีค่าเงินลีงทีุ่นใน
ห็ลีักที่รีัพย์เผู้ื�อขาย-สุที่ธิ
จากภาษัีเงินได�

(9,150) (2.22) 1,906 0.41 (8,007) (1.89) (9,150) (0.74) 1,906 0.14 (8,007) (0.58)

รีายการีที่ี�จะไม่ถื้กบัันที่ึก
ในส่วนกำาไรีห็รีือขาดทีุ่น
ในภายห็ลีัง
ผู้ลีกำาไรีจากการีปีรีะมาณ
การีตามห็ลีักคณิตศาสตรี์
ปีรีะกันภัย	-	สุที่ธิจาก
ภาษัีเงินได�

(203) (0.05) 2,161 0.47 1,042 0.24 (1,794) (0.14) 3,087 0.22 763 0.05

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปี

(9,353) (2.27) 4,067 0.88 (6,965) (1.65) (10,944) (0.88) 4,993 0.36 (7,244) (0.53)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส�าหรับปี

(6,276) (1.52) 34,699 7.54 60,767 14.37 (55,671) (4.50) 39,750 2.85 44,753 3.24

การีแบั่งปีันกำาไรี

ส่วนที่ี�เปี็นของผู้้�ถืือห็ุ�น
ของบัรีิษััที่ฯ 3,077 0.75 30,632 6.66 67,732 16.02 (30,067) (2.43) 24,760 1.77 35,613 2.58

ส่วนที่ี�เปี็นของผู้้�มีส่วนได�
เสียที่ี�ไม่มีอำานาจควบัคุม
ของบัรีิษััที่ย่อย - - - - - - (14,660) (1.19) 9,997 0.72 16,384 1.19

3,077 0.75 30,632 6.66 67,732 16.02 (44,727) (3.62) 34,757 2.49 51,997 3.77
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ตารีางสรีุปีงบัการีเงินของบัรีิษััที่	สาลีี�อุตสาห็กรีรีม	จำากัด	(มห็าชีน)	แลีะบัรีิษััที่ย่อย

(หน่วย : พันบาท)
งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท) งบตรวจสอบ (งบรวม)

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

การแบ่งปันก�าไร ขาดทุน 
เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่ี�เปี็นของผู้้�ถืือห็ุ�น
บัรีิษััที่ให็ญ่ (6,276) (1.52) 34,699 7.54 60,767 14.37 (40,485) (3.27) 29,506 2.11 28,475 2.06

ส่วนที่ี�เปี็นของผู้้�ถืือห็ุ�น	
ส่วนน�อยของบัรีิษััที่ย่อย - - - - - - (15,186) (1.23) 10,244 0.74 16,278 1.18

(55,671) (4.50) 39,750 2.85 44,753 3.24

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรีสุที่ธิส่วนที่ี�เปี็นของ
ผู้้�ถืือห็ุ�นบัรีิษััที่ฯ 0.0020 0.0201 0.0445 (0.0198) 0.0163 0.0234

จ�านวนหุ้นสามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)

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

(หน่วย : พันบาท)

งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)

งบตรวจสอบ
(งบรวม)

2562 2561 2560 2562 2561 2560

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุที่ธิจาก(ใชี�ไปี)กิจกรีรีมดำาเนินงาน 57,601 67,602 70,174 91,149 144,412 184,199

เงินสดสุที่ธิจาก(ใชี�ไปีใน)กิจกรีรีมลีงทุี่น (8,007) (59,608) 38,990 (65,405) (156,471) (61,513)

เงินสดสุที่ธิจาก(ใชี�ไปีใน)กิจกรีรีมจัดห็าเงิน (56,992) (13,719) (119,995) (64,219) (20,043) (149,389)

เงินสดแลีะรีายการีเทีี่ยบัเท่ี่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลีดลีง)สุที่ธิ (7,398) (5,725) (10,831) (38,476) (32,102) (26,703)

เงินสดแลีะรีายการีเทีี่ยบัเท่ี่าเงินสดต�นปีี 13,787 19,512 30,343 85,298 117,400 144,103

เงินสดแลีะรีายการีเทีี่ยบัเท่ี่าเงินสดปีลีายปีี 6,389 13,787 19,512 46,822 85,298 117,400

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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รายการ หน่วย 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตรีาส่วนสภาพคล่ีอง เท่ี่า 3.07 3.49 4.51

อัตรีาส่วนสภาพคล่ีองห็มุนเร็ีว เท่ี่า 2.54 2.86 3.84

อัตรีาส่วนสภาพคล่ีองกรีะแสเงินสด เท่ี่า 0.32 0.58 0.79

อัตรีาส่วนห็มุนเวียนล้ีกห็นี�การีค�า เท่ี่า 4.49 5.05 4.54

รีะยะเวลีาเก็บัห็นี�เฉลีี�ย วัน 80.23 71.30 79.25

อัตรีาส่วนห็มุนเวียนสินค�าคงเห็ลืีอ เท่ี่า 6.60 6.80 7.48

รีะยะเวลีาขายสินค�าเฉลีี�ย วัน 54.51 52.90 48.11

อัตรีาส่วนห็มุนเวียนเจ�าห็นี� เท่ี่า 9.28 9.37 9.10

รีะยะเวลีาชีำารีะห็นี� วัน 38.79 38.41 39.54

Cash Cycle วัน 95.95 85.79 87.81

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตรีากำาไรีขั�นต�น % 16.08 23.91 26.05

อัตรีาส่วนต�นทุี่นขายต่อยอดขาย % 83.92 76.09 73.95

อัตรีากำาไรีจากการีดำาเนินงานก่อนดอกเบีั�ยแลีะภาษีั % -4.03 3.42 5.72

อัตรีาส่วนเงินสดต่อการีที่ำากำาไรี % -183.04 302.21 233.32

อัตรีากำาไรีสุที่ธิ % -3.56 2.46 3.73

อัตรีาผู้ลีตอบัแที่นต่อผู้้�ถืือหุ็�น % -2.77 2.11 3.12

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Effififif iciency Ratio)

อัตรีาผู้ลีตอบัแที่นจากสินที่รัีพย์ % -2.25 1.71 2.52

อัตรีาผู้ลีตอบัแที่นจากสินที่รัีพย์ถืาวรี % 10.16 19.02 20.90

อัตรีาห็มุนของสินที่รัีพย์ เท่ี่า 0.63 0.70 0.68

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตรีาส่วนห็นี�สินต่อส่วนของผู้้�ถืือหุ็�น เท่ี่า 0.22 0.24 0.22

อัตรีาส่วนความสามารีถืชีำารีะดอกเบีั�ย เท่ี่า 9.10 22.29 22.42

อัตรีาการีจ่ายเงินปัีนผู้ลี % 0 49.64 33.67

ตารีางแสดงอัตรีาส่วนที่างการีเงินที่ี�สำาคัญ

	 ทัี่�งนี�	 สำาห็รัีบัอัตรีาส่วนที่างการีเงินดังกลี่าว	 ใชี�ข�อม้ลีในการีคำานวณจากงบัการีเงินรีวมของบัริีษััที่แลีะบัริีษััที่ย่อย	 โดยใชี�ส้ตรีการี 
คำานวณทีี่�ใชี�เป็ีนมาตรีฐานโดยทัี่�วไปี	โดยใชี�กำาไรีสุที่ธิในการีคำานวณ	สำาห็รัีบัอัตรีาการีจ่ายเงินปัีนผู้ลีใชี�จำานวนปัีนผู้ลีทีี่�จ่ายทัี่�งทีี่�เป็ีนเงินปัีนผู้ลี 
แลีะเป็ีนหุ็�นปัีนผู้ลีจากผู้ลีการีดำาเนินงานปีีนั�นเทีี่ยบักับักำาไรีสุที่ธิส่วนทีี่�เป็ีนของผู้้�ถืือหุ็�นของบัริีษััที่จากงบัการีเงินเฉพาะกิจการีเท่ี่านั�น

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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คำำานิยามของอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคำล่่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตรีาส่วนสภาพคล่ีอง สินที่รัีพย์ห็มุนเวียน	/	ห็นี�สินห็มุนเวียน (เท่ี่า)

อัตรีาส่วนสภาพคล่ีองห็มุนเร็ีว (เงินสดแลีะเงินฝากธนาคารี	+	ห็ลัีกที่รัีพย์ในความต�องการีของตลีาด	+	
ล้ีกห็นี�การีค�าแลีะตั�วเงินรัีบั)	/	ห็นี�สินห็มุนเวียน

(เท่ี่า)

อัตรีาส่วนสภาพคล่ีองกรีะแสเงินสด กรีะแสเงินสดจากการีดำาเนินงาน	/ห็นี�สินห็มุนเวียนเฉลีี�ย (เท่ี่า)

อัตรีาส่วนห็มุนเวียนล้ีกห็นี�การีค�า ขายสุที่ธิ	/	(ล้ีกห็นี�การีค�าก่อนห็นี�สงสัยจะส้ญ	+	ตั�วเงินรัีบัการีค�า)	(เฉลีี�ย) (เท่ี่า)

รีะยะเวลีาเก็บัห็นี�เฉลีี�ย 360	/	อัตรีาส่วนห็มุนเวียนล้ีกห็นี�การีค�า (วัน)

อัตรีาส่วนห็มุนเวียนสินค�าคงเห็ลืีอ ต�นทุี่นขาย	/	สินค�าคงเห็ลืีอ	(เฉลีี�ย) (เท่ี่า)

รีะยะเวลีาขายสินค�าเฉลีี�ย 360	/	อัตรีาส่วนห็มุนเวียนสินค�าคงเห็ลืีอ (วัน)

อัตรีาส่วนห็มุนเวียนเจ�าห็นี� ซื�อห็รืีอต�นทุี่นขาย	/	(เจ�าห็นี�การีค�า	+	ตั�วเงินจ่ายการีค�า)	(เฉลีี�ย) (เท่ี่า)

รีะยะเวลีาชีำารีะห็นี� 360	/	อัตรีาส่วนห็มุนเวียนเจ�าห็นี� (วัน)

Cash cycle รีะยะเวลีาเก็บัห็นี�เฉลีี�ย	+	รีะยะเวลีาขายสินค�าเฉลีี�ย	–	รีะยะเวลีาชีำารีะห็นี� (วัน)

อัตราส่วนแสดงคำวามสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรีากำาไรีขั�นต�น กำาไรีขั�นต�น	/	ขายสุที่ธิ (%)

อัตรีาส่วนต�นทีุ่นขายต่อยอดขาย ต�นทีุ่นขาย	/	รีายได�จากการีขายแลีะบัรีิการี (%)

อัตรีาส่วนกำาไรีจากการีดำาเนินงานก่อนดอกเบัี�ยแลีะภาษัี กำาไรีจากการีดำาเนินงานก่อนดอกเบัี�ยแลีะภาษัี	/	ขายสุที่ธิ (%)

อัตรีาส่วนเงินสดต่อการีที่ำากำาไรี กรีะแสเงินสดจากการีดำาเนินงาน	/	กำาไรีจากการีดำาเนินงาน (%)

อัตรีากำาไรีสุที่ธิ กำาไรีสุที่ธิ	/	รีายได�รีวม (%)

อัตรีาผู้ลีตอบัแที่นผู้้�ถืือห็ุ�น กำาไรีสุที่ธิ	/	ส่วนของผู้้�ถืือห็ุ�น	(เฉลีี�ย) (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตรีาผู้ลีตอบัแที่นจากสินที่รีัพย์ กำาไรีสุที่ธิ	/	สินที่รีัพย์รีวม	(เฉลีี�ย) (%)

อัตรีาผู้ลีตอบัแที่นจากสินที่รีัพย์ถืาวรี (กำาไรีสุที่ธิ	+	ค่าเสื�อมรีาคา)	/	สินที่รีัพย์ถืาวรีสุที่ธิ	(เฉลีี�ย) (%)

อัตรีาการีห็มุนของสินที่รีัพย์ รีายได�รีวม	/	สินที่รีัพย์รีวม	(เฉลีี�ย) (เที่่า)

อัตราส่วนวิเคำราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตรีาส่วนห็นี�สินต่อส่วนของผู้้�ถืือห็ุ�น ห็นี�สินรีวม	/	ส่วนของผู้้�ถืือห็ุ�น (เที่่า)

อัตรีาส่วนความสามารีถืชีำารีะดอกเบีั�ย	
(EBITDA/Interest	paid)

กำาไรีก่อนดอกเบีั�ยจ่าย	ภาษีั	ค่าเสื�อมรีาคา	แลีะค่าตัดจำาห็น่าย	/	
ดอกเบีั�ยจ่ายจากการีดำาเนินงานแลีะลีงทุี่น

(เที่่า)

อัตรีาการีจ่ายเงินปีันผู้ลี เงินปีันผู้ลี	/	กำาไรีสุที่ธิ (%)

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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1.	 ภาพรวมูข้องการดำำาเนินธุุรกิจท่�ผู้่านมูาและการเปล่�ยนแปลงท่�มู่นัยสำำาคััญ

	 สำาห็รัีบักลุ่ีมบัริีษััที่มีธุรีกิจห็ลัีกอย่้	2	ธุรีกิจ	คือ	
	 	 1.	 ธุรีกิจผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสตกิ	ดำาเนินการีโดย	บัรีษัิัที่	สาลีี�อุตสาห็กรีรีม	จำากัด	(มห็าชีน)	แลีะบัรีษัิัที่	เพชีรีสยาม	(ปีรีะเที่ศไที่ย)	จำากัด 
	 	 2.	 ธุรีกิจผู้ลิีตฉลีากสินค�า	ดำาเนินการีโดย	บัริีษััที่	สาลีี�	พริี�นท์ี่ติ�ง	จำากัด	(มห็าชีน)

 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก  
	 ก)	กลุ่ีมล้ีกค�าในลัีกษัณะรีบััจ�างผู้ลิีต	(Original	Equipment	Manufacturer	ห็รีอื	OEM)		ดำาเนินการีโดยบัรีษัิัที่		ล้ีกค�าส่วนให็ญ่จะนำาสินค�า 
	 	 ของบัริีษััที่ไปีปีรีะกอบัเป็ีนส่วนห็นึ�งของสินค�าเพื�อการีบัริีโภคในปีรีะเที่ศแลีะเพื�อการีส่งออกอีกทีี่ห็นึ�ง		กลุ่ีมล้ีกค�าส่วนให็ญ่จะกรีะจาย 
	 	 อย่้ในห็ลีายอุตสาห็กรีรีม	เช่ีน	อุตสาห็กรีรีมของใชี�ในครัีวเรืีอน		ชิี�นส่วนอิเล็ีกที่รีอนิกส์	ยานยนต์		เครืี�องใชี�สำานักงาน		เป็ีนต�น	 
	 	 ที่ำาให็�มีการีกรีะจายความเสี�ยงในด�านของกลุ่ีมธุรีกิจของล้ีกค�าตามกลียุที่ธ์การีดำาเนินธุรีกิจของบัริีษััที่	ดังนั�น	เมื�ออุตสาห็กรีรีมใด 
	 	 อุตสาห็กรีรีมห็นึ�งมีภาวะอุตสาห็กรีรีมทีี่�ตกตำ�าลีงก็ไม่ได�มีผู้ลีกรีะที่บัต่อผู้ลีปีรีะกอบัการีของบัริีษััที่อย่างรุีนแรีงนัก
	 ข)	กลุ่ีมล้ีกค�าโมเดิร์ีนเที่รีด	ดำาเนินการีโดยบัริีษััที่ย่อย	คือ	บัริีษััที่	เพชีรีสยาม	(ปีรีะเที่ศไที่ย)	จำากัด	ล้ีกค�าจะนำาสินค�าของบัริีษััที่ย่อย 
	 	 ไปีขายตรีงให็�กับัผู้้�บัริีโภคอีกทีี่ห็นึ�ง	โดยกลุ่ีมล้ีกค�าส่วนให็ญ่ก็คือ	ศ้นย์การีค�าโมเดิร์ีนเที่รีดต่าง	ๆ 	เช่ีน	บิั�กซี		โลีตัส	แม็คโครี	ไที่วัสดุ 
	 	 โฮมโปีรี	เป็ีนต�น

 ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า  
	 	 ส่วนให็ญ่กลุี่มล้ีกค�าเกือบัทัี่�งห็มดจะอย้่ในอุตสาห็กรีรีมสินค�าอุปีโภคบัริีโภค	 แลีะนำาสินค�าของบัริีษััที่ไปีปีรีะกอบัเปี็นส่วนห็นึ�ง 
	 ของสินค�าทัี่�งเพื�อการีบัริีโภคในปีรีะเที่ศแลีะเพื�อการีส่งออกด�วย	ซึ�งล้ีกค�าส่วนให็ญ่เป็ีนผู้้�ผู้ลิีตสินค�าอุปีโภคบัริีโภคข�ามชีาติรีายให็ญ่ 
	 ของโลีก	โดยกลุ่ีมล้ีกค�าในอุตสาห็กรีรีมนี�ส่วนให็ญ่จะมีการีเติบัโตทีี่�ดี	เนื�องจากเป็ีนสินค�าทีี่�จำาเป็ีนในชีีวิตปีรีะจำาวัน	ที่ำาให็�ยอดขาย 
	 ของบัริีษััที่มีความมั�นคงในด�านความต�องการีของสินค�าแลีะเติบัโตขึ�นตามการีบัริีโภคทีี่�เพิ�มขึ�น	แต่อาจมีความเสี�ยงจากการีแข่งขัน 
	 ทีี่�รุีนแรีงขึ�นในธุรีกิจผู้ลิีตฉลีากสินค�าจากการีเข�ามาของค่้แข่งจากต่างปีรีะเที่ศ

 นโยบายการด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีนโยบัายการีดำาเนินธุรีกิจทีี่�มุ่งเน�นการีเติบัโตไปีกับัล้ีกค�า	กลุ่ีมล้ีกค�า	บัริีษััที่ข�ามชีาติ	ทีี่�ต�องการีสินค�าคุณภาพส้งใน 
	 รีาคาที่ี�สมเห็ตุสมผู้ลี	 ซึ�งจะเห็็นได�ว่า	 กลุี่มล้ีกค�าส่วนให็ญ่ของกลุี่มบัริีษััที่นั�นจะเปี็นบัรีิษััที่ข�ามชีาติแลีะนำาสินค�าของบัรีิษััที่ไปี 
	 ปีรีะกอบัเพื�อการีบัริีโภคทัี่�งในปีรีะเที่ศแลีะเพื�อการีส่งออก	ดังนั�น	ห็ากภาวะเศรีษัฐกิจโลีกได�รัีบัผู้ลีกรีะที่บัห็รีอืมีภาวะทีี่�ตกตำ�าลีงแลี�ว 
	 ก็อาจมีผู้ลีกรีะที่บัต่อผู้ลีการีดำาเนินงานของกลุ่ีมบัริีษััที่ได�	กลุ่ีมบัริีษััที่จึงได�พยายามลีดความเสี�ยงโดยการีกรีะจายล้ีกค�าไม่ให็�กรีะจุกตัว 
	 ในล้ีกค�ารีายใดรีายห็นึ�งห็รืีอในอุตสาห็กรีรีมใดอุตสาห็กรีรีมห็นึ�งมากเกินไปี	 โดยกลุี่มล้ีกค�าจะมีการีกรีะจายไปีทัี่�งในอุตสาห็กรีรีม 
	 อุปีโภคบัริีโภค	อุตสาห็กรีรีมอิเล็ีกที่รีอนิกส์	อุตสาห็กรีรีม		ยานยนต์	อุตสาห็กรีรีมเครืี�องใชี�สำานักงาน	เป็ีนต�น
	 	 โดยในปีี	2562	ทีี่�ผู่้านมา	กลุ่ีมบัริีษััที่ตั�งเป้ีารีายได�รีวมไว�ทีี่�	1,500	ลี�านบัาที่	ซึ�งเติบัโตขึ�นปีรีะมาณรี�อยลีะ	6	จากรีายได�รีวมในปีีก่อน	 
	 แต่กลุ่ีมบัริีษััที่สามารีถืที่ำารีายได�รีวมได�เพียง	1,236	ลี�านบัาที่	(รีายได�ทีี่�ลีดลีงส่วนห็นึ�งปีรีะมาณ	59	ลี�านบัาที่	เกิดจากมาตรีฐาน 
	 การีบััญชีีทีี่�กำาห็นดให็�บัันทึี่กยอดขายสุที่ธิจากค่าใชี�จ่ายในการีขาย)	ซึ�งลีดลีงจากปีีก่อนปีรีะมาณรี�อยลีะ	8	โดยสาเห็ตุห็ลัีกทีี่�รีายได�รีวม 
	 ไม่สามารีถืเติบัโตขึ�นตามเปี้าห็มายทีี่�วางไว�ได�ก็เนื�องมาจากรีายได�จากทัี่�งธุรีกิจผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติกแลีะธุรีกิจพิมพ์ฉลีากสินค�าทีี่�มี 
	 จำานวนลีดลีงจากปีีก่อนเพรีาะภาวะเศรีษัฐกิจทัี่�งภายในปีรีะเที่ศแลีะต่างปีรีะเที่ศทีี่�ชีะลีอตวั	รีวมทัี่�งมีการีแข่งขันทีี่�ส้งขึ�นจากจำานวน 
	 ค่้แข่งทีี่�เพิ�มมากขึ�น	ที่ำาให็�มีการีแข่งขันด�านรีาคาส้งขึ�นโดยเฉพาะในธุรีกิจพิมพ์ฉลีากสินค�า	
	 	 สำาห็รัีบัในปีี	2563	นี�	กลุ่ีมบัริีษััที่ตั�งเป้ีารีายได�รีวมเติบัโตปีรีะมาณรี�อยลีะ	9	ห็รืีออย่้ทีี่�ปีรีะมาณ	1,350	ลี�านบัาที่	ซึ�งในปีี	2563	นี� 
	 กลุ่ีมบัริีษััที่พยายามขยายตลีาดไปียังล้ีกค�ากลุ่ีมให็ม่	ๆ 	เพิ�มขึ�น	โดยการีขยายธรุีกิจไปีที่างด�านตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor 
	 ห็รืีอ	EEC)	แลีะไปียังกลุ่ีมล้ีกค�าธุรีกิจจากปีรีะเที่ศจีนทีี่�ย�ายฐานการีผู้ลิีตมายังปีรีะเที่ศไที่ย	เพื�อห็ลีีกเลีี�ยงปัีญห็าที่างการีค�ารีะห็ว่างจีน 
	 กับัสห็รัีฐอเมริีกา		
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 การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีส�าคัญในปีท่ีผ่านมา
	 	 ในปีี	2562	บัริีษััที่มีเห็ตุการีณ์ทีี่�สำาคัญต่าง	ๆ	ซึ�งได�รีายงานต่อสาธารีณชีนผู่้านที่างตลีาดห็ลัีกที่รัีพย์ฯ	แลี�วเมื�อคณะกรีรีมการี 
	 มีมติอนุมัติในวารีะนั�น	ๆ	ตามห็ลัีกเกณฑ์ิทีี่�กำาห็นด	ตลีอดจนการีเปิีดเผู้ยในห็มายเห็ตุปีรีะกอบังบัการีเงินของบัริีษััที่ด�วย	โดยสรุีปี	 
	 ได�ดังนี�

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการจัดการ
	 	 ทีี่�ปีรีะชุีมคณะกรีรีมการีบัริีษััที่	ครัี�งทีี่�	1/2562	เมื�อวันทีี่�	22	กุมภาพันธ์	2562	ได�มีมติดังนี�	
	 	 1.	 อนุมัติให็�เปีลีี�ยนแปีลีงกรีรีมการีผู้้�มีอำานาจลีงนามผู้้กพันบัริีษััที่	โดยมีรีายลีะเอียดดังนี�

	 	 		 จากเดิิม
	 	 		 “นายสุชีาติ	จิวะพรีทิี่พย์	นายสาทิี่ส	ตัตวธรี	นายเลีอพงศ์	วงศ์ที่วีพิพัฒน์	กรีรีมการีสองในสามคนนี�
	 	 		 ลีงลีายมือชืี�อร่ีวมกันแลีะปีรีะทัี่บัตรีาสำาคัญของบัริีษััที่”

	 	 		 เปล่ี่�ยนเป็น
	 	 		 “นายสุชีาติ	จิวะพรีทิี่พย์	นายสาทิี่ส	ตัตวธรี	นายเลีอพงศ์	วงศ์ที่วีพิพัฒน์	นายสุพจน์	สุนที่ริีนคะ	กรีรีมการีสองในสี�คนนี� 
	 	 		 ลีงลีายมือชืี�อร่ีวมกันแลีะปีรีะทัี่บัตรีาสำาคัญของบัริีษััที่”

	 2.	 อนุมัติให็�แต่งตั�งคณะกรีรีมการีบัริีห็ารี	โดยปีรีะกอบัด�วยกรีรีมการีบัริีห็ารี	4	ท่ี่าน	โดยมีรีายชืี�อดังต่อไปีนี�
	 	 		 นายสาทิี่ส		ตัตวธรี	 	 ปีรีะธานกรีรีมการีบัริีห็ารี
	 	 		 นายที่ากาชิี	โอตานิ	 	 กรีรีมการีบัริีห็ารี
	 	 		 นายมนัส	บุัญสนอง	 	 กรีรีมการีบัริีห็ารี
	 	 		 นายสุพจน์		สุนที่ริีนคะ		 กรีรีมการีบัริีห็ารี

	 	 ทัี่�งนี�	มีผู้ลีตั�งแต่วันทีี่�	23	กุมภาพันธ์	2562	เป็ีนต�นไปี

 การจ่ายเงินปันผล
	 	 ทีี่�ปีรีะชุีมสามัญผู้้�ถืือหุ็�นปีรีะจำาปีี	2562	เมื�อวันทีี่�	24	เมษัายน	2562	ได�มีมติอนุมัติให็�จ่ายเงินปัีนผู้ลีสำาห็รัีบัผู้ลีการีดำาเนินงานปีี	2561 
	 แลีะจากกำาไรีสะสมของบัริีษััที่	ให็�แก่ผู้้�ถืือหุ็�นจำานวน	1,520,484,068		หุ็�น	ในอัตรีาหุ็�นลีะ	0.01	บัาที่	(ห็นึ�งสตางค์)	โดยกำาห็นดจ่ายเงินปัีนผู้ลี 
	 ดังกล่ีาวในวันทีี่�	22	พฤษัภาคม	2562		

	 	 ทีี่�ปีรีะชุีมคณะกรีรีมการีบัริีษััที่	ครัี�งทีี่�	1/2563	เมื�อวันทีี่�	21	กุมภาพันธ์	2563	ได�มีมติให็�งดจ่ายเงินปัีนผู้ลีสำาห็รัีบัผู้ลีการีดำาเนินงาน 
	 ปีี	2562	 เนื�องจากกลุ่ีมบัริีษััที่มีผู้ลีการีดำาเนินงานขาดทุี่น	แลีะเพื�อสำารีองเงินใชี�เป็ีนเงินทุี่นห็มุนเวียน	 ทัี่�งนี�	 การีงดจ่ายเงินปัีนผู้ลี 
	 ดังกล่ีาวต�องได�รัีบัการีอนุมัติจากทีี่�ปีรีะชุีมสามัญผู้้�ถืือหุ็�นปีรีะจำาปีี	2563	ในวันทีี่�	23	เมษัายน	2563	ก่อนจึงจะมีผู้ลี

 การแก้ไขข้อบังคับของบริษััท
	 	 ทีี่�ปีรีะชุีมสามัญผู้้�ถืือหุ็�นปีรีะจำาปีี	2562	เมื�อวันทีี่�	24	เมษัายน	2562	ได�มีมติให็�แก�ไขปีรัีบัปีรุีงข�อบัังคับัของบัริีษััที่	เพื�อให็�สอดคลี�อง 
	 กับัปีรีะกาศคณะรัีกษัาความสงบัแห่็งชีาติ	ทีี่�	74/2557	เรืี�อง	การีปีรีะชุีมผู่้านสื�ออิเล็ีกที่รีอนิกส์	ฉบัับัลีงวันทีี่�	27	มิถุืนายน	2557	ปีรีะกอบั 
	 กับัคำาชีี�แจงกรีมพัฒนาธุรีกิจการีค�า	เรืี�อง	การีปีรีะชุีมผู่้านสื�ออิเล็ีกที่รีอนิกส์	ของห็�างหุ็�นส่วน	จำากัด	บัริีษััที่จำากัด	บัริีษััที่มห็าชีนจำากัด	 
	 สมาคมการีค�า	แลีะห็อการีค�า	ตามปีรีะกาศคณะรัีกษัาความสงบัแห่็งชีาติ	ทีี่�	74/2557	เรืี�อง	การีปีรีะชุีมผู่้านสื�ออิเล็ีกที่รีอนิกส์	ฉบัับัลีง 
	 วันทีี่�	 23	 กันยายน	 2559	 ซึ�งกำาห็นดให็�บัริีษััที่มห็าชีนจำากัดทีี่�ปีรีะสงค์จะปีรีะชุีมผู่้านสื�ออิเล็ีกที่รีอนิกส์	 จะต�องมีการีกำาห็นดเรืี�อง 
	 ดังกล่ีาวไว�ในข�อบัังคับัของบัริีษััที่	แลีะคำาสั�งหั็วห็น�าคณะรัีกษัาความสงบัแห่็งชีาติ		ทีี่�	21/2560	เรืี�อง	การีแก�ไขเพิ�มเติมกฎห็มาย 
	 เพื�ออำานวยความสะดวกในการีปีรีะกอบัธุรีกิจ	 ได�แก�ไขเพิ�มเติมพรีะรีาชีบััญญัติบัริีษััที่มห็าชีนจำากัด	พ.ศ.2535	มาตรีา	100	 เรืี�อง 
	 การีให็�สิที่ธิผู้้�ถืือหุ็�นเรีียกปีรีะชุีมวิสามัญผู้้�ถืือหุ็�น	ที่ำาให็�ข�อบัังคับัของบัริีษััที่ฯ	ข�อ	25	ซึ�งกำาห็นดตามกฎห็มายเดิมไม่มีผู้ลีใชี�บัังคับัต่อไปี 
	 เนื�องจากขัดกับักฎห็มายดังกล่ีาว	รีวมถึืงแก�ไขปีรัีบัปีรุีงข�อบัังคับัของบัริีษััที่ในส่วนทีี่�เกี�ยวกับัการีปีรีะชุีมคณะกรีรีมการีให็�สมบ้ัรีณ์ยิ�งขึ�น 
	 โดยมีสารีะสำาคัญของการีเสนอแก�ไขเพิ�มเติมข�อบัังคับัของบัริีษััที่	ดังนี�
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ล�าดับ ข้อบังคับบริษััทฯ ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข

1 หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้อ 21	 ในการีปีรีะชีุมคณะกรีรีมการี	 ต�องมี
กรีรีมการีมาปีรีะชุีมไม่น�อยกว่ากึ�งห็นึ�งของ
จำานวนกรีรีมการีทัี่�งห็มด	 จึงจะเปี็นองค์ปีรีะชุีม	
ในกรีณีทีี่�ปีรีะธานกรีรีมการีไม่อย้่ในที่ี�ปีรีะชีุม
ห็รีือไม่สามารีถืปีฏิบััติห็น�าที่ี�ได�	ถื�ามีรีองปีรีะธาน
กรีรีมการี	ให็�รีองปีรีะธานกรีรีมการีเปี็นปีรีะธาน	
ถื�าไม่มรีีองปีรีะธานกรีรีมการีห็รีอืมีแต่ไม่สามารีถื
ปีฏิบััติห็น�าที่ี�ได�	 ให็�กรีรีมการีซึ�งมาปีรีะชีุมเลีือก
กรีรีมการีคนห็นึ�งเปี็นปีรีะธานในที่ี�ปีรีะชีุม
						กรีรีมการีคนห็นึ�งมีเสียงห็นึ�งเสียงในการีลีง
คะแนน	เว�นแต่กรีรีมการีซึ�งมสี่วนได�เสียในเรีื�อง
ใดไม่มีสิที่ธิออกเสียงลีงคะแนนในเรืี�องนั�น	 ถื�า
คะแนนเสียงเที่่ากันให็�ปีรีะธานในทีี่�ปีรีะชุีมออก
เสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงห็นึ�งเปี็นเสียงชีี�ขาด
	 	 	 	 	 การีวินิจฉัยชีี�ขาดของที่ี�ปีรีะชีุมให็�ถืือเสียง
ข�างมาก

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้อ 21		ในการีปีรีะชุีมคณะกรีรีมการี	ต�องมีกรีรีมการีมาปีรีะชุีมไม่
น�อยกว่ากึ�งห็นึ�งของจำานวนกรีรีมการีที่ั�งห็มด	จงึจะเป็ีนองค์ปีรีะชีมุ	
       ประธานกรรมการท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุทกุคราว 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรอืมแีต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถ
ปฏบิติัหน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึง่
เป็นประธานในที่ประชุม
       ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ระชมุ
จะก�าหนดให้กรรมการของบริษัทัเข้าร่วมประชุมและด�าเนนิการ
ใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่
กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ใน
ประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

       การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมี
กระบวนการรกัษัาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ โดยให้มี
การบนัทกึเสียงหรอืทัง้เสยีงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการ
ทกุรายในทีป่ระชมุตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชมุ รวมทัง้ข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบ
ควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         กรรมการบริษััทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้าง
ต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุม
ได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
         การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด     

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
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ล�าดับ ข้อบังคับบริษััทฯ ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข

2 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25	 	 คณะกรีรีมการีต�องจัดให็�มีการีปีรีะชีุม
ผู้้�ถืือห็ุ�นเปี็นการีปีรีะชีุมสามัญปีรีะจำาปีีภายใน	4	
เดือนนับัแต่วันสิ�นสุดของรีอบัปีีบััญชีีของบัรีิษััที่
	 	 	 	 	 การีปีรีะชุีมผู้้�ถืือห็ุ�นครีาวอื�นนอกจากทีี่�
กลี่าวแลี�ว	ให็�เรีียกว่า	การีปีรีะชีุมวิสามัญ	คณะ
กรีรีมการีจะเรีียกปีรีะชุีมผู้้�ถืือหุ็�นวิสามัญเมื�อใด
ก็ได�สุดแต่จะเห็็นสมควรี	ห็รีือผู้้�ถืือห็ุ�นรีวมกันนับั
จำานวนห็ุ�นได�ไม่น�อยกว่า	1	ใน	5	ของจำานวนห็ุ�น
ที่ี�จำาห็น่ายได�ที่ั�งห็มด	ห็รีือผู้้�ถืือห็ุ�นไม่น�อยกว่า	25	
คน	ซึ�งมหี็ุ�นนบััรีวมกนัได�ไม่น�อยกว่า	1	ใน10	ของ
จำานวนห็ุ�นทีี่�จำาห็น่ายได�ทัี่�งห็มด	 จะเข�าชืี�อกันที่ำา
ห็นงัสอืขอให็�คณะกรีรีมการีเรียีกปีรีะชีมุผู้้�ถือืห็ุ�น
เปี็นการีปีรีะชีุมวิสามัญเมื�อใดก็ได�	 แต่ต�องรีะบัุ
เห็ตุผู้ลีในการีทีี่�ขอให็�เรีียกปีรีะชุีมไว�ให็�ชัีดเจนใน
ห็นังสือดังกลี่าวด�วย	ในกรีณีนี�ให็�คณะกรีรีมการี
จัดปีรีะชีุมผู้้�ถืือห็ุ�นภายใน	1	เดือนนับัแต่วันที่ี�ได�
รีับัห็นังสือจากผู้้�ถืือห็ุ�น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25	 คณะกรีรีมการีต�องจัดให็�มีการีปีรีะชุีมผู้้�ถืือหุ็�นเปี็นการี
ปีรีะชีุมสามัญปีรีะจำาปีีภายใน	4	 เดือนนับัแต่วันสิ�นสุดของรีอบัปีี
บััญชีีของบัรีิษััที่
								การีปีรีะชีุมผู้้�ถืือห็ุ�นครีาวอื�นนอกจากที่ี�กลี่าวแลี�ว	ให็�เรีียก
ว่า	 “การีปีรีะชีุมวิสามัญ”	 คณะกรีรีมการีจะเรีียกปีรีะชีุมผู้้�ถืือห็ุ�น
วิสามัญเมื�อใดก็ได�สุดแต่จะเห็็นสมควรี		
        ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
กันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
        ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบก�าหนดระยะ
เวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือ
หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษััทต้องรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายอนัจ�าเป็นทีเ่กดิจากการจดัให้มกีารประชมุและอ�านวยความ
สะดวกตามสมควร
       ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะ  ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 103  
ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษััท

ท้ั้�งน่�	การแก้ไขข้อบ้ังค้ับัด้ิงกล่ี่าวได้ินำาไปจดิทั้ะเบ่ัยนก้บักระทั้รวงพาณิิชย์เร่ยบัร้อยแล้ี่ว

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
	 	 ในรีะห็ว่างปีี	กลุ่ีมบัรีษัิัที่ได�นำามาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินแลีะการีตคีวามมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินฉบัับัปีรีบััปีรีงุ 
	 	 (ปีรัีบัปีรุีง	2561)	แลีะฉบัับัให็ม่	จำานวนห็ลีายฉบัับั	ซึ�งมีผู้ลีบัังคับัใชี�สำาห็รัีบังบัการีเงินทีี่�มีรีอบัรีะยะเวลีาบััญชีีทีี่�เริี�มในห็รืีอห็ลัีง 
	 	 วันทีี่�	1	มกรีาคม	2562	มาถืือปีฏิบััติ	มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินดังกล่ีาวได�รัีบัการีปีรัีบัปีรุีงห็รืีอจัดให็�มีขึ�นเพื�อให็�มีเนื�อห็า 
	 	 เท่ี่าเทีี่ยมกับัมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินรีะห็ว่างปีรีะเที่ศ	โดยส่วนให็ญ่เป็ีนการีอธิบัายให็�ชัีดเจนเกี�ยวกับัวิธีปีฏิบััติที่างการี 
	 	 การีบััญชีีแลีะการีให็�แนวที่าปีฏิบิัที่างการีบััญชีีแก่ผู้้�ใชี�มาตรีฐาน	การีนำามาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินดังกล่ีาวมาถืือปีฏิบััตินี� 
	 	 ไม่มผีู้ลีกรีะที่บัอย่างเป็ีนสารีะสำาคัญต่องบัการีเงินของกลุ่ีมบัริีษััที่ฯ	อย่างไรีก็ตาม	มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินฉบัับัให็ม่	ซึ�งได�มี 
	 	 การีเปีลีี�ยนแปีลีงห็ลัีกการีสำาคัญ	สามารีถืสรุีปีได�ดังนี�

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ	 	
ณ	วิันที่่�	31	ธิันวิาคม	2562
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า
	 	 มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน	ฉบัับัทีี่�	15	ใชี�แที่นมาตรีฐานการีบััญชีีแลีะการีตีความมาตรีฐานการีบััญชีีทีี่�เกี�ยวข�องต่อไปีนี�	
		 	 มาตรีฐานการีบััญชีี		
	 	 ฉบัับัทีี่�	11	(ปีรัีบัปีรุีง	2560)		 	 สัญญาก่อสรี�าง
	 	 ฉบัับัทีี่�	18	(ปีรัีบัปีรุีง	2560)		 	 รีายได�
	 	 การีตีความมาตรีฐานการีบััญชีี		
	 	 ฉบัับัทีี่�	31	(ปีรัีบัปีรุีง	2560)		 	 รีายได�	-	รีายการีแลีกเปีลีี�ยนเกี�ยวกับับัริีการีโฆษัณา
		 	 การีตีความมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน		
	 	 ฉบัับัทีี่�	13	(ปีรัีบัปีรุีง	2560)		 	 โปีรีแกรีมสิที่ธิพิเศษัแก่ล้ีกค�า
	 	 ฉบัับัทีี่�	15	(ปีรัีบัปีรุีง	2560)		 	 สัญญาสำาห็รัีบัการีก่อสรี�างอสังห็าริีมที่รัีพย์
	 	 ฉบัับัทีี่�	18	(ปีรัีบัปีรุีง	2560)		 	 การีโอนสินที่รัีพย์จากล้ีกค�า
	 	 กิจการีต�องใชี�มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน	 ฉบัับัทีี่�	 15	 กับัสัญญาทีี่�ที่ำากับัล้ีกค�าทุี่กสัญญา	 ยกเว�นสัญญาทีี่�อย่้ในขอบัเขต 
	 	 ของมาตรีฐานการีบััญชีีฉบัับัอื�น	มาตรีฐานฉบัับันี�ได�กำาห็นดห็ลัีกการี	5	ขั�นตอนสำาห็รัีบัการีรัีบัร้ี�รีายได�ทีี่�เกิดขึ�นจากสัญญาทีี่�ที่ำากับั 
	 	 ล้ีกค�า	โดยกิจการีจะรัีบัร้ี�รีายได�ในจำานวนเงินทีี่�สะที่�อนถึืงสิ�งตอบัแที่นทีี่�กิจการีคาดว่าจะมสิีที่ธิได�รัีบัจากการีแลีกเปีลีี�ยนสินค�าห็รืีอ 
	 	 บัริีการีทีี่�ได�ส่งมอบัให็�แก่ล้ีกค�า	แลีะกำาห็นดให็�กิจการีต�องใชี�ดุลียพินิจแลีะพิจารีณาข�อเท็ี่จจริีงแลีะเห็ตุการีณ์ทีี่�เกี�ยวข�องทัี่�งห็มด 
	 	 ในการีพิจารีณาตามห็ลัีกการีในแต่ลีะขั�นตอน
	 	 กลุี่มบัรีิษััที่ฯได�นำามาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินฉบัับันี�มาถืือปีฏิบััติโดยปีรัีบัย�อนห็ลีังงบัการีเงินปีีก่อนทีี่�แสดงเปี็นข�อม้ลี 
	 	 เปีรีียบัเทีี่ยบัเสมือนห็นึ�งว่ากลุ่ีมบัริีษััที่ฯใชี�นโยบัายการีบััญชีีนี�มาตั�งแต่แรีกโดยไม่เปิีดเผู้ยผู้ลีกรีะที่บัจากการีนำามาตรีฐานฉบัับันี� 
	 	 มาใชี�ต่องบัการีเงินสำาห็รัีบัปีีปัีจจุบััน

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  
  1 มกราคม 2563
	 	 สภาวิชีาชีีพบััญชีีได�ปีรีะกาศใชี�มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินแลีะการีตีความมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินฉบัับัให็ม่แลีะ 
	 	 ฉบัับัปีรัีบัปีรุีง	ซึ�งมีผู้ลีบัังคับัใชี�สำาห็รัีบังบัการีเงินทีี่�มีรีอบัรีะยะเวลีาบััญชีีทีี่�เริี�มในห็รืีอห็ลัีงวันทีี่�	1	มกรีาคม	2563	มาตรีฐานการีรีายงาน 
	 	 ที่างการีเงินดังกลี่าวได�รัีบัการีปีรัีบัปีรุีงห็รืีอจัดให็�มีขึ�นเพื�อให็�มีเนื�อห็าเที่่าเทีี่ยมกับัมาตรีฐานการีายงานที่างการีเงินรีะห็ว่าง 
	 	 ปีรีะเที่ศ	โดยส่วนให็ญ่เป็ีนการีอธิบัายให็�ชัีดเจนเกี�ยวกับัวิธปีีฏิบััตทิี่างการีบััญชีีแลีะการีให็�แนวปีฏิบััตทิี่างบััญชีีแก่ผู้้�ใชี�มาตรีฐาน	 
	 	 ยกเว�นมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินฉบัับัให็ม่ซึ�งได�มีการีเปีลีี�ยนแปีลีงห็ลัีกการีสำาคัญ	สามารีถืสรุีปีได�ดังนี�

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
	 	 มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน	กลุ่ีมเครืี�องมือที่างการีเงิน	ปีรีะกอบัด�วยมาตรีฐานแลีะการีตีความมาตรีฐาน	จำานวน	5	ฉบัับั	ได�แก่ 

	 	 มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน
	 	 ฉบัับัทีี่�	7	 	 การีเปิีดเผู้ยข�อม้ลีเครืี�องมือที่างการีเงิน
	 	 ฉบัับัทีี่�	9	 	 เครืี�องมือที่างการีเงิน
	 	 มาตรีฐานการีบััญชีี
	 	 ฉบัับัทีี่�	32		 	 การีแสดงรีายการีเครืี�องมือที่างการีเงิน
	 	 การีตีความมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน
	 	 ฉบัับัทีี่�	16	 	 การีป้ีองกันความเสี�ยงของเงินลีงทุี่นสุที่ธิในห็น่วยงานต่างปีรีะเที่ศ
	 	 ฉบัับัทีี่�	19	 	 การีชีำารีะห็นี�สินที่างการีเงินด�วยตรีาสารีทุี่น
	 	 มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินกลุ่ีมดังกล่ีาวข�างต�นกำาห็นดห็ลัีกการีเกี�ยวกับัการีจดัปีรีะเภที่แลีะการีวดัม้ลีค่าเครืี�องมือที่างการีเงิน 
	 	 ด�วยม้ลีค่ายุติธรีรีมห็รืีอรีาคาทุี่นตัดจำาห็น่ายโดยพิจารีณาจากปีรีะเภที่ของตรีาสารีที่างการีเงิน	ลัีกษัณะของกรีะแสเงินสดตามสัญญา 
	 	 แลีะแผู้นธุรีกิจของกิจการี	(Business	Model)	ห็ลีกัการีเกี�ยวกับัวิธีการีคำานวณการีด�อยค่าของเครืี�องมือที่างการีเงินโดยใชี�แนวคิด 
	 	 ของผู้ลีขาดทุี่นด�านเครีดิตทีี่�คาดว่าจะเกิดขึ�น	แลีะห็ลัีกการีเกี�ยวกับัการีบััญชีีป้ีองกันความเสี�ยง	รีวมถึืงการีแสดงรีายการีแลีะการีเปิีดเผู้ย 
  ข�อม้ลีเครืี�องมือที่างการีเงิน	แลีะเมื�อมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินกลุ่ีมนี�มีผู้ลีบัังคับัใชี�	จะที่ำาให็�มาตรีฐานการีบััญชีี	การีตคีวามมาตรีฐาน 
	 	 การีบััญชีี	แลีะแนวปีฏิบััติที่างการีบััญชีีบัางฉบัับัทีี่�มีผู้ลีบัังคับัใชี�อย่้ในปัีจจุบัันถ้ืกยกเลิีกไปี
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	 	 ปัีจจุบัันฝ่ายบัริีห็ารีของกลุ่ีมบัริีษััที่ฯอย่้รีะห็ว่างการีปีรีะเมินผู้ลีกรีะที่บัทีี่�อาจมีต่องบัการีเงินในปีีทีี่�เริี�มนำามาตรีฐานกลุ่ีมดังกล่ีาว 
	 	 มาถืือปีฏิบััติ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า
	 	 มาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงิน	ฉบัับัทีี่�	16	ใชี�แที่นมาตรีฐานการีบััญชีี	ฉบัับัทีี่�	17	เรืี�อง	สัญญาเช่ีา	แลีะการีตีความมาตรีฐาน 
	 	 บััญชีีทีี่�เกี�ยวข�อง	มาตรีฐานฉบัับันี�ได�กำาห็นดห็ลัีกการีของการีรัีบัร้ี�รีายการี	การีวัดม้ลีค่า	การีแสดงรีายการีแลีะการีเปิีดเผู้ยข�อม้ลี 
	 	 ของสัญญาเช่ีา	แลีะกำาห็นดให็�ผู้้�เช่ีารัีบัร้ี�สินที่รัีพย์แลีะห็นี�สินสำาห็รัีบัสัญญาเช่ีาทุี่กรีายการีทีี่�มีรีะยะเวลีาในการีเช่ีามากกว่า	12	เดือน 
	 	 เว�นแต่สินที่รัีพย์อ�างอิงนั�นมีม้ลีค่าตำ�า
	 	 การีบััญชีีสำาห็รัีบัผู้้�ให็�เช่ีาไม่มีการีเปีลีี�ยนแปีลีงอย่างมีสารีะสำาคัญจากมาตรีฐานการีบััญชีี	ฉบัับัทีี่�	17	ผู้้�ให็�เช่ีายังคงต�องจัดปีรีะเภที่ 
	 	 สัญญาเช่ีาเป็ีนสัญญาเช่ีาดำาเนินงานห็รืีอสัญญาเช่ีาเงินทุี่นโดยใชี�ห็ลัีกการีเช่ีนเดียวกันกับัมาตรีฐานการีบััญชีี	ฉบัับัทีี่�	17
	 	 กลุี่มบัริีษััที่ฯคาดว่าจะนำามาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินฉบัับันี�มาถืือปีฏิบััติโดยรัีบัร้ี�ผู้ลีกรีะที่บัสะสมของการีนำามาตรีฐาน 
	 	 การีรีายงานที่างการีเงินฉบัับันี�มาถืือปีฏิบััติใชี�ครัี�งแรีกโดยการีปีรัีบัปีรุีงกับักำาไรีสะสม	ณ	วันทีี่�	1	มกรีาคม	2563	แลีะไม่ปีรัีบัย�อนห็ลัีง 
	 	 งบัการีเงินปีีก่อนทีี่�แสดงเปีรีียบัเทีี่ยบั
	 	 ฝ่ายบัริีห็ารีของกลุ่ีมบัริีษััที่ฯคาดว่า	 การีนำามาตรีฐานการีบััญชีีดังกล่ีาวมาใชี�จะมีผู้ลีกรีะที่บัต่องบัแสดงฐานะการีเงิน	ณ	 วันทีี่�	 
	 	 1	มกรีาคม	2563	คือ	สินที่รัีพย์ของกลุ่ีมบัริีษััที่ฯมีจำานวนเพิ�มขึ�นรีวมทัี่�งสิ�นปีรีะมาณ	32	ลี�านบัาที่	แลีะห็นี�สินของกลุ่ีมบัริีษััที่ฯ 
	 	 มีจำานวนเพิ�มขึ�นรีวมทัี่�งสิ�นปีรีะมาณ	32	ลี�านบัาที่	(งบัการีเงินเฉพาะกิจการี:	ไม่มี)

2.	 ผู้ลการดำำาเนินงาน	และคัวามูสำามูารถในการทำากำาไร

	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีผู้ลีการีดำาเนินงานทีี่�ลีดลีงในแง่ของรีายได�จากภาวะเศรีษัฐกจิทีี่�ชีะลีอตวัทัี่�งในปีรีะเที่ศแลีะต่างปีรีะเที่ศ	รีวมถึืงการีแข่งขัน 
	 ทีี่�รุีนแรีงขึ�น	ที่ำาให็�กลุ่ีมบัริีษััที่ปีรีะสบัลีผู้ลีขาดทุี่นในปีี	2562	โดยจะเห็็นได�จากรีายได�รีวมในปีี	2562	มีจำานวน	1,255	ลี�านบัาที่	
	 ลีดลีงจากปีี	2561	ปีรีะมาณรี�อยลีะ	7	แลีะมีผู้ลีขาดทุี่นสุที่ธิส่วนของบัริีษััที่ฯ	จำานวน	(30.07)	ลี�านบัาที่	ในขณะทีี่�ในปีีทีี่�แลี�วกลุ่ีมบัริีษััที่ 
	 มีผู้ลีกำาไรีสุที่ธิส่วนของบัริีษััที่ฯ	จำานวน	24.76	ลี�านบัาที่	เนื�องจากรีายได�ทีี่�ลีดลีงดังกล่ีาวแลีะอัตรีาส่วนต�นทุี่นขายทีี่�ส้งขึ�นจากปีรีะมาณ 
	 รี�อยลีะ	79	ของยอดขายในปีี	2561	เป็ีนรี�อยลีะ	84	ของยอดขายในปีี	2562	อันมีผู้ลีจากการีแข่งขันด�านรีาคาขายทีี่�รุีนแรีงขึ�นทัี่�งในธุรีกิจ 
	 ผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติกแลีะธุรีกิจพิมพ์ฉลีากสินค�า	อีกทัี่�งค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัรีหิ็ารีทีี่�ส้งขึ�นจากปีรีะมาณรี�อยลีะ	18	ของยอดขาย 
	 ในปีี	 2561	 เปี็นรี�อยลีะ	 22	 ของยอดขายในปีี	 2562	 เนื�องมาจากค่าใชี�จ่ายการีขายแลีะบัริีห็ารีบัางส่วนเปี็นค่าใชี�จ่ายคงทีี่� 
	 ทีี่�ไม่ผัู้นแปีรีตามยอดขายที่ี�ลีดลีงรีวมถืงึในปีี	2562	ยงัมีค่าใชี�จ่ายด�านบัคุลีากรีที่ี�เพิ�มขึ�น	เพื�อใชี�ในการีปีรีบััปีรีงุขั�นตอนการีที่ำางานต่าง	ๆ  
	 ให็�มีปีรีะสทิี่ธิภาพมากขึ�น	สำาห็รีบััอัตรีาผู้ลีตอบัแที่นผู้้�ถืือหุ็�น	(ROE	:	Return	on	Equity)	มอัีตรีาผู้ลีตอบัแที่นทีี่�ลีดลีงจากที่ี�รี�อยลีะ	2.11 
	 ในปีี	2561	เป็ีนทีี่�อัตรีารี�อยลีะ	(2.77)	ในปีี	2562	เนื�องจากผู้ลีการีดำาเนินงานทีี่�มีผู้ลีขาดทุี่นสุที่ธิ	

 รายได้
	 	 ในปีี	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีรีายได�รีวมเท่ี่ากับั	1,255	ลี�านบัาที่	ลีดลีงจากปีีก่อนปีรีะมาณ	99	ลี�านบัาที่	ห็รืีอคิดเป็ีนอัตรีาลีดลีงรี�อยลีะ	7 
	 เนื�องจากรีายได�ทีี่�ลีดลีงทัี่�งในส่วนของธุรีกิจผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติกของกลุี่มล้ีกค�าในลัีกษัณะรัีบัจ�างผู้ลิีตแลีะธุรีกิจพิมพ์ฉลีากสินค�า	 
	 โดยมีรีายลีะเอียดดังนี�

 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 
	 ก)	กลุ่ีมล้ีกค�าในลัีกษัณะรัีบัจ�างผู้ลิีต	(Original	Equipment	Manufacturer	ห็รืีอ	OEM)	ดำาเนินการีโดยบัริีษััที่	รีายได�รีวมจากธุรีกิจ 
	 	 ผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติกในกลุ่ีมนี�ในปีี	2562	มีจำานวนปีรีะมาณ	355	ลี�านบัาที่	คิดเป็ีนปีรีะมาณรี�อยลีะ	28	ของรีายได�รีวม	ซึ�งมี 
	 	 ยอดรีายได�รีวมจากธุรีกิจผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติกลีดลีงจากปีีก่อน	 เนื�องจากอุตสาห็กรีรีมอิเล็ีกที่รีอนิกส์แลีะยานยนต์ในปีรีะเที่ศ 
	 	 ยังคงที่รีงตัว	ในขณะทีี่�ยอดขายสำาห็รัีบักลุ่ีมล้ีกค�าอุตสาห็กรีรีมของใชี�ในครัีวเรืีอนแลีะอุตสาห็กรีรีมเครืี�องใชี�สำานักงานมีจำานวน 
	 	 ลีดลีงเนื�องจากการีชีะลีอการีลีงทุี่นของกลุ่ีมล้ีกค�าในอุตสาห็กรีรีมดังกล่ีาว	ซึ�งส่วนให็ญ่ผู้ลิีตสินค�าเพื�อการีส่งออก
	 ข)	กลุ่ีมล้ีกค�าโมเดิร์ีนเที่รีด	ดำาเนินการีโดยบัริีษััที่ย่อย	คือ	บัริีษััที่	เพชีรีสยาม	(ปีรีะเที่ศไที่ย)	จำากัด	รีายได�รีวมจากธุรีกิจผู้ลิีตสินค�าพลีาสติก 
	 	 ในกลุ่ีมนี�ในปีี	2562	มีจำานวนปีรีะมาณ	507	ลี�านบัาที่	คิดเป็ีนปีรีะมาณรี�อยลีะ	41	ของรีายได�รีวม	ซึ�งเพิ�มขึ�นปีรีะมาณรี�อยลีะ	4 
	 	 จากปีีก่อน	 เนื�องจากอุตสาห็กรีรีมของใชี�ในครัีวเรืีอนซึ�งเป็ีนสินค�าห็ลัีกของบัริีษััที่ย่อยยังคงมีการีเติบัโตทีี่�ดี	 โดยล้ีกค�าในกลุ่ีมนี�	 
	 	 คือ	ศ้นย์การีค�าโมเดิร์ีนเที่รีดต่าง	ๆ	ได�แก่	บิั�กซี	โลีตัส	แม็คโครี	ไที่วัสดุ	โฮมโปีรี	เป็ีนต�น	

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ	 	
ณ	วิันที่่�	31	ธิันวิาคม	2562
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 ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า 
	 	 รีายได�รีวมจากธุรีกิจผู้ลิีตฉลีากสินค�าในปีี	2562	มีจำานวน	374	ลี�านบัาที่	คิดเป็ีนรี�อยลีะ	30	ของรีายได�รีวม	ซึ�งลีดลีงจากปีีก่อนปีรีะมาณ 
	 รี�อยลีะ	 15	 เนื�องจากธุรีกิจมีการีแข่งขันด�านรีาคาทีี่�ส้งขึ�นจากจำานวนค้่แข่งขันทีี่�เพิ�มมากขึ�น	 ที่ำาให็�บัริีษััที่ต�องพยายามรัีบังานทีี่�มี 
	 ความยุ่งยากซับัซ�อนแลีะลีดการีรัีบังานทีี่�ผู้ลิีตได�ง่ายแลีะมีการีแข่งขันส้ง	รีวมทัี่�งรีาคาขายต่อห็น่วยทีี่�ลีดลีง	ที่ำาให็�รีายได�ในธุรีกิจนี�ลีดลีง	

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีกำาไรีขั�นต�นจำานวน	199	ลี�านบัาที่	ซึ�งลีดลีงจำานวน	76	ลี�านบัาที่	เมื�อเทีี่ยบักับัปีีก่อน	ซึ�งสาเห็ตุทีี่�กำาไรีขั�นต�นของ 
	 กลุ่ีมบัริีษััที่ลีดลีงนั�น	เนื�องมาจากยอดขายทีี่�ลีดลีงแลีะอัตรีาส่วนต�นทุี่นขายต่อยอดขายก็เพิ�มขึ�นจากรี�อยลีะ	79	ในปีีก่อน	เป็ีนรี�อยลีะ	84 
	 ในปีีนี�	ซึ�งมีสาเห็ตุจากต�นทุี่นบัางส่วนเป็ีนต�นทุี่นคงทีี่�ทีี่�ไม่ลีดลีงตามยอดขายที่ี�ลีดลีงแลีะการีแข่งขันด�านรีาคาขายทีี่�รุีนแรีงขึ�น	โดยเฉพาะ 
	 อย่างยิ�งในอุตสาห็กรีรีมพิมพ์ฉลีากสินค�าทีี่�เป็ีนบัริีษััที่ย่อย	
	 	 ค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีจำานวน	267	ลี�านบัาที่	ในปีี	2562	ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปีีก่อนทีี่�อย่้ทีี่�จำานวน	244	ลี�านบัาที่แลีะมีอัตรีาส่วน 
	 ค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีต่อยอดขายทีี่�เพิ�มขึ�นจากเดิมทีี่�อัตรีารี�อยลีะ	18	ในปีี	2561	เป็ีนอัตรีารี�อยลีะ	22	ในปีี	2562	เนื�องมาจาก 
	 ค่าใชี�จ่ายด�านบุัคลีากรีทีี่�เพิ�มขึ�นทีี่�ใชี�ในการีปีรัีบัปีรุีงขั�นตอนการีที่ำางานต่าง	ๆ 	ทัี่�งนี�	บัริีษััที่ได�พยายามควบัคุมอัตรีาค่าใชี�จ่ายดังกล่ีาว 
	 ไว�โดยมีการีปีรีะชุีมทุี่กอาทิี่ตย์เพื�อคอยติดตามแลีะควบัคุมค่าใชี�จ่ายต่าง	ๆ	ให็�อย่้ในสัดส่วนทีี่�กำาห็นดไว�

 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 
	 ก)	กลุ่ีมล้ีกค�าในลัีกษัณะรัีบัจ�างผู้ลิีต	(Original	Equipment	Manufacturer	ห็รืีอ	OEM)	ต�นทุี่นขายของธุรีกิจผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติก 
	 	 ในกลุ่ีมนี�ในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	85	ของยอดขาย	ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปีีก่อนทีี่�อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	83	เนื�องจากยอดขาย 
	 	 ของกลุ่ีมธุรีกิจผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติกทีี่�ลีดลีงจากในปีี	2561	ปีรีะมาณรี�อยลีะ	14	เพรีาะภาวะเศรีษัฐกิจทีี่�ชีะลีอตัว	ที่ำาให็�สัดส่วน 
	 	 อัตรีาต�นทุี่นขายส้งขึ�น	เนื�องจากต�นทุี่นบัางส่วนเป็ีนต�นทุี่นคงทีี่�ทีี่�ไม่ผัู้นแปีรีตามยอดขาย	รีวมทัี่�งบัางครัี�งก็มีการีรัีบัจ�างผู้ลิีตสินค�า 
	 	 พลีาสติกสำาห็รัีบัของใชี�ในครัีวเรืีอนให็�แก่บัริีษััที่ย่อยในช่ีวงทีี่�มีกำาลัีงการีผู้ลิีตไม่เพียงพอ	ในขณะทีี่�บัริีษััที่ฯ	ยังมีกำาลัีงการีผู้ลิีตเห็ลืีออย่้	 
	 	 ซึ�งเป็ีนสินค�าทีี่�มีสัดส่วนต�นทุี่นขายค่อนข�างส้ง	เนื�องจากเป็ีนสินค�าทีี่�ผู้ลิีตได�ง่ายแลีะมีการีแข่งขันทีี่�ส้ง	อย่างไรีก็ตาม	บัริีษััที่ฯ	ได� 
	 	 พยายามเพิ�มยอดขายโดยการีขยายธุรีกิจไปียังโซนภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	ห็รืีอ	EEC)	ทีี่�ได�รัีบัการีส่งเสริีม 
	 	 จากภาครัีฐแลีะมีการีลีงทุี่นให็ม่	ๆ	จำานวนมาก	
	 	 ค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัรีหิ็ารีในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	21	ของยอดขาย	ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปีีก่อนทีี่�อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	19 
	 	 เนื�องมาจากค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีบัางส่วนเป็ีนค่าใชี�จ่ายคงทีี่�ทีี่�ไม่ผัู้นแปีรีตามยอดขายทีี่�ลีดลีง	
	 ข)	กลุ่ีมล้ีกค�าโมเดิร์ีนเที่รีด	ต�นทุี่นขายของธุรีกิจผู้ลิีตสินค�าพลีาสตกิในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	81	ของยอดขาย	ซึ�งตำ�ากว่าธุรีกิจ 
	 	 ผู้ลิีตชิี�นส่วนพลีาสติกสำาห็รัีบักลุ่ีมล้ีกค�าในลัีกษัณะรัีบัจ�างผู้ลิีต	แต่ก็จะมีอัตรีาค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีทีี่�ส้งสำาห็รัีบัการีขาย 
	 	 สินค�าผู่้านศ้นย์การีค�าโมเดิร์ีนเที่รีดต่าง	ๆ	
	 	 ค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	19	ของยอดขาย	ซึ�งยังค่อนข�างส้งเนื�องจากเป็ีนค่าใชี�จ่ายทีี่� 
	 	 เกี�ยวเนื�องกับัการีขายสินค�าผู่้านศ้นย์การีค�าโมเดิรี์นเที่รีดต่าง	 ๆ	 แต่มีอัตรีาลีดลีงจากปีีก่อนเนื�องจากบัริีษััที่ย่อยดังกล่ีาวมีการี 
 	 ขายสินค�าไปียังต่างปีรีะเที่ศมากขึ�น	ซึ�งมีค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีทีี่�ตำ�ากว่า	ที่ำาให็�อัตรีาเปีอร์ีเซ็นต์ค่าใชี�จ่ายดังกล่ีาวนี�ลีดลีง 
 
 ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า 
	 	 ต�นทุี่นขายของธุรีกิจพิมพ์ฉลีากสินค�า	ในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	92	ของยอดขาย	ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปีีก่อนทีี่�อย่้ทีี่�ปีรีะมาณ 
	 รี�อยลีะ	 78	 เนื�องจากยอดขายทีี่�ลีดลีงในขณะทีี่�ต�นทุี่นขายลีดลีงน�อยกว่าเพรีาะต�นทุี่นขายบัางส่วนเป็ีนต�นทุี่นคงทีี่�ทีี่�ไม่ผัู้นแปีรีตาม 
	 ยอดขายที่ี�ลีดลีง	ที่ำาให็�อัตรีาส่วนต�นทุี่นขายส้งขึ�น	อีกทัี่�งมีการีแข่งขันด�านรีาคาที่ี�ส้งขึ�นมาก	ที่ำาให็�รีาคาขายต่อห็น่วยลีดลีง	ทัี่�งนี�	บัริีษััที่ 
	 ได�มีการีปีรีะชุีมอย่้เป็ีนปีรีะจำา	เพื�อพยายามแก�ไขปัีญห็าแลีะด้แลีต�นทุี่นดังกล่ีาวอย่างใกลี�ชิีด	
	 	 ค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	26	ของยอดขาย	ซึ�งส้งขึ�นจากปีีก่อนทีี่�อย่้ทีี่�ปีรีะมาณรี�อยลีะ	17 
	 เนื�องจากค่าใชี�จ่ายบัางส่วนเป็ีนค่าใชี�จ่ายคงทีี่�ทีี่�ไม่ผัู้นแปีรีตามยอดขายทีี่�ลีดลีง	รีวมทัี่�งค่าใชี�จ่ายด�านบุัคลีากรีทีี่�เพิ�มขึ�นเพื�อปีรัีบัปีรุีง 
	 ขั�นตอนในการีดำาเนินงานต่าง	ๆ	ให็�มีปีรีะสิที่ธิภาพมากขึ�น

 ต้นทุนทางการเงิน
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีดอกเบีั�ยจ่ายในปีี	2562	เท่ี่ากับัจำานวน	9.21	ลี�านบัาที่	ซึ�งเพิ�มขึ�นจำานวน	0.43	ลี�านบัาที่	เมื�อเทีี่ยบักับัปีี	2561	ซึ�งมีจำานวน 
	 8.78	ลี�านบัาที่	เนื�องจากในปีี	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่ได�มีการีก้�ยืมเงินรีะยะสั�นเพิ�มขึ�น	ทัี่�งนี�	อัตรีาดอกเบีั�ยสำาห็รัีบัการีก้�ยืมรีะยะสั�นแลีะรีะยะยาว 
	 ของกลุ่ีมบัริีษััที่จะอย่้ทีี่�ปีรีะมาณ	3-5%	ต่อปีี
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 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 
	 ก)	กลุ่ีมล้ีกค�าในลัีกษัณะรัีบัจ�างผู้ลิีต	(Original	Equipment	Manufacturer	ห็รืีอ	OEM)	มีต�นทุี่นดอกเบีั�ยจ่ายสำาห็รัีบัปีี	2562	อย่้ทีี่�	 
	 	 จำานวน	8.61	ลี�านบัาที่	ซึ�งเพิ�มขึ�นจากจำานวน	8.44	ลี�านบัาที่	ในปีี	2561	จำานวน	0.17	ลี�านบัาที่	ซึ�งมีสาเห็ตุมาจากบัริีษััที่ได�มี 
	 	 การีก้�ยืมเงินรีะยะสั�นเพิ�มขึ�น	เพื�อใชี�ในการีห็มุนเวียน	
	 ข)	กลุ่ีมล้ีกค�าโมเดิร์ีนเที่รีด	มีต�นทุี่นดอกเบีั�ยจ่ายสำาห็รัีบัปีี	2562	อย่้ทีี่�จำานวน	0.60	ลี�านบัาที่	ซึ�งเพิ�มขึ�นเล็ีกน�อยจากจำานวน	0.31	ลี�านบัาที่ 
	 	 ในปีี	2561	เนื�องจากบัริีษััที่ย่อยมีการีใชี�เงินก้�สำาห็รัีบัเงินทุี่นห็มุนเวียนเพิ�มขึ�น

 ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า 
	 	 ในปีี	2562	มีต�นทุี่นดอกเบีั�ยจ่ายอย่้ทีี่�จำานวนเพียง	366	บัาที่	ซึ�งลีดลีงจากจำานวน	0.03	ลี�านบัาที่	ในปีี	2561	เนื�องจากตั�งแต่ปีี	2558 
	 บัริีษััที่ย่อยได�รัีบัเงินสดสุที่ธิจากการีเสนอขายหุ็�นเพิ�มทุี่นต่อปีรีะชีาชีนทัี่�วไปีเพื�อเข�าจดที่ะเบีัยนในตลีาดห็ลีกัที่รัีพย์	แลีะได�นำาไปีชีำารีะห็นี� 
	 เกือบัทัี่�งห็มด	เห็ลืีอเพียงห็นี�สินตามสัญญาเช่ีาที่างการีเงินอีกเล็ีกน�อย	ที่ำาให็�ห็ลัีงจากชีำารีะห็นี�ดังกล่ีาวแลี�ว	บัริีษััที่ย่อยไม่มีภารีะห็นี� 
	 เงินก้�ยืมจากธนาคารีอีก	

 ภาษีัเงินได้นิติบุคคล
	 	 ในปีี	2562	กลุ่ีมบัรีษัิัที่มีภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีจำานวน	(14.28)	ลี�านบัาที่	ซึ�งสาเห็ตุทีี่�มีภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีตดิลีบั	เนื�องจากมขีาดที่นุ 
	 ที่างภาษีัที่ี�สามารีถืนำามาใชี�ปีรีะโยชีน์ลีดภารีะภาษีัได�ในอนาคตจากผู้ลีขาดทุี่นของบัริีษััที่ย่อย	ซึ�งลีดลีงจากทีี่�ในปีี	2561	มีภารีะภาษีัเงินได� 
	 นิติบุัคคลีจำานวน	4.24	ลี�านบัาที่	เนื�องจากปีีทีี่�แลี�วกลุ่ีมบัริีษััที่มีกำาไรีสุที่ธิจากผู้ลีการีดำาเนินงาน

 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 
	 ก)	กลุ่ีมล้ีกค�าในลัีกษัณะรัีบัจ�างผู้ลิีต	(Original	Equipment	Manufacturer	ห็รืีอ	OEM)	ในปีี	2562	มีภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีอย่้ทีี่�จำานวน 
	 	 (1.55)	ลี�านบัาที่	ซึ�งสาเห็ตุทีี่�มีภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีติดลีบั	เนื�องจากมีขาดทุี่นที่างภาษีัทีี่�สามารีถืนำามาใชี�ปีรีะโยชีน์ลีดภารีะภาษีัได� 
  ในอนาคต	ซึ�งลีดลีงจากทีี่�มีภารีะภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีจำานวน	5.02	ลี�านบัาที่	ในปีี	2561	เนื�องจากในปีีทีี่�แลี�วมีกำาไรีจากการีดำาเนินงาน
	 ข)	กลุ่ีมล้ีกค�าโมเดิร์ีนเที่รีด	มีภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีสำาห็รัีบัปีี	2562	อย่้ทีี่�จำานวน	1.23	ลี�านบัาที่	เนื�องจากมีผู้ลีกำาไรีสุที่ธิจากการีดำาเนินงาน

 ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า 
	 	 มีภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีสำาห็รัีบัปีี	2562	อย่้ทีี่�จำานวน	(14.22)	ลี�านบัาที่	ซึ�งสาเห็ตุทีี่�มีภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีติดลีบั	เนื�องจากมีขาดทุี่น 
	 ที่างภาษีัทีี่�สามารีถืนำามาใชี�ปีรีะโยชีน์ลีดภารีะภาษีัได�ในอนาคต	ซึ�งลีดลีงจากภารีะภาษีัเงินได�นิติบุัคคลีจำานวน	3.33	ลี�านบัาที่	ในปีี	2561 
	 เนื�องจากในปีีทีี่�แลี�วมีกำาไรีจากการีดำาเนินงาน

 ก�าไรสุทธิ
	 	 ในปีี	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีขาดทุี่นสุที่ธิส่วนของบัริีษััที่ฯ	จำานวน	(30.07)	ลี�านบัาที่	คิดเป็ีนรี�อยลีะ	(2.40)	ของรีายได�รีวม	ในขณะทีี่�ในปีี	2561 
	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีกำาไรีสุที่ธิส่วนของบัริีษััที่ฯ	จำานวน	24.76	ลี�านบัาที่	ห็รืีอคิดเป็ีนอัตรีาลีดลีงของจำานวนกำาไรีสุที่ธิปีรีะมาณรี�อยลีะ	221	 
	 ในขณะที่ี�มีรีายได�รีวมในปีี	2562	จำานวน	1,255	ลี�านบัาที่	ซึ�งลีดลีงจากปีีก่อนปีรีะมาณรี�อยลีะ	7	โดยสาเห็ตุทีี่�กำาไรีสุที่ธิลีดลีงดงักล่ีาว 
	 เนื�องมาจากรีายได�ทีี่�ลีดลีงดังกล่ีาวแลีะอตัรีาส่วนต�นทุี่นขายที่ี�ส้งขึ�นอันมีผู้ลีจากการีแข่งขันด�านรีาคาขายที่ี�รุีนแรีงขึ�นทัี่�งในธุรีกิจผู้ลิีต 
	 ชิี�นส่วนพลีาสติกแลีะธุรีกิจพิมพ์ฉลีากสินค�า	อีกทัี่�งค่าใชี�จ่ายในการีขายแลีะบัริีห็ารีทีี่�ส้งขึ�น	เนื�องมาจากค่าใชี�จ่ายการีขายแลีะบัริีห็ารี 
	 บัางส่วนเป็ีนค่าใชี�จ่ายคงทีี่�ทีี่�ไม่ผัู้นแปีรีตามยอดขายทีี่�ลีดลีง	รีวมถึืงในปีี	2562	ยังมีค่าใชี�จ่ายด�านบุัคลีากรีทีี่�เพิ�มขึ�น	เพื�อใชี�ในการีปีรัีบัปีรุีง 
	 ขั�นตอนการีที่ำางานต่าง	ๆ	ให็�มีปีรีะสิที่ธิภาพมากขึ�น	

 ธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติก 
	 ก)	กลุ่ีมล้ีกค�าในลัีกษัณะรัีบัจ�างผู้ลิีต	(Original	Equipment	Manufacturer	ห็รืีอ	OEM)	มีกำาไรีสุที่ธิในปีี	2562	อย่้ทีี่�จำานวน	3.08	ลี�านบัาที่ 
	 	 ซึ�งลีดลีงจากจำานวน	30.63	ลี�านบัาที่	ในปีี	2561	เนื�องจากในปีี	2561	มีรีายได�จากเงินปัีนผู้ลีรัีบัจำานวน	25.07	ลี�านบัาที่	ในขณะทีี่� 
	 	 ในปีี	2562	มีรีายได�จากเงินปัีนผู้ลีรัีบัเพียงจำานวน	9.71	ลี�านบัาที่	ซึ�งห็ากไม่นับัรีวมรีายได�จากเงินปัีนผู้ลีรัีบัดังกล่ีาวแลี�ว	บัริีษััที่	 
	 	 จะมีผู้ลีกำาไรี(ขาดทุี่น)	สุที่ธิ	จำานวนปีรีะมาณ	(6.64)	ลี�านบัาที่	แลีะ	5.56	ลี�านบัาที่	สำาห็รัีบัปีี	2562	แลีะปีี	2561	ตามลีำาดับั	 
	 	 ซึ�งคิดเป็ีนอัตรีาลีดลีงปีรีะมาณรี�อยลีะ	219	ในขณะทีี่�ยอดขายลีดลีงปีรีะมาณรี�อยลีะ	14	เนื�องจากต�นทุี่นแลีะค่าใชี�จ่ายบัางส่วน 
	 	 เป็ีนต�นทุี่นแลีะค่าใชี�จ่ายคงทีี่�ทีี่�ไม่ผัู้นแปีรีตามยอดขายทีี่�ลีดลีง	รีวมทัี่�งการีแข่งขันด�านรีาคาทีี่�รุีนแรีง	
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	 ข)	กลุ่ีมล้ีกค�าโมเดิร์ีนเที่รีด	มีกำาไรีสุที่ธิในปีี	2562	อย่้ทีี่�จำานวน	1.28	ลี�านบัาที่	เนื�องมาจากรีายได�จากการีขายทีี่�เพิ�มขึ�นโดยเฉพาะ 
	 	 อย่างยิ�งรีายได�ที่างด�านการีส่งออกสินค�าขายไปียังต่างปีรีะเที่ศ	ในขณะทีี่�ต�นทุี่นขายลีดลีงจากรีาคาวัตถุืดิบัโดยเฉลีี�ยทีี่�ลีดลีง	

 ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า 
	 	 มีขาดทุี่นสุที่ธิในปีี	2562	อย่้ทีี่�จำานวน	(42.99)	ลี�านบัาที่	ซึ�งลีดลีงจากในปีี	2561	ทีี่�มีกำาไรีสุที่ธิจำานวน	30.38	ลี�านบัาที่	ห็รืีอคิดเป็ีน 
	 อัตรีาลีดลีงปีรีะมาณรี�อยลีะ	242	เนื�องจากรีายได�จากการีขายที่ี�ลีดลีงแลีะอตัรีาส่วนต�นทุี่นขายทีี่�ส้งขึ�น	เนื�องจากการีแข่งขันด�านรีาคา 
	 ทีี่�ส้งขึ�นจากการีที่ี�มีค่้แข่งขันมากขึ�นในตลีาดโดยเฉพาะค่้แข่งจากต่างปีรีะเที่ศ	รีวมถืงึต�นทุี่นบัางส่วนเป็ีนต�นทุี่นคงทีี่�ซึ�งไม่ผัู้นแปีรีตาม 
	 ยอดขายทีี่�ลีดลีง	

3.	 คัวามูสำามูารถในการบริหารทรัพย์สำิน

 สินทรัพย์
	 	 สินที่รัีพย์รีวมของกลุ่ีมบัริีษััที่ได�ลีดลีงจากจำานวน	2,054	ลี�านบัาที่	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2561	เป็ีนจำานวน	1,920	ลี�านบัาที่	 
	 ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	คิดเป็ีนอัตรีาลีดลีงรี�อยลีะ	7	เนื�องจากสินค�าคงเห็ลืีอทีี่�ลีดลีงตามยอดขายทีี่�ลีดลีง	แลีะทีี่�ดินอาคารีแลีะ 
	 อุปีกรีณ์ทีี่�ลีดลีงจากการีลีงทุี่นให็ม่ทีี่�น�อยกว่าม้ลีค่าของค่าเสื�อมรีาคาของสินที่รัีพย์ทีี่�ลีดลีงในแต่ลีะปีี	
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีอัตรีาห็มุนของสินที่รัีพย์รีวมเฉลีี�ยในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณ	0.63	เท่ี่า	ซึ�งตำ�าลีงเมื�อเทีี่ยบักับัอัตรีาห็มุนของสินที่รัีพย์ 
	 รีวมเฉลีี�ยในปีี	2561	ทีี่�ปีรีะมาณ	0.70	เท่ี่า	เนื�องจากยอดรีายได�รีวมทีี่�ลีดลีงในอัตรีาทีี่�ส้งกว่าขนาดของสินที่รัีพย์รีวมเฉลีี�ยทีี่�ลีดลีง	

 ลูกหน้ีการค้าและตั�วเงินรับ
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มียอดล้ีกห็นี�การีค�าแลีะล้ีกห็นี�อื�นสุที่ธิ	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	เท่ี่ากับั	280	ลี�านบัาที่	แลีะเท่ี่ากับั	269	ลี�านบัาที่	 
	 ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2561	ซึ�งคิดเป็ีนอัตรีาส่วนล้ีกห็นี�การีค�าแลีะล้ีกห็นี�อื�นต่อสินที่รัีพย์รีวมเท่ี่ากับั	รี�อยลีะ	14.57	แลีะรี�อยลีะ	13.09 
	 ตามลีำาดับั
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีรีะยะเวลีาเก็บัห็นี�เฉลีี�ยในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณ	80	วัน	ซึ�งชี�าลีงเมื�อเทีี่ยบักับัรีะยะเวลีาเก็บัห็นี�เฉลีี�ยในปีี	2561	 
	 ทีี่�ปีรีะมาณ	71	วัน	เนื�องจากสัดส่วนยอดขายแลีะล้ีกห็นี�การีค�าของกลุ่ีมมาจากกลุ่ีมล้ีกค�าของบัริีษััที่	เพชีรีสยาม	(ปีรีะเที่ศไที่ย)	จำากัด 
	 เพิ�มขึ�น	ซึ�งส่วนให็ญ่เป็ีนศ้นย์การีค�าโมเดิร์ีนเที่รีด	ทีี่�มีรีะยะเวลีาการีชีำารีะเงินค่อนข�างยาวกว่าล้ีกค�าในกลุ่ีมอื�น	ๆ	ที่ำาให็�รีะยะเวลีา 
	 การีเกบ็ัห็นี�เฉลีี�ยของกลุ่ีมบัริีษััที่ส้งขึ�น	อย่างไรีก็ตาม	กลุ่ีมล้ีกค�าดังกล่ีาวเป็ีนบัริีษััที่ขนาดให็ญ่มีความมั�งคงแลีะมรีีะยะเวลีาการีชีำารีะห็นี� 
	 ทีี่�แน่นอน	กลุ่ีมบัริีษััที่จึงไม่มีปัีญห็าในด�านการีรัีบัชีำารีะห็นี�แต่อย่างใด	
	 	 สำาห็รัีบัล้ีกห็นี�การีค�าของกลุ่ีมบัริีษััที่	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	ทีี่�ค�างชีำารีะมากกว่า	12	เดือนมีจำานวน	0.60	ลี�านบัาที่	โดย 
	 กลุ่ีมบัริีษััที่ได�ตั�งสำารีองค่าเผืู้�อห็นี�สงสัยจะส้ญเกือบัเต็มทัี่�งจำานวนแลี�วอย่้ทีี่�	0.57	ลี�านบัาที่	อย่างไรีก็ตาม	กลุ่ีมบัริีษััที่คาดห็วังว่าจะ 
	 ยังสามารีถืเรีียกเก็บัห็นี�ดังกล่ีาวได�เป็ีนส่วนให็ญ่เนื�องจากล้ีกห็นี�ดังกล่ีาวยังมีการีติดต่ออย่้	ทัี่�งนี�	กลุ่ีมบัริีษััที่มีนโยบัายตั�งสำารีองห็นี� 
	 สงสัยจะส้ญทัี่�งห็มดรี�อยลีะ	100	เมื�อมียอดห็นี�ค�างเกินกว่า	12	เดือน	เว�นแต่เป็ีนล้ีกห็นี�ทีี่�กลุ่ีมบัริีษััที่มั�นใจว่าจะสามารีถืเรีียกเก็บัได� 
	 เนื�องจากได�มีการีที่ยอยจ่ายมาอย่างต่อเนื�อง

 สินค้าคงเหลือ
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มียอดสินค�าคงเห็ลืีอ	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	เท่ี่ากับั	147	ลี�านบัาที่	แลีะเท่ี่ากับั	167	ลี�านบัาที่	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2561 
	 ซึ�งคิดเป็ีนอัตรีาส่วนสินค�าคงเห็ลืีอต่อสินที่รัีพย์รีวม	เท่ี่ากับัรี�อยลีะ	7.68	แลีะรี�อยลีะ	8.11	ตามลีำาดับั
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีรีะยะเวลีาขายสินค�าเฉลีี�ยในปีี	2562	อย่้ทีี่�ปีรีะมาณ	55	 วัน	 ซึ�งเพิ�มขึ�นจากรีะยะเวลีาขายสินค�าเฉลีี�ยในปีี	2561 
	 ทีี่�ปีรีะมาณ	53	วัน	เนื�องจากบัางครัี�งบัริีษััที่ต�องมีการีสต็อคสินค�าไว�เพื�อรีอการีเรีียกจากล้ีกค�าทีี่�ต�องการีงานด่วน	รีวมทัี่�งการีผู้ลิีต	 
	 เป็ีนจำานวนมากๆ	เพื�อลีดต�นทุี่นการีผู้ลิีต	อย่างไรีก็ตาม	บัริีษััที่ได�พยายามควบัคมุการีผู้ลิีตสินค�าเฉพาะทีี่�มั�นใจได�ว่าจะสามารีถืขายได� 
	 เท่ี่านั�น	เพื�อไม่ให็�มีสินค�าคงเห็ลืีอมากเกนิไปี	โดยกลุ่ีมบัริีษััที่จะมกีารีปีรีะชีมุกันรีะห็ว่างฝ่ายวางแผู้นการีผู้ลีติแลีะฝ่ายขายเป็ีนปีรีะจำา 
	 ทุี่กสัปีดาห์็เป็ีนอย่างน�อยในการีควมคุมสินค�าคงเห็ลืีอดังกล่ีาว	 เพื�อลีดความเสี�ยงทีี่�จะเกิดความเสียห็ายจากสินค�าทีี่�ค�างสต็อคเป็ีน 
	 เวลีานาน	ห็รืีอสินค�าเสื�อมคุณภาพ	ทัี่�งนี�	กลุ่ีมบัริีษััที่ได�มีนโยบัายชัีดเจนในตั�งสำารีองสินค�าเสื�อมคุณภาพทีี่�ไม่ได�เคลืี�อนไห็วเกินกว่า	1	ปีี	 
	 รีวมทัี่�งได�มีการีปีรีะสานงานกับัผู้้�สอบับััญชีีอย่างใกลี�ชิีดในกรีณีดังกล่ีาวด�วย
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 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มี	ทีี่�ดิน	อาคารี	แลีะอุปีกรีณ์	แลีะสินที่รัีพย์ไม่มีตัวตน	(รีวมถึืงเงินมัดจำาค่าเครืี�องจักรี)	เท่ี่ากับั 
	 817	ลี�านบัาที่	แลีะเท่ี่ากับั	919	ลี�านบัาที่	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2561	ซึ�งคิดเป็ีนอัตรีาส่วนสินที่รัีพย์ถืาวรีต่อสินที่รัีพย์รีวม	เท่ี่ากับั 
	 รี�อยลีะ	42.54	แลีะรี�อยลีะ	44.74	ตามลีำาดับั	เนื�องจากในปีี	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีการีลีงทุี่นในทีี่�ดิน	อาคารี	แลีะอุปีกรีณ์	ทีี่�น�อยกว่า 
	 ค่าเสื�อมรีาคาในแต่ลีะปีี	
	 	 ทัี่�งนี�	ในปีี	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีสินที่รัีพย์ไม่มีตัวตน	จำานวน	6.09	ลี�านบัาที่	คิดเป็ีนเพียงรี�อยลีะ	0.32	ของสินที่รัีพย์รีวมของกลุ่ีมบัริีษััที่

 หน้ีสินรวม
	 	 ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีห็นี�สินรีวมเท่ี่ากับั	345	ลี�านบัาที่	โดยแบ่ังเป็ีนห็นี�สินห็มุนเวียน	เท่ี่ากับั	294	ลี�านบัาที่	 
	 แลีะห็นี�สินไม่ห็มุนเวียน	เท่ี่ากับั	51	ลี�านบัาที่	ซึ�งลีดลีงปีรีะมาณรี�อยลีะ	15	เมื�อเทีี่ยบักับัห็นี�สินรีวม	ณ	31	ธันวาคม	2561	ซึ�งมีจำานวน	 
	 404	ลี�านบัาที่	เนื�องจากเจ�าห็นี�การีค�าทีี่�ลีดลีงตามยอดขายทีี่�ลีดลีง	แลีะเงินก้�รีะยะยาวทีี่�ลีดลีงจากการีที่ยอยคืนเงินก้�	ทัี่�งนี�	 อัตรีา 
	 ดอกเบีั�ยสำาห็รัีบัการีก้�ยืมรีะยะสั�นแลีะรีะยะยาวของกลุ่ีมบัริีษััที่จะอย่้ทีี่�ปีรีะมาณ	3-5%	ต่อปีี
	 	 ห็ากพิจารีณาอัตรีาส่วนห็นี�สินต่อทุี่น	(D/E	Ratio)	ของกลุ่ีมบัริีษััที่	พบัว่า	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	มีอัตรีาส่วนห็นี�สินต่อทุี่นทีี่�	 
	 0.22	เท่ี่า	ซึ�งลีดลีงจาก	0.24	เท่ี่า	ณ	31	ธันวาคม	2561	เนื�องจากห็นี�สินรีวมทีี่�ลีดลีงดังกล่ีาว

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 กลุ่ีมบัริีษััที่มีส่วนของผู้้�ถืือหุ็�น	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	เท่ี่ากับั	1,575	ลี�านบัาที่	เพิ�มขึ�นจากปีีก่อนทีี่�มีจำานวน	1,650	ลี�านบัาที่	 
	 ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2561	เนื�องจากกำาไรีสะสมทีี่�ลีดลีงจากผู้ลีขาดทุี่นจากการีดำาเนินงานในปีีนี�	
	 	 ทัี่�งนี�	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีโครีงสรี�างเงินทุี่นปีรีะกอบัด�วยห็นี�สินรีวม	345	ลี�านบัาที่	แลีะส่วนของผู้้�ถืือหุ็�น	 
	 1,575	ลี�านบัาที่	คิดเป็ีนอัตรีาส่วนห็นี�สินต่อทุี่นทีี่�	0.22	เท่ี่า

4.	 สำภาพคัล่องและคัวามูเพียงพอข้องเงินทุนข้องบริษััท

 4.1  แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน
	 	 		 ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีอัตรีาส่วนสภาพคล่ีองสำาห็รัีบัสินที่รัีพย์ห็มุนเวียนต่อห็นี�สินห็มุนเวียนลีดลีงไปีอย่้ทีี่�อัตรีา 
	 	 	3.07	เท่ี่า	ซึ�งตำ�ากว่าทีี่�อัตรีา	3.49	เท่ี่า	ณ	สิ�นปีีก่อน	เนื�องจากสินที่รัีพย์ห็มุนเวียนทีี่�ลีดลีงจากการีลีดลีงของสินค�าคงเห็ลืีอตาม 
	 	 	ยอดขายทีี่�ลีดลีง	แลีะห็นี�สินห็มุนเวียนทีี่�ส้งขึ�นจากเงินก้�ยืมรีะยะสั�นจากธนาคารีทีี่�เพิ�มขึ�น	
	 	 		 กลุ่ีมบัริีษััที่มีสภาพคล่ีองของกรีะแสเงินสด	ณ	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	จำานวน	47	ลี�านบัาที่	ซึ�งลีดลีงจาก	ณ	31	ธันวาคม	 
	 	 	2561	 ปีรีะมาณ	 38	 ลี�านบัาที่	 ซึ�งส่วนให็ญ่เกิดจากเงินสดสุที่ธิจากกิจกรีรีมดำาเนินงานทีี่�เพิ�มขึ�นปีรีะมาณ	 91	 ลี�านบัาที่	 
	 	 		 เนื�องจากกำาไรีก่อนภาษีั	 ค่าเสื�อมรีาคา	แลีะเจ�าห็นี�การีค�าทีี่�เพิ�มขึ�น	 ในขณะทีี่�กลุ่ีมบัริีษััที่มีการีใชี�เงินสดสุที่ธิไปีในกิจกรีรีม 
	 	 	ลีงทุี่นจำานวน	65	ลี�านบัาที่	ซึ�งจำานวน	69	ลี�านบัาที่	ใชี�ไปีเพื�อการีลีงทุี่นซื�อเครืี�องจักรีแลีะอุปีกรีณ์	เพื�อขยายแลีะปีรีบััปีรุีงกำาลัีง 
	 	 	การีผู้ลิีตบัางส่วน	แลีะกลุ่ีมบัริีษััที่ยังมีการีใชี�ไปีในเงินสดสุที่ธิสำาห็รัีบักิจกรีรีมจัดห็าเงินจำานวนปีรีะมาณ	64	ลี�านบัาที่	โดยเป็ีนการี 
	 	 	จ่ายคืนห็นี�สินตามสัญญาเช่ีาที่างการีเงินจำานวน	10	ลี�านบัาที่	การีจ่ายคืนเงินก้�รีะยะยาวจำานวน	115	ลี�านบัาที่	แลีะการีจ่ายเงินปัีนผู้ลี 
	 	 	จำานวน	15	ลี�านบัาที่
	 	 		 จากกรีะแสเงินสดของกลุี่มบัริีษััที่	 แสดงให็�เห็็นว่า	 กลุี่มบัริีษััที่ยังมีกรีะแสเงินคงเห็ลืีอเพียงพอในการีชีำารีะห็นี�แลีะปีฏิบััติ 
	 	 	ตามเงื�อนไขในการีก้�ยืมได�เป็ีนอย่างดี	ซึ�งทีี่�ผู่้านมา	กลุ่ีมบัริีษััที่ไม่เคยมีปัีญห็าในเรืี�องเกี�ยวกับัสภาพคล่ีองในการีชีำารีะห็นี�เลีย

 4.2  รายจ่ายลงทุน
	 	 		 ในปีี	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีการีขยายการีลีงทุี่นโดยการีซื�อเครืี�องจักรีแลีะอุปีกรีณ์ให็ม่	ๆ 	เพื�อขยายกำาลัีงการีผู้ลิีตแลีะที่ดแที่น 
	 	 	เครืี�องจักรีเก่า	จำานวนรีวมปีรีะมาณ	69	ลี�านบัาที่	ซึ�งสามารีถืใชี�เงินทุี่นของบัริีษััที่เองบัางส่วนแลีะใชี�เงินก้�จากธนาคารีในการี 
	 	 	ลีงทุี่นดังกล่ีาว

 4.3  ความเพียงพอของสภาพคล่อง
	 	 		 ในปีี	2562	ทีี่�ผู่้านมา	จากงบักรีะแสเงินสด	จะเห็็นว่าส่วนให็ญ่จะมาจากกำาไรีจากการีดำาเนินงานแลีะค่าใชี�จ่ายทีี่�ไม่ต�องจ่าย 
	 	 	เป็ีนเงินสด	เช่ีน	ค่าเสื�อมรีาคา	เป็ีนต�น	รีวมทัี่�งเงินก้�รีะยะยาวจากธนาคารี	ที่ำาให็�กลุ่ีมบัริีษััที่มีเงินทุี่นเพียงพอทีี่�จะรีองรัีบัความต�องการี 
	 	 	เงินทุี่นห็มุนเวียนทีี่�เพิ�มขึ�นของธุรีกิจ	รีวมทัี่�งกลุ่ีมบัริีษััที่ยังมีสภาพคล่ีองทีี่�ดีพอสมควรี	จากการีทีี่�สินที่รัีพย์ห็มุนเวียนต่อห็นี�สิน 
	 	 	ห็มุนเวียนอย่้ทีี่�อัตรีา	3.07	เท่ี่า

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ	 	
ณ	วิันที่่�	31	ธิันวิาคม	2562
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	 	 		 นอกจากนี�	อัตรีาส่วนห็นี�สินต่อทุี่นของกลุ่ีมบัริีษััที่ทีี่�	0.22	เท่ี่า	ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	ซึ�งก็อย่้ในรีะดับัทีี่�ค่อนข�างตำ�า 
	 	 	ที่ำาให็�กลุ่ีมบัริีษััที่มีโอกาสทีี่�จะใชี�ช่ีองที่างการีก้�ยืมเงินในการีขยายธุรีกิจได�อีกจากวงเงินก้�ยืมกับัสถืาบัันการีเงินห็ลีายแห่็ง	ซึ�ง	ณ	 
	 	 	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่ยังมีวงเงินทีี่�ยังไม่ได�ใชี�อีกปีรีะมาณ	645.06	ลี�านบัาที่

 4.4  ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม
	 	 		 กลุ่ีมบัริีษััที่ยังมีวงเงินก้�ยมืคงเห็ลืีอกับัสถืาบัันการีเงินทีี่�ยงัไม่ได�ใชี�อย่้พอสมควรี	ซึ�งจะสามารีถืสนับัสนุนการีขยายธุรีกิจแลีะ/ 
	 	 	ห็รืีอการีลีงทุี่นเพิ�มเติมของกลุ่ีมบัริีษััที่ได�โดยมีรีายลีะเอียดดังนี�

 4.5  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ Credit Rating
กลุ่ีมบัริีษััที่ไม่มีการีออกตรีาสารีใด	ๆ	ทีี่�ต�องจัดให็�มีการีที่ำา	Credit	Rating

 4.6  ความสามารถในการช�าระหน้ีและการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน
	 	 		 ณ	วันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	บัริีษััที่ฯมียอดเงินก้�ยืมจากธนาคารีคงค�างจำานวน	61.2	ลี�านบัาที่	ซึ�งบัริีษััที่ฯ	ไม่สามารีถืปีฏิบััติ 
	 	 	ตามข�อกำาห็นดที่างการีเงินบัางปีรีะการีตามทีี่�รีะบุัในสัญญาเงินก้�	 ซึ�งเปี็นกรีณีทีี่�เกิดขึ�นเพียงชัี�วครีาวเพื�อวัตถุืปีรีะสงค์ในการี 
	 	 	รีายงานตามมาตรีฐานการีรีายงานที่างการีเงินในการีจัดที่ำางบัการีเงินสำาห็รัีบัปีีสิ�นสุดวันทีี่�	31	ธันวาคม	2562	บัริีษััที่ฯ	ได�จัด 
	 	 	ปีรีะเภที่เงินก้�ยืมดังกล่ีาวเป็ีนห็นี�สินห็มุนเวียน	ทัี่�งนี�	เมื�อวันทีี่�	14	มกรีาคม	2563	บัริีษััที่ฯ	ได�รัีบัห็นังสือผู่้อนปีรีนการีที่ดสอบั 
	 	 	ข�อกำาห็นดที่างการีเงินดังกล่ีาวจากธนาคารีแลี�ว	
	 	 		 โดยกลุ่ีมบัริีษััที่ไม่มีการีปีฏิบััติใด	ๆ 	ทีี่�จะที่ำาให็�ห็รืีอคาดว่าจะที่ำาให็�ไม่สามารีถืปีฏบัิัติตามเงื�อนไขการีก้�ยืมเงินได�	แลีะ	ณ	วันทีี่�	 
	 	 	31	ธันวาคม	2562	ห็นี�สินต่อทุี่น	(D/E	ratio)	ของกลุ่ีมบัริีษััที่ยังอย่้ในรีะดับัค่อนข�างตำ�าทีี่�	0.22	เท่ี่า	เท่ี่านั�น	

5.	 ภาระผูู้กพันดำ้านหน่�สำินและการบริหารจัดำการนอกงบแสำดำงฐานะการเงิน
	 	 ณ	31	ธันวาคม	2562	กลุ่ีมบัริีษััที่มีภารีะผู้้กพันด�านห็นี�สิน	ตามรีายลีะเอียดทีี่�เปิีดเผู้ยในงบัการีเงินปีรีะจำาปีี	2562	ในส่วนของ 
	 ห็มายเห็ตุปีรีะกอบังบัการีเงิน	ข�อ	18	เงินก้�ยืมรีะยะสั�นจากธนาคารี	ข�อ	20	เงินก้�ยืมรีะยะยาวจากสถืาบัันการีเงิน	ข�อ	21	ห็นี�สิน 
	 ตามสัญญาเช่ีาการีเงิน	ข�อ	22	สำารีองผู้ลีปีรีะโยชีน์รีะยะยาวของพนักงาน	แลีะข�อ	30		ภารีะผู้้กพันแลีะห็นี�สินทีี่�อาจเกิดขึ�น

6.	 ปัจจัยท่�มู่ผู้ลกระทบต่่อผู้ลการดำำาเนินงานในอนาคัต่
	 	 ปัีจจุบัันไม่มีปัีจจัยทีี่�ผู้ลีกรีะที่บัต่อผู้ลีการีดำาเนินงานของกลุ่ีมบัริีษััที่ในอนาคตอย่างมีนัยสำาคัญ	อาจจะมีผู้ลีกรีะที่บับั�างจากภาวะ 
	 เศรีษัฐกจิในปีรีะเที่ศที่ี�ชีะลีอตวัลีง	ที่ำาให็�มีกำาลัีงซื�อทีี่�ลีดลีง	รีวมถืงึการีแข่งขันด�านรีาคาที่ี�ส้งขึ�นในธุรีกิจพิมพ์ฉลีากสนิค�า	แต่ก็ยังอย่้ใน 
	 รีะดับัทีี่�สามารีถืจัดการีได�	อย่างไรีก็ตาม	เนื�องจากกลุ่ีมล้ีกค�าส่วนให็ญ่ของกลุ่ีมบัริีษััที่จะเป็ีนบัริีษััที่ข�ามชีาติขนาดให็ญ่ทีี่�มีฐานการีผู้ลิีต 
	 ในปีรีะเที่ศไที่ย	ดังนั�น	ห็ากภาวะเศรีษัฐกิจโลีกมีภาวะทีี่�ตกตำ�าลีงอย่างรุีนแรีงก็อาจมีผู้ลีกรีะที่บัต่อผู้ลีการีดำาเนินงานของกลุ่ีมบัริีษััที่ได�	 
	 ซึ�งกลุ่ีมบัริีษััที่ได�พยายามลีดความเสี�ยงดังกล่ีาวโดยการีกรีะจายกลุ่ีมล้ีกค�าไปีในห็ลีาย	ๆ 	อุตสาห็กรีรีม	ไม่ให็�พึ�งพิงล้ีกค�ารีายใดห็รืีอ 
	 อุตสาห็กรีรีมใดอุตสาห็กรีรีมห็นึ�งมากเกินไปี

ประเภทของเงินกู้ยืม ระยะเวล่าคำรบกำาหนด วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้
(ล่้านบาท)

OD	(Overdraft) ไม่มี 62.90

P/N	(Promissory	Note) ไม่มี 222.50

L/C,	T/R	(Letter	of	Credit	or	Trust	Receipt	) ไม่มี 204.70

LG	(Letter	of	Guarantee) ไม่มี 17.61

Total 507.71

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ณ วิันที่่� 31 ธิันวิาคม 2562
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทัฯ”)                

ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                       

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ                        

บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ตามที�ระบุใน

ขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑ ์                    

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ  

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือ เรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                           

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื�องเหล่านี�   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ             

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ�งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                         

ไดร้วมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื�อง                            

เหล่านี�ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายถือเป็นรายการบญัชีที�สาํคญัยิ�งของกลุ่มบริษทัฯ เนื�องจากจาํนวนที�บนัทึกในบญัชีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผลกาํไรขาดทุนประจาํปีของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงความผนัผวนของเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อสถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรมโดยรวมได ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ

ที�เกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม

ผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�กลุ่มบริษทัฯออกแบบ

ไว ้และให้ความสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการควบคุมภายใน               

ที�ตอบสนองต่อเรื�องดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตวัอยา่งเอกสารการขายเพื�อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุและสอดคลอ้งกบั

นโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพื�อตรวจสอบความผดิปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการขาย

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชีโดยเฉพาะรายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสาํคญัทั�วไป 

สินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 11 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของ

มูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ที�เสื�อมสภาพและเคลื�อนไหวชา้ซึ�งขึ�นอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี�ยวกบั

วงจรอายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความเสี�ยง

เกี�ยวกบัมูลค่าของค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   

รายงานข้องผูู้้สำอบบัญชี่รับอนุญาต่
ณ	วันท่�	31	ธุันวาคัมู	2561

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

109



 3

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื�อ                      

การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยประเมินวิธีการและขอ้สมมติที�ฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อ                      

การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงันี�    

• ทาํความเขา้ใจเกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานเหตุผล               

และความสมํ�าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือเพื�อระบุถึงสินคา้                                                              

ที�มีขอ้บ่งชี� วา่มีการหมุนเวียนของสินคา้ที�ชา้กวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดสาํหรับรายการขายภายหลงัวนัที�ในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้

คงเหลือแต่ละรายสินคา้  

• พิจารณาขอ้มลูในอดีตยอ้นหลงั 3 ปี สาํหรับผลขาดทุนที�เกิดขึ�นจริงจากการขายและการตดัจาํหน่ายสินคา้

คงเหลือออกจากบญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ                   

ที�บนัทึกไว ้ณ สิ�นปีก่อน  

ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ� งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ� งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไมค่รอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้              

ความเชื�อมั�นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นนั�น                                

มีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่า

ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัฯตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มลู                         

ที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป  
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน                   

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                  

หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใช้เกณฑก์ารบญัชี

สาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงาน                  

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                                

กลุ่มบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                                  

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือ                                      

ความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี                         

จะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง                                    

อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�                          

ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน                                   

จากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                        

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง                           

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ� งเป็นผลมาจาก         

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                      

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบ                                                     

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ          

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร                                  

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐาน           

การสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ                           

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                    

ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องตา่ง ๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบ                 

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�น                        

ซึ� งขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ                                                                     

ที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุด                    

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย                                          

เรื�องเหล่านี�ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อ

สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของ

ขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

 

สุมาลี รีวราบณัฑิต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพนัธ์ 2563 
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 46,822,160       85,297,664       6,388,734         13,787,122       

เงินลงทุนชั�วคราว 9 419,409,713    428,795,569    -                        -                        

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 10 279,682,611    268,978,690    64,940,908       74,274,355       

สินคา้คงเหลือ 11 147,492,190    166,713,921    35,110,753       29,492,355       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 6,295,752         5,591,668         974,449            2,435,436         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 899,702,426    955,377,512    107,414,844    119,989,268    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 12 935,824            934,898            -                        -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        689,985,600    689,985,600    

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 14 130,488,798    131,906,066    50,519,211       61,957,523       

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15 -                        -                        37,491,045       37,932,100       

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 810,642,485    911,832,309    432,397,637    483,635,391    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 6,088,675         7,233,518         530,809            715,898            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 25,905,245       11,676,698       -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 46,250,426       35,499,279       17,663,310       20,285,013       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,020,311,453 1,099,082,768 1,228,587,612 1,294,511,525 

รวมสินทรัพย์ 1,920,013,879 2,054,460,280 1,336,002,456 1,414,500,793 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคม	2562

บริษััที่	สาลี่่�อุุตสาหกรรม	จำำากัด	(มหาชน)
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะสั�นจากธนาคาร 18 120,940,225    42,500,000       119,919,274    42,500,000       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 19 96,480,235       127,113,094    45,379,861       71,249,896       

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 20 66,986,550       88,271,540       65,098,374       86,460,000       

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 21 3,139,709         9,993,926         2,595,488         9,375,232         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 468,687            783,359            -                        -                        

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 5,393,842         5,085,198         3,637,574         2,595,533         

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 293,409,248    273,747,117    236,630,571    212,180,661    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 9,686,459         91,503,782       5,140,852         85,070,000       

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 2,659,162         5,798,871         1,942,377         4,537,865         

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 35,743,204       25,404,355       24,392,565       18,814,957       

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 3,310,934         7,725,915         5,121,696         9,642,863         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 51,399,759       130,432,923    36,597,490       118,065,685    

รวมหนี�สิน 344,809,007    404,180,040    273,228,061    330,246,346    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2562

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

115



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,520,484,296 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 380,121,074    380,121,074    380,121,074    380,121,074    

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,520,484,068 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 380,121,017    380,121,017    380,121,017    380,121,017    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 147,664,847    147,664,847    147,664,847    147,664,847    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 58,202,375       58,030,235       38,012,107       38,012,107       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 214,801,322    261,511,971    498,357,778    510,687,180    

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 385,541,489    394,692,139    (1,381,354)       7,769,296         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,186,331,050 1,242,020,209 1,062,774,395 1,084,254,447 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 388,873,822    408,260,031    -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,575,204,872 1,650,280,240 1,062,774,395 1,084,254,447 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,920,013,879 2,054,460,280 1,336,002,456 1,414,500,793 

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคม	2562

บริษััที่	สาลี่่�อุุตสาหกรรม	จำำากัด	(มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,231,678,456  1,334,510,949  390,880,416     455,913,374     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,682,211         3,922,761         20,538,046       19,537,264       

รายไดค้่าเช่า -                       -                       5,407,969         5,337,714         

รายไดเ้งินปันผล 13, 14 1,906,385         1,668,087         9,706,384         25,068,082       

รายไดอื้�น 16,372,900       14,323,376       4,832,011         5,513,287         

รวมรายได้ 1,254,639,952  1,354,425,173  431,364,826     511,369,721     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,037,510,816  1,063,012,169  337,426,022     379,602,577     

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 94,179,915       87,595,226       20,884,885       18,611,759       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 172,747,577     156,033,108     62,910,889       69,059,261       

รวมค่าใช้จ่าย 1,304,438,308  1,306,640,503  421,221,796     467,273,597     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ (49,798,356)     47,784,670       10,143,030       44,096,124       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,208,195)       (8,784,572)       (8,611,146)       (8,442,144)       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ (59,006,551)     39,000,098       1,531,884         35,653,980       

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 14,279,602       (4,243,000)       1,545,555         (5,021,723)       

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (44,726,949)     34,757,098       3,077,439         30,632,257       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (9,150,650)       1,906,385         (9,150,650)       1,906,385         

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,793,904)       3,086,105         (203,002)          2,159,989         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี (10,944,554)     4,992,490         (9,353,652)       4,066,374         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (55,671,503)     39,749,588       (6,276,213)       34,698,631       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั สาลี�อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำำ�ไรข�ดทุุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีีส้�นสุดวัันทุ่� 31 ธัันวั�คม 2562

ร�ยง�นปีระจำ�ปีี 2562
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (30,066,912)     24,759,709       3,077,439         30,632,257       

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (14,660,037)     9,997,389         

(44,726,949)     34,757,098       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (40,485,320)     29,505,888       (6,276,213)       34,698,631       

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (15,186,183)     10,243,700       

(55,671,503)     39,749,588       

กาํไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.0198) 0.0163 0.0020 0.0201

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 1,520,484,068 1,520,484,068 1,520,484,068 1,520,484,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั สาลี�อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำำ�ไรข�ดทุุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีีส้�นสุดวัันทุ่� 31 ธัันวั�คม 2562

บริษััทุ ส�ล่ี่�อุุตส�หกำรรม จำ�กัำด (มห�ชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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(หน่วย: บาท)

รายการอื�นของ

กาํไรขาดทุน การเปลี�ยนแปลง

เบด็เสร็จอื�น ที�เกิดจากผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุน ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียที�

จากการวดัมูลค่า จากการเปลี�ยนแปลง รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ เงินลงทุนใน สดัส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 380,121,017         147,664,847         57,512,107           257,236,354         5,862,911             386,922,843         392,785,754         1,235,320,079      410,616,416         1,645,936,495      

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           24,759,709           -                           -                           -                           24,759,709           9,997,389             34,757,098           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           2,839,794             1,906,385             -                           1,906,385             4,746,179             246,311                4,992,490             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           27,599,503           1,906,385             -                           1,906,385             29,505,888           10,243,700           39,749,588           

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                           -                           518,128                (518,128)              -                           -                           -                           -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย 29 -                           -                           -                           (22,805,758)         -                           -                           -                           (22,805,758)         -                           (22,805,758)         

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (12,600,085)         (12,600,085)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 380,121,017         147,664,847         58,030,235           261,511,971         7,769,296             386,922,843         394,692,139         1,242,020,209      408,260,031         1,650,280,240      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 380,121,017         147,664,847         58,030,235           261,511,971         7,769,296             386,922,843         394,692,139         1,242,020,209      408,260,031         1,650,280,240      

ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           (30,066,912)         -                           -                           -                           (30,066,912)         (14,660,037)         (44,726,949)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           (1,267,758)           (9,150,650)           -                           (9,150,650)           (10,418,408)         (526,146)              (10,944,554)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           (31,334,670)         (9,150,650)           -                           (9,150,650)           (40,485,320)         (15,186,183)         (55,671,503)         

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                           -                           172,140                (172,140)              -                           -                           -                           -                           -                           -                           

เงินปันผลจ่าย 29 -                           -                           -                           (15,203,839)         -                           -                           -                           (15,203,839)         -                           (15,203,839)         

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (4,200,026)           (4,200,026)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 380,121,017         147,664,847         58,202,375           214,801,322         (1,381,354)           386,922,843         385,541,489         1,186,331,050      388,873,822         1,575,204,872      

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษัท สาลี�อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลี่งส่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
สำาหุ้รับปีส้�นส้ดวันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

รายงานประจำำาปี 2562
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(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุน

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 380,121,017                 147,664,847                 38,012,107                   500,700,692                 5,862,911                     1,072,361,574              

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    30,632,257                   -                                    30,632,257                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    2,159,989                     1,906,385                     4,066,374                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    32,792,246                   1,906,385                     34,698,631                   

เงินปันผลจ่าย 29 -                                    -                                    -                                    (22,805,758)                  -                                    (22,805,758)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 380,121,017                 147,664,847                 38,012,107                   510,687,180                 7,769,296                     1,084,254,447              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 380,121,017                 147,664,847                 38,012,107                   510,687,180                 7,769,296                     1,084,254,447              

กาํไรสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    3,077,439                     -                                    3,077,439                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    (203,002)                       (9,150,650)                    (9,353,652)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    2,874,437                     (9,150,650)                    (6,276,213)                    

เงินปันผลจ่าย 29 -                                    -                                    -                                    (15,203,839)                  -                                    (15,203,839)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 380,121,017                 147,664,847                 38,012,107                   498,357,778                 (1,381,354)                    1,062,774,395              

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบแสำดำงการเปล่�ยนแปลงสำ่วนข้องผูู้้ถือหุ้น	 	
สำำาหรับปีสำิ�นสำุดำวันท่�	31	ธุันวาคัมู	2562

บริษััท	สำาล่�อุต่สำาหกรรมู	จำากัดำ	(มูหาชีน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (59,006,551)     39,000,098       1,531,884         35,653,980       

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 132,926,580     137,167,235     56,688,834       58,895,036       

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (1,262,558)       39,046              (820,164)          49,388              

   โอนกลบัค่าเผื�อสินคา้รับคืน (197,640)          (42,925)            -                       -                       

   ตดัจาํหน่ายกาํไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลบัคืน -                       (14,960)            -                       (14,960)            

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (โอนกลบั) 20,015,621       4,977,014         (27,369)            (584,964)          

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 8,180,536         -                       564,486            -                       

   กาํไรจากการขายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (1,093,322)       (2,036,615)       (411,923)          (1,902,950)       

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 131,624            11,553              671                   11,553              

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 474,968            -                       -                       -                       

   กาํไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       (2,981)              -                       -                       

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,288              1                       -                       1                       

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,539,870         5,657,531         5,323,856         2,584,461         

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 32,075              (164,714)          5,790                (37,913)            

   เงินปันผลรับ (1,906,385)       (1,668,087)       (9,706,384)       (25,068,082)     

   รายไดด้อกเบี�ยรับ (9,605,396)       (8,866,540)       (39,177)            (50,493)            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 9,069,319         8,330,513         8,472,269         7,988,085         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 106,310,029     182,386,169     61,582,773       77,523,142       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (9,082,951)       8,495,352         10,147,753       (12,275,487)     

   สินคา้คงเหลือ (793,890)          (25,975,569)     (5,591,029)       (2,957,135)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (704,084)          17,773,355       1,460,987         6,846,260         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,336,967         (17,083,305)     118,507            (7,097,755)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บริษทั สาลี�อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสำเงินสำดำ
สำำาหรับปีสำิ�นสำุดำวันท่�	31	ธุันวาคัมู	2562

รายงานประจำาปี	2562
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

หนี� สินจากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 505,490            13,702,038       (12,624,207)     16,471,289       

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 308,644            (9,422,686)       1,042,041         (5,748,417)       

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนกังาน (443,400)          (8,106,690)       -                       (1,996,690)       

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 97,436,805       161,768,664     56,136,825       70,765,207       

   จ่ายภาษีเงินได้ (21,484,710)     (26,281,632)     (9,406,255)       (11,139,582)     

   รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15,196,611       8,924,664         10,870,163       7,976,324         

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 91,148,706       144,411,696     57,600,733       67,601,949       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (926)                 (922)                 -                       -                       

เงินสดรับจากการขายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,111,084         6,349,375         1,481,304         2,167,523         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       11,042              -                       -                       

เงินสดจ่ายซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (68,790,458)     (153,451,901)   (19,234,139)     (86,464,150)     

เงินสดจ่ายค่ามดัจาํเครื�องจกัรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,367,811)       (1,396,288)       -                       (402,088)          

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,841,832)       (1,678,014)       -                       (27,400)            

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง 9,385,856         49,951,084       -                       -                       

เงินลงทุนระยะยาวอื�นเพิ�มขึ�น (10,021,044)     (69,948,543)     -                       -                       

เงินปันผลรับ 1,906,385         1,668,087         9,706,384         25,068,082       

ดอกเบี�ยรับ 9,213,692         12,025,243       39,177              50,493              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (65,405,054)     (156,470,837)   (8,007,274)       (59,607,540)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั สาลี�อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด	
สำ�หรับปีีส้�นสุดวัันที่่�	31	ธัันวั�คม	2562

บริษััที่	ส�ล่ี่�อุุตส�หกรรม	จำำ�กัด	(มห�ชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 377,222,607     5,000,000         363,722,607     5,000,000         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร (299,803,333)   -                       (286,303,333)   -                       

จ่ายดอกเบี�ย (9,138,326)       (8,299,066)       (8,541,276)       (7,949,899)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11,924,527       99,588,612       11,924,527       90,000,000       

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (91,126,840)     (64,013,290)     (89,315,301)     (62,670,000)     

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนกาํหนด (23,900,000)     -                       (23,900,000)     -                       

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (9,993,926)       (16,913,658)     (9,375,232)       (15,293,506)     

เงินปันผลจ่าย (15,203,839)     (22,805,758)     (15,203,839)     (22,805,758)     

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

   ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (4,200,026)       (12,600,085)     -                       -                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (64,219,156)     (20,043,245)     (56,991,847)     (13,719,163)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (38,475,504)     (32,102,386)     (7,398,388)       (5,724,754)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 85,297,664       117,400,050     13,787,122       19,511,876       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 46,822,160       85,297,664       6,388,734         13,787,122       

-                       -                       -                       -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�มิใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซื�อเครื�องจกัรและยานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                       2,536,309         -                       1,811,075         

   ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 6,407,244         37,099,118       13,899,870       27,076,623       

   เจา้หนี�อื�นจากการซื�ออุปกรณ์ลดลง (37,266,689)     (23,186,571)     (27,076,623)     (24,960,948)     

   ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน -                       11,042              -                       -                       

   เจา้หนี�อื�นจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (11,042)            -                       -                       -                       

   จ่ายเงินมดัจาํค่าอุปกรณ์ดว้ยเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 1,020,951         -                       -                       -                       

   โอนบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็น

      อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                       -                       1,237,158         -                       

   โอนเงินมดัจาํค่าเครื�องจกัรไปบญัชีเครื�องจกัร 646,288            -                       402,088            -                       

   (กาํไร) ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

      ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 11,438,312       (2,382,982)       11,438,312       (2,382,982)       

   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,242,379         (3,857,631)       253,752            (2,699,986)       
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษทั สาลี�อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีีส้�นสุดวัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2562

ร�ยง�นปีระจำำ�ปีี 2562
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บริษัท สาลี�อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั�วไป 

 บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ� งจัดตั�งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตและจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ ชิ�นส่วน เครื�องมือเครื�องใช้

พลาสติก ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที� 18 หมู่ 10 ตาํบลคลองสี� อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี� ได้จัดทําขึ� นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบาย               

การบญัชี 

2.2  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี� จดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)                

(ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ� งต่อไปนี� รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) 

ดงัต่อไปนี�  

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั�งขึ�นในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั สาลี� พริ�นทติ์�ง จาํกดั (มหาชน) รับพิมพส์ติ�กเกอร์ ไทย 65.0 65.0 

บริษทั สาลี� เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั รับจา้งผลิตแม่พิมพ ์ ไทย 100.0 100.0 

บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

ผลิตและจาํหน่ายสินคา้

พลาสติกใชใ้น

ครัวเรือน 

ไทย 75.5 75.5 

บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดยบริษทั เพชรสยาม 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

   

บริษทั บงกชแกว้ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 

ชุดสังฆทาน 

ไทย 100.0 100.0 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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 ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการ

กิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้  

 ค) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั� งแต่วนัที�บริษัทฯ                                  

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทฯ รายการค้าระหว่างกันที� มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก                             

งบการเงินรวมนี� แลว้  

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนที�ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบงัคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                  

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาถือ

ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ�นเพื�อให้มี

เนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็น                           

การอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีแก่ผูใ้ช้

มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                            

ฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�  

  

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
สำำาหรับปีสำ้�นสำุดวันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

รายงานประจำำาปี 2562
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครื� องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกี�ยวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใช้

แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกับการบญัชีป้องกนัความ

เสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐาน                     

การรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบังคับใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน                                    

การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�

เริ�มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื� อง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี�ได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า

รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 

เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 

17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทํากับลกูค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน               

การบญัชีที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี  
 

ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
 

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กับสัญญาที�ทาํกับลูกคา้ทุกสัญญา 

ยกเวน้สัญญาที�อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื�น มาตรฐานฉบับนี� ได้กําหนด

หลกัการ 5 ขั�นตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้

รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยน

สินคา้หรือบริการที�ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการต้องใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา

ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน 

กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� มาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงิน               

ปีก่อนที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ�งว่ากลุ่มบริษทัฯใชน้โยบายการบญัชีนี�มาตั�งแต่แรก

โดยไม่เปิดเผยผลกระทบจากการนาํมาตรฐานฉบบันี�มาใชต่้องบการเงินสําหรับปีปัจจุบนั 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�

เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                        

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ� งจะมีผลบังคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มี                                    

รอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีแก่ผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                        

ฉบบัใหม่ดงัต่อไปนี� ที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี�  

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเครื� องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเกี�ยวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใช้

แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกับการบญัชีป้องกนัความ

เสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐาน                     

การรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบังคับใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน                                    

การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�

เริ�มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื� อง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี�ได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า

รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 

เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 

17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 

  

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
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 กลุ่มบริษทัฯคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบ

สะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเ งินฉบับนี� มาถือปฏิบัติใช้ครั� งแรกโดย                                    

การปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�

แสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯคาดว่า การนํามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช้จะมีผลกระทบต่อ                     

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเพิ�มขึ�น

รวมทั�งสิ�นประมาณ 32 ลา้นบาท และหนี� สินของกลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเพิ�มขึ�นรวมทั�งสิ�นประมาณ 

32 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

4. ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบัต ิ

 ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที� 15 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที�

แสดงเปรียบเทียบ 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที�มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามที�

เคยรายงานไว ้แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบาย                 

การบญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐาน                

การรายงาน               

ทางการเงิน ฉบบัที� 15 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กาํไรขาดทุน    

รายไดจ้ากการขาย 1,393,043 (58,532) 1,334,511 

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 146,127 (58,532) 87,595 

กาํไรสาํหรับปี 34,757 - 34,757 

 รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 ค่าส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ลูกคา้ - บริษทัยอ่ยพิจารณาวา่สิ�งตอบแทนที�ให้แก่ลูกคา้จะตอ้งบนัทึก

หกัจากรายไดจ้ากการขายสินคา้เมื�อการจ่ายชาํระให้แก่ลูกคา้ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการจ่ายเพื�อตอบแทน

การโอนสินค้าที� ลูกค้าได้โอนให้ต่างหากแก่กิจการ จากเดิมที�รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและ                            

จดัจาํหน่าย 
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5. นโยบายการบญัชีที�สําคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 

เมื�อมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้                       

ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืน ส่วนลด และค่าส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ลูกคา้                                   

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 สําหรับการขายที�ให้สิทธิในการคืนสินคา้ กลุ่มบริษทัฯบนัทึกจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกค้า

เป็นประมาณการหนี� สินจากการรับคืนสินค้า และบันทึกสินค้าที�คาดว่าจะได้รับคืนจากลูกค้า                                    

เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� งสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิม

ของสินคา้คงเหลือหกัดว้ยการลดลงที�อาจเกิดขึ�นในมูลค่าของสินคา้ที�คาดวา่จะไดร้ับคืน 

 รายได้ค่าเช่า 

 รายไดค่้าเช่าจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

 ดอกเบี �ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี� การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ไดซึ้� งโดยทั�วไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี�  

  

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
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5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ย) หรือมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ� งใกล้เคียงกับ

ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี�ยหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

5.5 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์ังกล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะครบกาํหนดชาํระในหนึ� งปี รวมทั�งที�จะถือจนครบกาํหนดแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย กลุ่มบริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี�

ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี� จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี�ยรับ 

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหัก                                                           

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนั

ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที�ประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ

หน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั�น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม                       

และค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 35 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณ

ผลการดาํเนินงาน 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ไดร้ับสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม    

และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี�  

 อาคาร    35  ปี 

 ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 และ 10 ปี  

 เครื�องมอื อุปกรณ์และเครื�องจกัร  5, 10 และ 15 ปี 

 เครื�องใชส้าํนกังาน   3 และ 5  ปี 

 ยานพาหนะ   5 ปี 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและเครื�องจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั�ง 

 กลุ่มบริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทัฯตดัรายการ

สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าสะสม      

ของสินทรัพยน์ั�น (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุ            

การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อ

มีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ

ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี 
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5.9    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  

บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่                               

ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน                                                     

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ� ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น                         

หนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สินทรัพยที์�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า 

 บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยที์�ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามที�

กล่าวขา้งตน้ และบนัทึกส่วนเกินของรายไดจ้ากการขายที�สูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เป็น

รายไดร้อตดับญัชี และตดับญัชีไปตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 สญัญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

5.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้                         

ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย

สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กําไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณ                                          

ผลการดาํเนินงาน 

  

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

132

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม	 	
สำำาหรับปีสำ้�นสำุดวันที่่�	31	ธัันวาคม	2562
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของกลุ่มบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�  มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน                 

ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนักงาน                  

จ่ายสะสมและเงินที�กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ                  

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ เงินที�กลุ่มบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 กลุ่มบริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซึ�งกลุ่มบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลด                                               

แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการ

หรือลดขนาดโครงการ หรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง 
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5.9    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  

บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่                               

ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน                                                     

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ� ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น                         

หนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 

สินทรัพยที์�ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า 

 บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยที์�ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามที�

กล่าวขา้งตน้ และบนัทึกส่วนเกินของรายไดจ้ากการขายที�สูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เป็น

รายไดร้อตดับญัชี และตดับญัชีไปตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 สญัญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

5.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้                         

ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย

สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กําไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณ                                          

ผลการดาํเนินงาน 

  

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
สำำาหรับปีสำ้�นสำุดวันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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5.14 ประมาณการหนี�สิน 

 กลุ่มบริษทัฯจะบันทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบัญชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์                                                            

ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

ไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพันนั�น และกลุ่มบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั� นได้                                                       

อยา่งน่าเชื�อถือ  

5.15 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษเีงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯบันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้ง

นั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุน

ทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษี                                                       

ในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี                                                                 

ที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัฯ

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีทั� งหมดหรือบางส่วน                                                           

มาใชป้ระโยชน ์

 กลุ่มบริษทัฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�น

เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะต้องจ่าย                                                        

เพื�อโอนหนี� สินใหผู้อื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย                        

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดั

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มี

ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯ                                                              

จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั�น                                                         

ใหม้ากที�สุด  

 ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สิน                                                               

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินในอนาคตที� กิจการ

ประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มี

การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบ                                                            

งบการเงิน ผลที�เกิดขึ� นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและ                                                                

การประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่า เป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเ งิน                                 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่า                        

กลุ่มบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยู่ในขณะนั�น เป็นตน้ 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินคา้ที�ลา้สมยัหรือเสื�อมสภาพ โดยคาํนึงถึงวงจรอายุ

ของสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

 กลุ่มบริษทัฯจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายและเงินลงทุนทั�วไปเมื�อมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีข้อบ่งชี�

ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานาน

หรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที� เกี�ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษี                                                            

ในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                                  

เป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�น

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคัญกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินคา้ - - 47,411 49,902 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดค่้าเช่าและบริการ - - 21,264 20,952 ราคาตามสัญญา 

รายไดค่้านํ� าค่าไฟฟ้า - - 380 252 ราคาตามสัญญา 

รายไดเ้งินปันผล - - 7,800 23,400 ตามที�ประกาศจ่าย 

รายไดอื้�น - - 2,081 2,271 ราคาตลาด 

ซื�อสินคา้ - - 21,768 29,942 ราคาตลาด 

ซื�อวสัดุและอุปกรณ์ - - 151 51 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกบับุคคลและกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 

     

ขายสินคา้ 421 717 - - ราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล                                 1,906 1,668 1,906 1,668 ตามที�ประกาศจ่าย 

ซื�อสินคา้ 8,952 2,741 6,271 25 ราคาตลาด 

ซื�อวสัดุและอุปกรณ์ 87 98 54 45 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการ 7,680 7,900 - - ราคาตามสัญญา 

ค่านํ�าค่าไฟฟ้า 126 145 - - ราคาทุน 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที� เกี� ยวข้องกัน  ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2562 และ 2561                                     

มีรายละเอียดดงันี�   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลกูหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 152 55 152 - 

บริษทัยอ่ย - - 6,793 1,707 

รวม 152 55 6,945 1,707 

ลกูหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 332 829 

รวม - - 332 829 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

     

รายได้ค้างรับจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 10)     

บริษทัยอ่ย - - 8,273 7,767 

รวม - - 8,273 7,767 

เจ้าหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 493 227 - 27 

บริษทัยอ่ย - - 2,176 955 

รวม 493 227 2,176 982 

เจ้าหนี�ค่าซื�อสินทรัพย์ - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั                  

(หมายเหตุ 19) 

    

บริษทัยอ่ย - - 13,098 13,098 

รวม - - 13,098 13,098 

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 19)     

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 1 - 1 - 

บริษทัยอ่ย - - 242 204 

รวม 1 - 243 204 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�

ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 39,625 40,644 17,940 15,083 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,450 2,033 1,000 1,165 

รวม 42,075 42,677 18,940 16,248 
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8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 388 299 100 100 

เงินฝากธนาคาร 46,434 84,999 6,289 13,687 

รวม 46,822 85,298 6,389 13,787 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯมีเงินฝากธนาคารในบัญชีออมทรัพยซึ์� งมีอตัรา

ดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.10 ต่อปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี) 

9. เงนิลงทุนชั�วคราว 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนชั�วคราวของบริษทัย่อยแห่งหนึ� งเป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจาํ

ธนาคารซึ�งมีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 1.65 ถึง 1.80 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.40 ถึง 1.65 ต่อปี)  

10.   ลกูหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 217,075 202,774 49,053 63,119 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 57,177 62,318 258 679 

   3 - 6 เดือน 1,048 865 - 34 

   6 - 12 เดือน 103 108 - 23 

   มากกวา่ 12 เดือน 595 1,783 67 875 

รวม 275,998 267,848 49,378 64,730 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (574) (1,837) (67) (887) 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 275,424 266,011 49,311 63,843 

     

     

     

     

     

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 152 55 4,000 1,707 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 2,945 - 

รวม 152 55 6,945 1,707 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 275,576 266,066 56,256 65,550 

ลูกหนี� อื�น     

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 332 829 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 452 368 80 128 

รายไดค้า้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 8,273 7,767 

รายไดค้า้งรับจากกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 3,655 2,545 - - 

รวม 4,107 2,913 8,685 8,724 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 279,683 268,979 64,941 74,274 

11. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 

                                             

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 105,666 130,932 (27,340) (19,508) 78,326 111,424 

งานระหว่างทาํ 3,023 1,970 (4) - 3,019 1,970 

วตัถุดิบ 69,426 57,905 (3,279) (4,585) 66,147 53,320 

รวม 178,115 190,807 (30,623) (24,093) 147,492 166,714 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน        

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 

                                             

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 10,931 16,758 (911) (729) 10,020 16,029 

งานระหว่างทาํ 3,023 1,970 (4) - 3,019 1,970 

วตัถุดิบ 22,687 12,321 (615) (828) 22,072 11,493 

รวม 36,641 31,049 (1,530) (1,557) 35,111 29,492 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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 ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บเป็นจาํนวนเงิน 20.1 ลา้นบาท (2561: 14.0 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2561: ไมมี่)) 

โดยแสดงเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 

13.6 ลา้นบาท (2561: 9.0 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2561: 0.6 ลา้นบาท)) โดยนาํไปหกัจาก

มูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในระหวา่งปี 

12. เงนิฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี� คือ เงินฝากออมทรัพย์ซึ� งบริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้นาํไปคํ�าประกันวงเงินการใชไ้ฟฟ้า                     

กบัธนาคาร 

13.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลที�บริษทัฯรับ 

ชื�อบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั สาลี� พริ�นทติ์�ง จาํกดั 

(มหาชน) 300,000 300,000 65.0 65.0 446,985 446,985 7,800 23,400 

บริษทั สาลี� เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั 25,000 25,000 100.0 100.0 21,110 21,110 - - 

บริษทั เพชรสยาม                 

(ประเทศไทย) จาํกดั                

และบริษทัยอ่ย 300,000 300,000 75.5 75.5 226,500 226,500 - - 

รวม     694,595 694,595 7,800 23,400 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า     (4,609) (4,609)   

สุทธิ     689,986 689,986   

13.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยซึ�งมีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั   

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สดัส่วนที�ถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนที�แบ่งใหก้บั

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างปี 

เงินปันผลจ่าย                                     

ให้แก่ส่วนไดเ้สีย 

ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                              

ในระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั สาลี� พริ�นทติ์�ง 

จาํกดั (มหาชน) 

 

35.0 

 

35.0 318,239 337,939 (15,046) 10,633 4,200 12,600 

บริษทั เพชรสยาม 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

 

 

24.5 

 

 

24.5 70,635 70,321 386 (636) - - 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั ซึ� งเป็น

ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั สาลี� พริ�นทติ์�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) 

จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 597,499 652,560 209,631 190,814 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 350,162 349,930 144,607 158,744 

หนี� สินหมุนเวียน 33,067 34,376 54,667 50,832 

หนี� สินไม่หมุนเวียน 5,347 2,581 11,266 11,704 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 บริษทั สาลี� พริ�นทติ์�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) 

จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

 2562 2561 2562 2561 

รายได ้ 386,654 451,638 531,255 573,875 

กาํไร (ขาดทุน)  (42,988) 30,381 1,574 (2,550) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (1,299) 185 (292) 741 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (44,287) 30,566 1,282 (1,809) 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 บริษทั สาลี� พริ�นทติ์�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) 

จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

 2562 2561 2562 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 9,116 66,867 (89) (2,845) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (18,072) (58,177) (7,536) (3,824) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (12,188) (37,378) (2,242) 8,694 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น 

(ลดลง) สุทธิ (21,144) (28,688) (9,867) 2,025 
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14. เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื�อขาย     

ตราสารทุน - บริษทั สาลี� คลัเล่อร์ จาํกดั (มหาชน) 52,246 52,246 52,246 52,246 

กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการวดัมูลคา่         

เงินลงทุน (1,727) 9,712 (1,727) 9,712 

รวม 50,519 61,958 50,519 61,958 

เงนิลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด     

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั 64,970 54,948 - - 

ตราสารหนี�ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั 15,000 15,000 - - 

รวม 79,970 69,948 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น 130,489 131,906 50,519 61,958 

 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2562 เป็นจาํนวนเงิน 1.9 ลา้นบาท (2561: 1.7 ลา้นบาท) 

15. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดิน 

ใหเ้ช่า 

สิ�งปลูกสร้าง 

ใหเ้ช่า 

 

รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562    

ราคาทุน 1,933 58,737 60,670 

หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม - (23,179) (23,179) 

มูลค่าตามบญัชี  1,933 35,558 37,491 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561    

ราคาทุน 1,933 57,500 59,433 

หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม - (21,501) (21,501) 

มูลค่าตามบญัชี  1,933 35,999 37,932 

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561                            

แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 37,932 39,575 

โอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,237 - 

ค่าเสื�อมราคา (1,678) (1,643) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 37,491 37,932 

 มูลค่ายุติธรรมของที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างให้เช่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่า 115.0 ลา้นบาท 

ซึ� งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สาํหรับ

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างใหเ้ช่า ข้อสมมติฐานหลกัที�ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย 

อตัราค่าเช่ายุติธรรมอา้งอิงจากมูลค่าของตลาด พื�นที�เช่า อตัราว่าง และอตัราผลตอบแทนการลงทุน 

(capitalisation rate) 

16. ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ระบบ      

   สาธารณูปโภค    เครื�องจกัรและ  

 ที�ดินและ  และส่วน เครื�องมือ   อุปกรณ ์  

 ส่วนปรับปรุง  ปรับปรุง อุปกรณแ์ละ เครื�องใช้  ระหวา่ง  

 ที�ดิน อาคาร อาคาร เครื�องจกัร สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 29,657 276,376 124,742 1,467,699 111,907 47,410 9,532 2,067,323 

ซื�อเพิ�ม 13,610 51,000 1,891 82,938 5,298 9,024 6,139 169,900 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (14,640) (1,180) (12,150) - (27,970) 

โอนเขา้ (ออก) - - - 10,188 - - (10,188) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 43,267 327,376 126,633 1,546,185 116,025 44,284 5,483 2,209,253 

ซื�อเพิ�ม - - 1,651 31,566 2,656 820 1,238 37,931 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,781) (14,260) (4,895) (3,989) (76) (25,001) 

โอนเขา้ (ออก) - - 386 6,820 - - (6,560) 646 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 43,267 327,376 126,889 1,570,311 113,786 41,115 85 2,222,829 

ค่าเสื�อมราคาสะสม          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 - 75,904 99,432 878,031 100,444 32,330 - 1,186,141 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 8,002 6,489 109,762 5,760 4,913 - 134,926 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (10,979) (913) (11,754) - (23,646) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - 83,906 105,921 976,814 105,291 25,489 - 1,297,421 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 9,345 6,016 105,544 4,101 5,431 - 130,437 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,760) (13,209) (4,894) (3,989) - (23,852) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - 93,251 110,177 1,069,149 104,498 26,931 - 1,404,006 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ระบบ      

   สาธารณูปโภค    เครื�องจกัรและ  

 ที�ดินและ  และส่วน เครื�องมือ   อุปกรณ ์  

 ส่วนปรับปรุง  ปรับปรุง อุปกรณแ์ละ เครื�องใช้  ระหวา่ง  

 ที�ดิน อาคาร อาคาร เครื�องจกัร สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 

ค่าเผื�อการด้อยค่า         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 - - - - - - - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - - - 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - - 8,181 - - - 8,181 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - - - 8,181 - - - 8,181 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 43,267 243,470 20,712 569,371 10,734 18,795 5,483 911,832 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 43,267 234,125 16,712 492,981 9,288 14,184 85 810,642 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี         

 2561 (121 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  134,926 

 2562 (114 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  130,437 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   ระบบ      

   สาธารณูปโภค    เครื�องจกัรและ  

 ที�ดินและ  และส่วน เครื�องมือ   อุปกรณ ์  

 ส่วนปรับปรุง  ปรับปรุง อุปกรณแ์ละ เครื�องใช้  ระหวา่ง  

 ที�ดิน อาคาร อาคาร เครื�องจกัร สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 27,724 218,875 73,256 532,621 81,082 25,840 9,457 968,855 

ซื�อเพิ�ม 13,610 51,000 63 17,775 1,174 3,211 3,558 90,391 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (3,333) (557) (5,480) - (9,370) 

โอนเขา้ (ออก) - - - 10,188 - - (10,188) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 41,334 269,875 73,319 557,251 81,699 23,571 2,827 1,049,876 

ซื�อเพิ�ม - - 19 4,215 612 - 1,212 6,058 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (6,548) (997) (1,400) - (8,945) 

โอนเขา้ (ออก) - (1,237) - 4,382 - - (3,980) (835) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 41,334 268,638 73,338 559,300 81,314 22,171 59 1,046,154 

ค่าเสื�อมราคาสะสม          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 - 56,046 57,823 313,671 76,073 14,665 - 518,278 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 6,359 3,095 41,331 2,905 3,367 - 57,057 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�                  

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (3,060) (554) (5,480) - (9,094) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - 62,405 60,918 351,942 78,424 12,552 - 566,241 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 7,667 2,611 40,051 1,386 3,111 - 54,826 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�                    

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (6,544) (996) (335) - (7,875) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - 70,072 63,529 385,449 78,814 15,328 - 613,192 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   ระบบ      

   สาธารณูปโภค    เครื�องจกัรและ  

 ที�ดินและ  และส่วน เครื�องมือ   อุปกรณ ์  

 ส่วนปรับปรุง  ปรับปรุง อุปกรณแ์ละ เครื�องใช้  ระหวา่ง  

 ที�ดิน อาคาร อาคาร เครื�องจกัร สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 

ค่าเผื�อการด้อยค่า         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 - - - - - - - - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - - - 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - - 564 - - - 564 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - - - 564 - - - 564 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 41,334 207,470 12,401 205,309 3,275 11,019 2,827 483,635 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 41,334 198,566 9,809 173,287 2,500 6,843 59 432,398 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี         

2561 (50 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   57,057 

2562 (47 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   54,826 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื� องจักร ยานพาหนะและเครื� องใช้

สํานักงานซึ�งได้มาภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 8.3 ลา้นบาท 

(2561: 31.6 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.6 ลา้นบาท (2561: 29.1 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯมีส่วนปรับปรุงอาคาร เครื�องจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์

จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสม

ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 709.7 ลา้นบาท (2561: 697.1 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

316.4 ลา้นบาท (2561: 292.3 ลา้นบาท)) 

 กลุ่มบริษทัฯไดน้าํเครื�องจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงิน 20.8 ลา้นบาท 

(2561: บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดน้าํเครื�องจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนเงิน 11.1 ลา้นบาท) (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 11.1 ลา้นบาท (2561: ไม่มี)) ไปคํ�าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 20 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯไดป้ระเมินและพิจารณาบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเครื�องจกัร

และอุปกรณ์เป็นจาํนวนเงิน 8.2 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.6 ลา้นบาท (2561: 

ไม่มี)) โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที�คาดว่าจะถูกขายในปี 2563 ซึ� งประเมินจากมูลค่ายุติธรรมของ

อุปกรณ์หกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการขาย 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ราคาทนุ 23,890 23,220 9,525 9,525 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (17,326) (15,986) (8,994) (8,809) 

หกั: ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (475) - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 6,089 7,234 531 716 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 7,234 7,794 716 884 

ซื�อเพิ�ม 1,831 1,689 - 27 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (11) (8) - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (2,490) (2,241) (185) (195) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (475) - - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 6,089 7,234 531 716 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมียอดของคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ซึ�งไดม้าภายใตส้ัญญา

เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 

18. เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละตอ่ปี) 2562 2561 2562 2561 

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 3.15 - 3.42                             

และ MLR-2 117,500 42,500 117,500 42,500 

เจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท 2.85 และ 3.00 3,440 - 2,419 - 

รวม 120,940 42,500 119,919 42,500 
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 เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคารขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมที�ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั�นจากธนาคารที�ยงั

มิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 285.4 ลา้นบาท (2561: 385.4 ลา้นบาท) 

19. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 493 227 2,176 982 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 43,467 45,589 13,054 21,542 

เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพย ์- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 13,098 13,098 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพย ์- กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 7,544 37,062 802 13,979 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1 - 243 204 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 19,296 16,430 5,747 7,907 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 25,679 27,805 10,260 13,538 

รวม 96,480 127,113 45,380 71,250 

20. เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

    (หน่วย: พนับาท) 

วงเงิน อตัราดอกเบี�ย เงื�อนไขการชาํระคืนเงินตน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562 2561 2562 2561 

1 อตัรา BIBOR (1 เดือน)             

บวกร้อยละ 2.55 ต่อปี           

และชาํระดอกเบี�ยทุกเดือน 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 

2.55 ลา้นบาท รวมจาํนวน 

48 งวด งวดสุดทา้ยชาํระ

จาํนวน 5.15 ลา้นบาท  - 35,750 - 35,750 

2 อตัรา MLR ลบร้อยละ 2.50   

ต่อปี และชาํระดอกเบี�ย    

ทุกเดือน 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 

2.36 ลา้นบาท รวมจาํนวน 

48 งวด งวดสุดทา้ยชาํระ

ส่วนที�เหลือทั�งจาํนวน 21,210 49,530 21,210 49,530 

3 อตัรา MLR ลบร้อยละ 2.50   

ต่อปี และชาํระดอกเบี�ย    

ทุกเดือน 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 

1.67 ลา้นบาท รวมจาํนวน 

36 งวด งวดสุดทา้ยชาํระ

ส่วนที�เหลือทั�งจาํนวน 39,960 60,000 39,960 60,000 

4 อตัรา MLR ลบร้อยละ 3.275   

ต่อปี และชาํระดอกเบี�ย    

ทุกเดือน 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 

0.63 ลา้นบาท รวมจาํนวน 

48 งวด งวดสุดทา้ยชาํระ

ส่วนที�เหลือทั�งจาํนวน - 26,250 - 26,250 
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    (หน่วย: พนับาท) 

วงเงิน อตัราดอกเบี�ย เงื�อนไขการชาํระคืนเงินตน้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562 2561 2562 2561 

5 อตัราร้อยละ 4.15 ต่อปี และ

ชาํระดอกเบี�ยทุกเดือน 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 

0.35 ลา้นบาท รวมจาํนวน 

36 งวด งวดสุดทา้ยชาํระ

ส่วนที�เหลือทั�งจาํนวน  9,960 - 9,960 - 

6 อตัราร้อยละ 4.15 ต่อปี และ

ชาํระดอกเบี�ยทุกเดือน 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 

0.18 ลา้นบาท รวมจาํนวน 

60 งวด งวดสุดทา้ยชาํระ

ส่วนที�เหลือทั�งจาํนวน  6,434 8,245 - - 

รวม                                                76,673 179,775 70,239 171,530 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (66,987) (88,271) (65,098) (86,460) 

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี 9,686 91,504 5,141 85,070 

 การเคลื�อนไหวของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562               

สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 179,775 171,530 

บวก: กูเ้พิ�ม 11,925 11,925 

หกั: ชาํระคืนเงินกู ้ (91,127) (89,316) 

หกั: ชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด (23,900) (23,900) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 76,673 70,239 

 เงินกู ้ยืมระยะยาวข้างต้นบางส่วนเป็นเงินกู้ยืมที�ไม่มีหลักประกัน และบางส่วนคํ� าประกันด้วย

เครื�องจักรของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู  ้กลุ่มบริษทัฯต้องปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงิน                                    

บางประการตามที�ระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหนี�ใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมียอดเงินกูยื้มจากธนาคารคงคา้งจาํนวนเงิน 61.2 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯ

ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญาเงินกู้ ซึ� งเป็นกรณีที�

เกิดขึ� นเพียงชั�วคราว เพื�อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน                                         

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินกู้ยืมดงักล่าว

เป็นหนี� สินหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2563 บริษัทฯได้รับหนังสือผ่อนปรน                                              

การทดสอบขอ้กาํหนดทางการเงินดงักล่าวจากธนาคารแลว้ 
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21. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,079 16,495 4,745 14,475 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (280) (702) (208) (562) 

รวม 5,799 15,793 4,537 13,913 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (3,140) (9,994) (2,595) (9,375) 

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี 2,659 5,799 1,942 4,538 

 กลุ่มบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซิ�งเพื�อเช่าเครื�องจกัร ยานพาหนะ เครื�องใชส้าํนกังาน 

และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสัญญาที�บอกเลิกไม่ได ้ 

 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 3,320 2,759 6,079 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (180) (100) (280) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 3,140 2,659 5,799 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 10,417 6,078 16,495 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (423) (279) (702) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 9,994 5,799 15,793 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 2,729 2,016 4,745 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (134) (74) (208) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 2,595 1,942 4,537 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 9,729 4,746 14,475 

ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (354) (208) (562) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 9,375 4,538 13,913 

22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงาน

แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 25,404 31,711 18,815 20,927 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,599 4,999 2,050 2,135 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 597 659 440 450 

ตน้ทุนบริการในอดีต 3,344 - 2,834 - 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

 คณิตศาสตร์ประกนัภยัส่วนที�เกิดจาก     

การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 301 (2,980) 59 (2,260) 

การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,551 (265) 903 (213) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 390 (613) (708) (227) 

ผลประโยชน์ที�จ่ายระหวา่งปี (443) (8,107) - (1,997) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 35,743 25,404 24,393 18,815 
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 เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2562 ไดรั้บการประกาศลง

ในราชกิจจานุเบกษา ซึ� งไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งซึ� งทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่า 400 วนั ในอตัราค่าจา้งสุดทา้ย กฎหมาย

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั� งแต่วนัที� 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวถือเป็น                                                                                 

การแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัฯมี

หนี� สินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ�มขึ�น 3.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.8 

ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต

เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีปัจจุบนั  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 

1 ปี ขา้งหนา้เป็นจาํนวนเงิน 4.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.8 ลา้นบาท)  (2561: 0.5 ลา้นบาท                    

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ประมาณ 6 - 11 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 - 11 ปี) (2561: 8 - 13 ปี                 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 - 13 ปี)) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: รอ้ยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.32 - 1.57 2.25 - 2.57 1.39 2.34 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 2.50 - 4.50 2.50 - 5.00 2.50 - 4.50 2.50 - 5.00 

อตัราการเปลี�ยนแปลง                             

ในจาํนวนพนกังาน 0.00 - 40.00 0.00 - 38.00 0.00 - 40.00 0.00 - 38.00 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท)

 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (1,248) 1,319 (838) 882 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 1,260 (1,205) 849 (815) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (73) 82 (37) 40 
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  (หน่วย: พนับาท)

 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (859) 908 (627) 663 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 867 (832) 633 (608) 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (43) 48 (26) 28 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯและ

บริษทัย่อยแห่งหนึ� งตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจํานวน                                                                       

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

ในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยที�จดัตั�งขึ�นตาม

กฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ � ของจาํนวนผลกาํไรซึ� งบริษทั  

ทาํมาหาไดทุ้กคราวที�จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนั�นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน              

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถนําไป

จ่ายเงินปันผล 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 313,498 312,609 149,140 161,426 

ค่าเสื�อมราคา 130,437 134,926 56,504 58,700 

ค่าตดัจาํหน่าย 2,490 2,241 185 195 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครื�องจกัร อปุกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,656 - 564 - 

ค่าสาธารณูปโภค 77,952 80,624 34,029 37,827 

ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 8,379 8,179 - 76 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 618,142 660,933 131,606 161,720 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 24,213 (16,521) 4,774 (314) 
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25. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,627 10,392 637 3,793 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว                  

   และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (15,907) (6,149) (2,183) 1,229 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน (14,280) 4,243 (1,546) 5,022 

 จาํนวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั     

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน           

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (2,288) 477 (2,288) 477 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั (448) 772 (51) 540 

รวม (2,736) 1,249 (2,339) 1,017 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้มีดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (59,007) 39,000 1,532 35,654 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    

คูณอตัราภาษี (11,801) 7,800 306 7,131 

ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 171 1,093 - - 

ผลกระทบจากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุน                     

ทางภาษีที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้                                 

รอการตดับญัชีและที�ภายหลงันาํมาใช ้ (235) (3,421) - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

 คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,083 3,604 168 2,947 

   คา่ใชจ่้ายเพื�อการลงทุนที�ไดรั้บยกเวน้ (2,964) (4,387) - - 

 เงินปันผลที�ไดรั้บยกเวน้ (381) (334) (1,941) (5,014) 

 อื�น ๆ (153) (112) (79) (42) 

รวม (2,415) (1,229) (1,852) (2,109) 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยูใ่น                       

กาํไรขาดทุน (14,280) 4,243 (1,546) 5,022 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

คา่เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 115 214 13 177 

คา่เผื�อการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ 6,125 4,819 306 311 

คา่เผื�อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 1,523 - - - 

คา่เผื�อการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - 922 922 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,149 5,081 4,879 3,763 

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 15,118 6,025 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,209 - 1,209 - 

กาํไรจากการขายสินทรัพยร์ะหวา่งกนั 2,733 2,839 - - 

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการวดัมูลคา่                       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 345 - 345 - 

อื�น ๆ 14 54 - - 

รวม 34,331 19,032 7,674 5,173 

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการวดัมูลคา่                               

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

 

- 

 

1,942 

 

- 

 

1,942 

หนี�สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 11,692 13,139 11,143 11,321 

สัญญาเช่าระยะยาว - - 1,653 1,553 

อื�น ๆ 45 - - - 

รวม 11,737 15,081 12,796 14,816 

สินทรัพย ์(หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22,594 3,951 (5,122) (9,643) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ได้ใช้จาํนวนเงิน 75.6 ลา้นบาท              

(2561: 30.1 ลา้นบาท) ซึ�งจะทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2567 (2561: ปี 2566) 
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26. กาํไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ               

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

27.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 4 ส่วนงาน ดงันี�  

 - ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนพลาสติก 

 - รับพิมพส์ติ�กเกอร์ 

 - ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลาสติกประเภทใชใ้นครัวเรือน 

 - ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายชุดสงัฆฑาน 

 กลุ่มบริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื�อ

วตัถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี�ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน               

กลุ่มบริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจาก               

การดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซึ�งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี  
 

      (หน่วย: พนับาท) 

 

ธุรกิจผลิต                       
และจาํหน่าย            

ชินส่วนพลาสติก 
ธุรกิจรับพิมพ ์       

สติกเกอร์ 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
พลาสติกประเภท              
ใชใ้นครัวเรือน 

ธุรกิจผลิต                           
และจาํหน่าย                        
ชุดสังฆทาน รวมส่วนงานทีรายงาน ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

      (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  359,775 ,7 374,293 , 437,262 408,494 71,711 78,632 1,243,041 1,342,579 - - 1,243,041 1,342,579 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 72,545 , 1,429 1, 41,601 , 93  115,668 154, (115,668) (154,962) - - 
ดอกเบียรับ 39  9,474 , 122  26  9,661 9, (56) (274) 9,605 8,866 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 220  80  601  - - 901 952 - - 901 952 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขาย
สินทรัพย ์ 411 , 1,378 , (312) (2,244) - - 1,477 2,783 (384) (755) 1,093 2,028 

ดอกเบียจ่าย 8,472 , -  452  201  9,125 8,605 (56) (274) 9,069 8,331 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 56,847 59,063 49,730 , 27,804 , 146  134,527 138,653 (1,600) (1,486) 132,927 137,167 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (1,471) , (14,217) , - - 915 , (14,773) 10,100 493 (5,857) (14,280) 4,243 

         
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 3,377 30,135 (42,988) , 1,953 (,) 3,365 6,552 (34,293) 64,494 (10,434) (29,737) (44,727) 34,757 

 
 

หมูายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมู
สำำาหรับปีสำิ�นสำุดำวันท่�	31	ธุันวาคัมู	2562

บริษััท	สำาล่�อุต่สำาหกรรมู	จำากัดำ	(มูหาชีน)
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สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายชิ�นส่วน

พลาสติก 

 

ธุรกิจรับพิมพ์

สติ�กเกอร์ 

ธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายพลาสติก

ประเภทใชใ้น

ครัวเรือน 

ธุรกิจผลิต                

และจาํหน่าย            

ชุดสงัฆทาน 

 

 

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน      

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 619,534 947,502 308,215 44,763 1,920,014 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 702,510 1,002,393 293,568 55,989 2,054,460 

 ขอ้มูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์   

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้ ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

ประเทศ 2562 2561 

ไทย 1,155,490 1,289,594 

ออสเตรเลีย 48,418 19,333 

พม่า 19,117 17,067 

นิวซีแลนด ์ 10,571 6,035 

อื�น ๆ 9,445 10,550 

รวม 1,243,041 1,342,579 

 ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ ่

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 423.9                    

ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลาสติกประเภทใชใ้นครัวเรือนและธุรกิจรับพิมพ์

สติ�กเกอร์ (2561: 470.3 ลา้นบาท) 

28. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน

อตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ เค มาสเตอร์                                        

พูล ฟันด ์ซึ� งจดทะเบียนแลว้ และบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั และจะจ่าย

ใหแ้ก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างปี 

2562 กลุ่มบริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงินรวม 2.4 ลา้นบาท (2561: 2.2 ลา้นบาท) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.2 ลา้นบาท (2561: 1.2 ลา้นบาท)) 

หมูายเหตุ่ประกอบงบการเงินรวมู
สำำาหรับปีสำิ�นสำุดำวันท่�	31	ธุันวาคัมู	2562

รายงานประจำาปี	2562
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29. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลจากกาํไรปี 2560 และ

กาํไรสะสม 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อ

วนัที� 25 เมษายน 2561 22,806 0.015 

เงินปันผลจากกาํไรปี 2561 และ

กาํไรสะสม 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อ

วนัที� 24 เมษายน 2562 15,204 0.010 

30. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

30.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 14.1 ลา้นบาท และ 0.6 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2561: 12.1 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.1 ลา้นบาท (2561: 0.6 

ลา้นบาท)) สาํหรับซื�อเครื�องจกัร อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

30.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 กลุ่มบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าคลงัสินคา้และอุปกรณ์ และสัญญา

บริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

 กลุ่มบริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาขา้งตน้ ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน 1 ปี 5,760 9,500 2,891 3,848 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,612 2,285 180 - 

30.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสรา้งและสัญญาบริการกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ� ง 

สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี เริ�มในเดือนธันวาคม 2561 ซึ� งบริษัทย่อยในฐานะผูเ้ช่าสามารถ

พิจารณาการต่อสัญญาไดอี้กทุก ๆ 2 ปี ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็น

จาํนวนเงิน 7.1 ลา้นบาท (2561: 7.0 ลา้นบาท) 

30.4 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัฯ

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 10.9 ลา้นบาท (2561: 10.7 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3.3 ลา้นบาท 

(2561: 3.2 ลา้นบาท)) เพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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31. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายตุิธรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย     

ตราสารทุน 50,519 - - 50,519 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�จะถือจนครบกาํหนด

ตราสารหนี�  - 82,430 - 82,430 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย     

ตราสารทุน 61,958 - - 61,958 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�จะถือจนครบกาํหนด

ตราสารหนี�  - 69,624 - 69,624 

     

  

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
สำำาหรับปีสำ้�นสำุดวันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย     

ตราสารทุน 50,519 - - 50,519 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 115,000 115,000 

     

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย     

ตราสารทุน 61,958 - - 61,958 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 7,625 60,805 68,430 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

32. เครื�องมือทางการเงนิ 

32.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคัญของกลุ่มบริษัทฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 107               

"การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน" ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี�และเจา้หนี�  เงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้ืมระยะยาว และหนี� สิน

ตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมี

นโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

  

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
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 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 กลุ่ มบริษัทฯมีความเสี� ยงด้านการให้ สิ นเชื� อที� เ กี� ยว เนื� องกับลูก หนี� การค้าแ ละลูก หนี� อื� น                                                  

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี� ยงนี� โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื� อ                                                                     

ที�เหมาะสม ดงันั�น กลุ่มบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ 

นอกจากนี�  การให้สินเชื�อของกลุ่มบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื�องจากกลุ่มบริษทัฯมีฐานของลูกค้า                                                       

ที�หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อ

คือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยที�สําคัญอนัเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน                      

เงินกูยื้มระยะสั�น เงินกูยื้มระยะยาวที�มีดอกเบี�ย และหนี�สินตามสญัญาเช่าการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียง

กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบี� ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตาม

วนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม ่(หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่

ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�     

 

ภายใน 

1 ปี 

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

อตัราดอกเบี�ย 

ปรับขึ�นลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 46,434 388 46,822 0.10 - 1.10 

เงินลงทุนชั�วคราว 419,410 - - - - 419,410 1.65 - 1.80 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 279,683 279,683 - 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั - - - 936 - 936 0.10 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - 29,900 50,070 - - 79,970 2.65 - 3.50 

 419,410 29,900 50,070 47,370 280,071 826,821  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 119,919 - - 1,021 - 120,940 หมายเหตุ 18 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 96,480 96,480 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,888 4,546 - 70,239 - 76,673 หมายเหตุ 20 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,140 2,659 - - - 5,799 2.68 - 5.36 

 124,947 7,205 - 71,260 96,480 299,892  

หมายเหตุุประกอบงบการเงินรวม
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�     

 

ภายใน 

1 ปี 

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี 

มากกว่า 

5 ปี 

อตัราดอกเบี�ย 

ปรับขึ�นลงตาม

ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

   (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 84,999 299 85,298 0.10 - 1.10 

เงินลงทุนชั�วคราว 428,796 - - - - 428,796 1.40 - 1.65 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - - 268,979 268,979 - 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั - - - 935 - 935 0.10 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - 19,863 50,085 - - 69,948 2.85 - 3.50 

 428,796 19,863 50,085 85,934 269,278 853,956  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 42,500 - - - - 42,500 3.25 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - - 127,113 127,113 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,811 6,434 - 171,530 - 179,775 หมายเหตุ 20 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9,994 5,799 - - - 15,793 2.68 - 5.36 

 54,305 12,233 - 171,530 127,113 365,181  

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตัรา   

 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 6,289 100 6,389 0.10 - 0.63 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - 64,691 64,691 - 

 - - 6,289 65,041 71,330  

หนี�สินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั�นธนาคาร 119,919 - - - 119,919 หมายเหตุ 18 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 45,380 45,380 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 70,239 - 70,239 หมายเหตุ 20 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,595 1,942 - - 4,537 2.80 - 5.36 

 122,514 1,942 70,239 45,380 240,075  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย    

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตัรา   

 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม อตัราดอกเบี�ย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 13,687 100 13,787 0.10 - 0.63 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - - - 74,274 74,274 - 

 - - 13,687 74,374 88,061  

หนี�สินทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั�นธนาคาร 42,500 - - - 42,500 3.25 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 71,250 71,250 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 171,530 - 171,530 หมายเหตุ 20 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9,375 4,538 - - 13,913 2.80 - 5.36 

 51,875 4,538 171,530 71,250 299,193  

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�สําคัญอันเกี� ยวเนื�องจากการซื� อหรือขายสินค้า                                 

เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                           

ซึ� งส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหนึ�งปีเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยง 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน

ที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที�สาํคญัดงันี�  

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 331 3,406 222 18,808 30.1540 32.4498 

ยโูร 3 1,043 9 1,096 33.7311 37.1252 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯมีสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี�  

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ 

อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา                    

ของจาํนวนที�ซื�อ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (พนั) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  

ยโูร 226 33.83 กุมภาพนัธ์ 2563 
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32.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 เนื�องจากเครื� องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั�นหรือมีอัตรา

ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอัตราดอกเบี� ยในตลาด กลุ่มบริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือ                       

ทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินลงทุนในตราสารหนี�

ของบริษทัย่อยแห่งหนึ� งซึ� งมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบญัชีในงบแสดง

ฐานะการเงิน สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - ตราสารหนี�  79,970 82,430 69,948 69,624 

33. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที�สําคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือ การจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุน                                                        

ที�เหมาะสมเพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่               

ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากับ 0.22:1 (2561: 

0.24:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.26:1 (2561: 0.30:1) 

34. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2563 
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