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ขอมูลทางการเงินจากงบการเงินโดยสรุป
งบแสดงฐานะการเงิน หนวย : ลานบาท
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
รายไดอื่น
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
งบกระแสเงินสด หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
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2561

2562

2563

1,002.49
36.96
965.53

947.66
38.41
909.25

1,103.46
219.61
883.85

439.36
96.98
75.52
12.28
0.03
33.71
30.57

375.55
29.36
97.67
11.10
0.00
(57.20)
(44.29)

411.19
67.61
93.35
10.69
8.18
(23.22)
(25.39)

66.87
(58.18)
(37.38)
34.42

9.12
(18.07)
(12.19)
13.27

38.39
152.24
(15.55)
188.35

18.98
93
103
12
22.07
6.77
3.04
0.04

18.07
97
101
14
7.82
-11.45
-4.54
0.04

8.56
87
90
13
16.44
-6.02
-2.48
0.25

 ผลการดําเนินงานป 2561 – ป 2563
ผลการดําเนินงาน

(หนวย:ลานบาท)

ยอดขายและรายไดอนื่

กําไรขัน้ ตน

กําไรสุทธิ

 กําไรตอหุน ป 2561 – ป 2563
กําไรสุทธิตอ หุน

(หนวย:บาท)

 สินทรัพย หนีส้ นิ และสวนของผูถ อื หุน ป 2561 – ป 2563
สินทรัพย หนีส้ นิ และสวนของผูถ อื หุน

(หนวย:ลานบาท)

สินทรัพย

หนีส้ นิ

สวนของผูถ อื หุน
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¢ŒÍÁÙÅ·Ñ่Çä»
ขอมูลทัว่ ไป

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
ลักษณะประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
เว็ปไซต
ชื่อยอหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ทุนชําระแลว

เลขที่ 19 หมูที่ 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02-529-6000
02-529-6010-11
ผลิตฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง
0107557000284
www.saleeprinting.com
SLP
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
จํานวน 300,000,000 บาท แบงออกเปน 1,200,000,000 หุน
(ณ 31 ธันวาคม 2563)

นายทะเบียนหลักทรัพย :

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ฝายนายทะเบียนหลักทรัพย
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (662) 229-2800 โทรสาร (662) 654-5427

ผูสอบบัญชี : 1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย
2. นายสงา โชคนิติสวัสดิ์
3. นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร

ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2824-500, 0-2844-1000
http://www.pwc.com/th
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง โดยบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายใน
การดําเนินธุรกิจไวดังนี้
วิสัยทัศน (Vision):
“Thailand Label Provider Leader”
บริษัทฯ มุงมั่นสูความเปนเลิศในการผลิตฉลากสําหรับผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑทุกประเภท
พันธะกิจ (Mission):
ตอบสนองความตองการของลูกคาทีเ่ กีย่ วของกับฉลากผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ ดวยนวัตกรรมอันทันสมัย ทัดเทียม
ตางประเทศ
คานิยม (Core Value):
คานิยมองคกรประกอบดวยหลักดังนี้
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Quality มุงเนนเรื่องคุณภาพ
คุณภาพภายในองคกร : สงเสริมการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ ความชํานาญ สนับสนุนใหพนักงานมี
คุณภาพ มีความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน สามารถทํางานตามกระบวนการทํางานและขัน้ ตอนการทํางาน
ไดตามมาตรฐาน เพื่อสามารถผลิตสินคาและผลิตภัณฑไดอยางมีคุณภาพ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทํางาน
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยูเสมอ
» คุณภาพพนักงาน –พัฒนาทักษะความรู ความสามารถ ความชํานาญ สงเสริมความกาวหนา ทัศนคติ
เชิงบวก และมีคุณธรรม โดยมุงเนนการสรางคุณภาพพนักงาน การติดตอสื่อสารประสานงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
» คุณภาพกระบวนการทํางาน – ปฏิบัติตามมาตรฐานและขั้นตอนการทํางาน ปรับปรุง กระบวนการทํางาน
ฝายผลิต และสนับสนุนการผลิตใหมคี ณ
ุ ภาพอยูเ สมอ พรอมทัง้ คิดคนกระบวนการทํางานใหม ๆ เพือ่ เปนการ
ลดความสูญเสียของกระบวนการทํางาน และเพิ่มคุณคาในกระบวนการทํางาน เพื่อใหไดสินคาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใชตนทุนการผลิตตํ่าและใชเวลาในการผลิตสั้นที่สุด สงมอบสินคาที่ลูกคาตองการอยางมี
คุณภาพและทันเวลา
คุณภาพภายนอก : มุงเนนคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ สงมอบสินคาที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของ
ลูกคาและพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง พรอมทั้งรักษาและยกระดับสินคา ผลิตภัณฑเพื่อใหลูกคา
พึงพอใจสูงสุดพรอมทั้งสนับสนุนการสงมอบสินคาและผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา
คูคาและพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง



Safety ﬁrst ใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัย
ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุงเนนใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงสงเสริมและจัดสรร
ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ตลอดจนไดรับการอบรมสงเสริมเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ใหพนักงานทํางานไดอยางปลอดภัยและมีความสุขและคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน



Service Mind บริการดวยหัวใจ ใสใจบริการ
บริการลูกคาภายใน : ใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน โดยมุงเนนการทํางานเปนทีม
ติดตอสื่อสารประสานงานสงมอบงานระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
บริการลูกคาภายนอก : บริการดวยหัวใจ เอาใจใสตอลูกคา โดยการสงมอบความพึงพอใจทั้งการบริการ สินคา
และผลิตภัณฑ
 Responsibility & Accountability หนาที่ความรับผิดชอบและความเปนเจาของ
ประกอบธุรกิจ และบริหารงานบนหลักการและความรับผิดชอบ 8 ประการ


ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
ความรับผิดชอบตอลูกคา
ความรับผิดชอบตอคูคา
ความรับผิดชอบตอเจาหนี้
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ความรับผิดชอบตอพนักงาน
ความรับผิดชอบตอภาครัฐ
ความรับผิดตอคุแขงทางการคา
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สวนรวมและสิ่งแวดลอม

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
เรียนทานผูถือหุน ในชวงป 2563 ที่ผานมา เปนปที่มีความทาทายทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก
อันเนือ่ งมาจากการเกิดเหตุการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ
COVID-19”) ซึ่งเหตุการณดังกลาวสงผลทางลบดานเศรษฐกิจมากที่สุด เนื่องจากมาตรการ
ล็อกดาวนไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจทั่วโลก สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก มาตรการตางๆ
ที่ รั ฐ บาลประกาศใช น อกจากจะส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของเราแล ว ยั ง ส ง
ผลกระทบตอภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกดวย
อย า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ได ใ ห ค วามระมั ด ระวั ง กั บ เหตุ ก ารณ ก ารระบาดของ
COVID-19 เปนพิเศษ และไดประเมินผลกระทบตอการดําเนินงาน รวมทัง้ การวางแผน
เพื่อรับมือกับเหตุการณดังกลาว โดยติดตามความคืบหนาของสถานการณอยาง
ใกลชิดและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเหตุการณดังกลาวไมไดสงผลทางลบอยางเปนสาระสําคัญตอผล
การดําเนินงานของบริษัท ยอดการใชสินคาอุปโภคบริโภคยังมีอยางตอเนื่อง สงผลให
ปริมาณการสั่งซื้อฉลากติดสินคายังมีตอเนื่องเชนเดียวกัน
ในป 2563 บริษัทยังคงดําเนินการตามกลยุทธที่วางไวในการกระจายกลุมลูกคา
และประเภทของสินคาใหหลากหลายทําใหบริษัทมีรายไดที่สูงขึ้นในชวงสถานการณโค
วิค สําหรับป 2563 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 421.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 35.23
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.11 จากปกอน และมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 21.76
ลานบาท ลดลงจํานวน 21.23 ลานบาท หรือลดลงประมาณรอยละ 49.38 จากปกอน
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจวา ในป 2564 บริษัทจะสามารถ
กลับมาเติบโตไดเปนอยางดี จากการรวมมือรวมใจกันของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ ในการปฏิบตั ิ
หนาที่เพื่อใหองคกรเติบโตอยางมั่นคงและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุนอันเปนที่รัก
ทุกทาน
คณะกรรมการบริษทั ขอขอบพระคุณผูถ อื หุน ทุกทานทีไ่ ววางใจและใหการสนับสนุน
บริษัทดวยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานบริษัททุกทานที่ให
ความรวมมือรวมใจกันปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มความสามารถ เพือ่ ความเจริญกาวหนาของบริษทั
............................................................
พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงค
ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป น ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ป ระสบการณ ห ลายด า น
ทั้งดานโดยมีองคประกอบและคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) อีกทั้งไดมอบหมาย
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ชวยใหแนวทางพิจารณาการวางแผนใหไปสูเ ปาหมาย มีการสอบทาน การติดตาม
และรวมผลักดันใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (สํ า นั ก งาน กลต.)
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อีกทั้งเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความโปรงใส สุจริตและเที่ยงธรรม
และเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทสาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน
โดยจํานวนการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ คือ
ตําแหนง

การเขารวมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายสุพจน แกวมณี

คณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

คณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

รายชื่อ
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ไดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสําคัญ

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2563 สอบถาม และรับฟงคําชี้แจงจากผูบริหาร และ
ผูสอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และ
ความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับผูส อบบัญชีวา งบการเงินดังกลาว
มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
อยางเพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
2. สอบทานขอมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําป 2563 และประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทอยางเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน จึงไดวาจาง
ที่ปรึกษาภายนอกเขามาทําการตรวจสอบ คือ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากัด ติดตามผลและรายงานผลกาตรวจติดตามระบบ
การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเปนประจําทุกป
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3. สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของกําหนดเพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ฝายจัดการไดทํารายการดังกลาว
ดวยความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และเปนประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุน คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติและเปดเผยขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. จัดใหมกี ารประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะในหัวขอเรือ่ งองคประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมิน พบวา คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่
ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีสวนชวย
เสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิผล
5. จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหกับคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการ
ประชุมโดยไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของฝายจัดการ ซึ่งฝายจัดการไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตัง้ และเสนอคาตอบแทนผูส อบบัญชีประจําป 2563 เพือ่ นําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษทั ใหขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ประจําป 2563 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน ความเปน
อิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ทะเบียนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีบริษัทปแรก พรอมดวยคาตอบแทน
เปนจํานวนเงินรวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เปนจํานวนเงิน 1,070,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดหมื่นบาทถวน)
• ในรอบปบัญชีที่ผานมา ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถในวิชาชีพ และใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงตางๆ รวมทั้งมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
• มีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในเรือ่ งการกําหนดใหบริษทั จดทะเบียนตองจัดใหมกี ารหมุนเวียนผูส อบบัญชีทลี่ งลายมือชือ่ รับรองงบการเงิน
ทุก 5 รอบปบัญชี โดยบริษัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบ
บัญชีรายเดิมก็ได
• ผูสอบบัญชีตามรายชื่อนั้น ไมมีความสัมพันธ และหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ ผูบริหาร/ ผูถือหุนใหญ หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีตามรายชื่อดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
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โดยสรุปในภาพรวมแลว บริษัทฯ ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตระบบการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล มีการรายงานขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานอยางถูกตอง
บริษัท มีระบบควบคุมภายในพอเพียงเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ประเมิน
ขอบกพรองในการควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทอยางมี
ระบบ จัดทํารายงานเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีด่ ี นําเสนอแกผบู ริหารทีเ่ กีย่ วของเพือ่ กําหนดแผนการปฏิบตั งิ านในอนาคต
และประชุมอยางสมํ่าเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
สรางความมั่นใจวาขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไขและปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายใน
เวลาที่เหมาะสม อีกทั้ง บริษัทมีมาตรการและการกําหนดแนวทางเชิงปองกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
อยางตอเนือ่ งและสมํา่ เสมอตามระเบียบปฏิบตั กิ ารรับเรือ่ งรองเรียน เบาะแสการทุจริตและการใหความคุม ครองผูร อ งเรียน
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

...................................................................
(นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
เรียน

ทานผูถือหุน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการบริษัท
ไดแตงตั้งขึ้น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางอิสระภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน ซึ่ ง เป น ไปตามข อ กํ า หนดและแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ที่ ท างสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใหไว
โดยจํานวนการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ คือ
รายชื่อ
1. นายสุพจน แกวมณี
2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย
3. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การเขารวมประชุม /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1

ในป 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมเพื่อดําเนินการสําคัญสรุปไดดังนี้
1) พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระการดํารงตําแหนง เสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอขออนุมัติตอวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2563 มีจํานวน 2 ทาน ประกอบดวย
1) นายสุชาติ จิวะพรทิพย
2) นายสาทิส ตัตวธร

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร

เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้นจํานวน 10 ทาน จํานวนกรรมการที่ใกลเคียงที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 คือ 3:3:4
แตปนี้มีกรรมการที่จะพนจากตําแหนงตามวาระเพียง 2 ทาน จึงไมใชจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 จึงขอเสนอใหใชวิธี
จับสลาก ชื่อกรรมการที่เหลืออยูใหพนจากตําแหนงตามวาระอีก 1 ทาน เพื่อใหมีจํานวนใกลเคียง 1 ใน 3 ที่สุด ที่ประชุม
พิจารณาแลวเห็นชอบที่จะใหทําการจับสลากรายชื่อกรรมการที่จะพนวาระอีก 1 ทาน และที่ประชุมไดทําการจับสลาก
เพื่อหารายชื่อกรรมการที่จะพนจากตําแหนง ผลปรากฏวากรรมการที่จะพนจากตําแหนงเพิ่ม คือ นายธนะชัย สันติชัยกูล
***และเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีสําหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ กลับเขาเปนกรรมการของบริษัท คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย
ไมไดอยูรวมในที่ประชุม และงดเวนการลงคะแนน เพื่อเสนอตนเองกลับเขาเปนกรรมการในวาระนี้

2) พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ ประจําป 2563
• พิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
• พิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
• และเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
• พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวนดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเปนอิสระ ตลอดจนไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใชหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปรงใส
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดและใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลตอไป
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

.......................................................................
นายสุพจน แกวมณี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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¢ŒÍÁÙÅ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
Board of Directors

¾Å.µ.µ.à·Í´ÈÑ¡´Ô์ ÃØ¨ÔÃÇ§¤
Pol.Maj.Gen Turdsak Rujiravong
ประธานกรรมการ (Chairman) /
กรรมการอิสระ (Independent)

ÊØªÒµÔ ¨ÔÇÐ¾Ã·Ô¾Â
Suchart Chivapornthip
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการบริหาร
Vice Chairman / Member of the
Nomination and Remunerations
Committee / Executive Board Member
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ÊØªÒµÔ ºØÞºÃÃà¨Ô´ÈÃÕ
Suchat Boonbanjedsri

ÇÃÒ§¤³Ò ¡ÑÅÂÒ³»ÃÐ´ÔÉ°
Warangkana Kalayanapradit

ÊØ¾¨¹ á¡ŒÇÁ³Õ
Supoj Kaewmanee

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committee /
Independent Director

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจาณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ
Audit Committee / Member of the
Nomination and Remunerations /
Independent Director

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน /
กรรการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of the Nomination and
Remunerations Committee /
Audit Committee /
Independent Director

BOARD OF DIRECTORS
Board of Directors

»ÃÐªÒ ¨ÔÇÐ¾Ã·Ô¾Â
Pracha Chivapornthip

¸¹ÐªÑÂ ÊÑ¹µÔªÑÂ¡ÙÅ
Thanachai Santichaikul

ÊÒ·ÔÊ µÑµÇ¸Ã
Sathit Tatawatorn

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
Chairman of Executive Board /
Director

กรรมการ / กรรมการบริหร /
กรรมการผูจัดการ
Director / Executive Board Member /
Managing Director

กรรมการ / กรรมการบริหาร
Director / Executive Board Member
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BOARD OF DIRECTORS
Board of Directors

·¹§ ÍÑÈÇ¡ÒÞ¨¹
Tanong Asawakarn

กรรมการ
Director
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»ÃÐÀØµÇ ¨ÔÇÐ¾Ã·Ô¾Â
Praput Chivapornthip

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท
Director / Executive Board Member /
Company Secretary

EXECUTIVES
Board of Directors

¸¹ÐªÑÂ ÊÑ¹µÔªÑÂ¡ÙÅ
Thanachai Santichaikul

»ÃÐÀØµÇ ¨ÔÇÐ¾Ã·Ô¾Â
Praput Chivapornthip

กรรมการผูจัดการ
Managing Director

ผูจัดการทั่วไป
General Manager
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ÎÑ้§à¨็§ á«‹â«Ç
Hangcheng Sow

à¡ÊÃÒÀÃ³ à¾็§ÊØ·¸Ô์
Kessaraporn Pengsut

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
Production Division Manager

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
Business Development
Division Manager

EXECUTIVES
Board of Directors

»ÂÐ¹Øª ºØÞÂÐºÙÃ³
Piyanuch Bunyaboon

ÈÈÔ¸Ã ÃØ‹§àÃ×Í§
Sasithorn Rungrueng

ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน
Accounting Department Manager

ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดการคุณภาพ
Senior QM Department Manager
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¢ÇÑÞàÁ×Í§ àÁ‹¹¤ÅŒÒÂ
Kwanmuang Menklai

¾ÕÃ¾Å àµª¸¹¾Ñ²¹
Peerapol Taychatanapat

³Ñ°¾Å ¹ÔµÔà¨ÃÔÞ¾§È
Nattapol Niticharoenpong

ผูจัดการอาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ
Senior Product & Development
Department Manager

ผูจัดการอาวุโสแผนกสนับสนุนการผลิต
Senior Production Support
Department Manager

ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรกิจดิจิตอล
Senior Digital Business
Department Manager

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨
โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ในระยะเวลา 3 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
– 2563 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
สายผลิตภัณฑ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

428.10

94.78

366.88

94.89

393.41

93.25

8.11
3.15

1.80
0.70

3.53
1.31
3.83

0.91
0.34
0.99

6.92
2.89
7.96

1.64
0.69
1.89

รวมรายไดแยกตามผลิตภัณฑ

439.36

97.28

375.55

97.13

411.19

97.47

รายไดอื่น*

12.28

2.72

11.10

2.87

10.69

2.53

รวมรายไดทั้งหมด

451.64

100

386.65

100

421.89

100

ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว
ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ
ฉลากสินคาพิเศษแบบมีแผนพับ
ฉลากแบบหดรัด

หมายเหตุ:

*รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน,กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศและ รายไดจากการขายเศษซากตาง ๆ เปนตน

โดยในป 2563 บริษัทไดมุงขยายการผลิตและจําหนายฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve Label) และฉลากสินคา
ที่มีกาวในตัว (Pressure Sensitive Labels) เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด ที่ตองการผลิตฉลากคุณภาพสูง ใน
ปริมาณการพิมพยอดไมสงู มาก และระยะเวลาสงมอบสินคาอันรวดเร็ว โดยกลุม ลูกคาทีเ่ ปนเปาหมายของบริษทั คือ ลูกคา
ในกลุมสินคาเพื่อความงามและสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑที่ใชภายในบาน

ลักษณะผลิตภัณฑ

บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินคางานพิมพคณ
ุ ภาพสูงในหลากหลายประเภท โดยใชเครือ่ งจักรและเทคโนโลยี
การพิมพที่ทันสมัย มีการตบแตงงานฉลากตรงตามการออกแบบแนวใหมของลูกคา ประกอบกับมีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพงานพิมพและการจัดการ Packing เพื่อใหลูกคาสามารถไปเขาขบวนการผลิตตอของลูกคาตรงกับคุณภาพที่ลูกคา
กําหนด
บริษัทมีระบบการบริหารการจัดการ โดยทีมงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความรูความชํานาญและประสบการณทางดานธุรกิจ
การพิมพสูง สงผลใหบริษัทสามารถใหคําแนะนําและใหบริการแกลูกคาไดครบวงจร ตั้งแตการรวมพัฒนาแบบ การจัดทํา
แมพิมพ กระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ รวมไปถึงกระบวนการจัดสงสินคา
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โดยแนวโนมความตองการบรรจุภณ
ั ฑในทองตลาด มีความหลายหลายของรูปแบบทีส่ อดคลองกับความตองการของ
ผูบ ริโภคสมัยใหมทนี่ ยิ มซือ้ สินคา On-Line และมีความตองการใชสนิ คาชนิดใหมทเี่ ปนทีน่ ยิ มตามการโฆษณาในสือ่ On-Line
ทําใหสนิ คามีความหลากหลายและมีวงจรผลิตภัณฑทสี่ นั้ ลง ผูผ ลิตสินคาจึงออกแบบบรรจุภณ
ั ฑใหมคี วามหลากหลาย แปลก
ใหม และดึงดูดลูกคามากขึ้น ทําใหปริมาณคําสั่งซื้อตอครั้งลดลง แตจํานวนครั้งในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในลักษณะของการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบของฉลากใหมทกุ ๆป บริษทั จึงไดปรับตัวในดานการผลิตเพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการและสภาวะ
การแขงขั้นดายตนทุน ราคา และบริการดวยสินคาที่หลากหลายมากขึ้น
ฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve) นับวาเปนผลิตภัณฑที่เปนความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย เปนทางเลือก
ใหมเพื่อเพิ่มโอกาสการใหบริการแกลูกคาใหสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบไดหลากหลายมากขึ้น และสามารถทําฉลาก
ใหครอบทับตัวผลิตภัณฑไดโดยรอบ เพื่อเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สําหรับขอความ ขอบงชี้ หรือการประชาสัมพันธ
ตางๆบนผลิตภัณฑไดมากขึ้น
นอกจากนั้นกระแสการใชบรรจุภัณฑที่รักษาสิ่งแวดลอม ทําจากวัสดุที่ Recycle ได หรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
บริษัทก็มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงมีการจัดหาวัตถุดิบ และปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในเพื่อใหมีผลกกระทบตอสิ่ง
แวดลอมในดานตางๆนอยลง
ทั้งนี้ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกตามคุณลักษณะและการใชงานออกเปน 4 ประเภทหลัก คือ
1) ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว (Pressure Sensitive Labels)
2) ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mold Labels)
3) ฉลากพิเศษแบบมีแผนพับ (Extended Text Labels, or Booklet Labels)
4) ฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve)
ซึ่งผลิตภัณฑแตละประเภทสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
ประเภทของผลิตภัณฑ
1) ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Label)

บริษัทผลิตฉลากสินคาที่มีกาวในตัว (Pressure Sensitive Labels) สําหรับนําไปติดลงบนบรรจุภัณฑดวยเครื่องติด
ฉลากอัตโนมัติ หรือติดดวยมือ โดยบริษัทสามารถพิมพลงบนฉลากกาวไดทั้งวัสดุประเภทกระดาษและฟลมพลาสติก
ทัง้ แบบแผนและแบบมวน โดยฉลากสินคาสามารถผลิตและตัดออกมาเปนรูปทรงและขนาดไดตามความตองการและความ
สะดวกในการนําไปใชของลูกคาแตละราย
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ฉลากสินคาทีม่ กี าวในตัวมีการนําไปใชงานอยางแพรหลายในสินคาแตละกลุม ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค ยา อาหาร
และเครื่องดื่ม สินคาในอุตสาหกรรม ไฟฟาอิเลคทรอนิคส ยานยนต อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ อื่นๆ
ฉลากสินคาที่มีกาวในตัวสามารถถูกออกแบบมาใหมีความหลากหลายตามความตองการของลูกคา อาทิเชน
 ฉลากสินคามีกาวเต็มแผน (Pressure Sensitive Labels) สําหรับนําไปใชติดลงบนตําแหนงเฉพาะจุดของ
บรรจุภณ
ั ฑ หรือติดรอบบรรจุภณ
ั ฑ เพือ่ บอกขอมูลของผลิตภัณฑทอี่ ยูภ ายในซึง่ จะรวมไปถึงฉลากบารโคดดวย
 ฉลากสินคามีกาวไมเต็มแผน (Adhesive Kill Labels) เปนฉลากผลิตภัณฑแบบที่มีกาวในตัว (Pressure Sensitive Labels) แตมกี ารลบกาวออกในพืน้ ทีส่ ว นทีไ่ มตอ งการ ทําใหพนื้ ทีใ่ นสวนทีไ่ มมกี าวมีรปู ลักษณทโี่ ดดเดน
ขึน้ มาจากตัวผลิตภัณฑ เหมาะสําหรับการนําไปใชตดิ ลงบนตําแหนงเฉพาะจุดของบรรจุภณ
ั ฑ (Pop-up Labels)
เพื่อใชเปนปอบอัพ สําหรับการโฆษณาสินคาและสงเสริมการขาย และ
 ฉลากผลิตภัณฑแบบพิมพหลายชัน
้ (Multiple Pages Labels) เปนฉลากทีม่ กี ารพิมพลงบนสติกเกอรกาวตัง้ แต
2 ชั้นขึ้นไป ฉลากประเภทนี้เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่ตองแสดงขอมูลมาก หรือ ตองแสดงขอมูลที่มีการแปล
หลายภาษาแตพนื้ ทีส่ าํ หรับติดฉลากมีจาํ กัด การพิมพฉลากหลายชัน้ จะทําใหสามารถแสดงขอมูลของผลิตภัณฑ
ไดอยางครบถวน เปนตน
2) ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mold Labels)

เปนฉลากที่ผลิตขึ้นเพื่อนําไปผนึกใหเปนเนื้อเดียวกับเนื้อของบรรจุภัณฑ ฉลากประเภทนี้จะถูกติดไปพรอมกับ
ขั้นตอนในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ โดยอาศัยกรรมวิธีการใหความรอนทําใหฉลากติดลงเปนเนื้อเดียวกับบรรจุภัณฑ เชนการ
ขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑดว ยความรอน การเปาหรือการฉีดพลาสติก เปนตน ทําใหฉลากสามารถถูกติดเรียบเนียนสวยงามเนือ้ เดียว
กับพื้นผิวของบรรจุภัณฑ ขอดีของฉลากสินคาประเภทนี้ คือ ฉลากที่ไดจะมีคุณภาพดี ทนทานตอรอยขีดขวน ทนทาน
ตอความรอน ความชื้นและรังสีจากแสงแดด สะอาดและถูกสุขลักษณะเนื่องจากถูกผนึกในกระบวนการเดียวตอนขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ ปองกันการปลอม นอกจากนั้นยังปราศจากการปนเปอนหมึกพิมพ และสามารถนํากลับมา Recycle ได
ดวยคุณสมบัติพิเศษของฉลาก In-Mold Label ทําใหผูผลิตสินคาในกลุม ผลิตภัณฑเคมีที่ใชในครัวเรือน หองนํ้า
อาหารแชเย็นหรือแชแข็ง เชน โยเกิรต ไอศครีม
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3) ฉลากพิเศษแบบมีแผนพับ (Extended Text Labels, or Booklet Labels)

Extended Text Labels สามารถชวยเพิ่มพื้นที่สําหรับขอความหรือขอมูลบนฉลากที่มีพื้นที่จํากัด เชน
 ขอมูลสวนประกอบหรือสวนผสม
 ใหขอมูลดวยภาษาที่หลากหลาย
 ขอบงชี้และวิธีการใชงาน
Extended Text Labels สามารถชวยเรื่องการสงเสริมการขายบนบรรจุภัณฑ และสรางความนาสนใจใหกับตัว
สินคา รวมไปถึงการกระตุนการขายดวย On pack Promotion
Extended Text Labels สามารถผลิตและสงฉลากใหกับทางลูกคาในรูปแบบของมวนเพื่อใชกับเครื่องติดฉลาก
อัตโนมัติ หรือผลิตเปนแบบแผนเพื่อใหลูกคาสามารถนําไปใชงานไดบนหลากหลายชนิดของบรรจุภัณฑ
4) ฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve)
เปนฉลากพลาสติกที่หดรัดบนบรรจุภัณฑเมื่อไดรับความรอน มีคุณสมบัติที่สามารถหอหุนบรรภัณฑรูปทรงพิเศษ
ตางๆ และวัสตุตางๆไดโดยรอบ 360 องศา มีความสวยงาม สามารถออกแบบและพิมพลวดลาย รูปภาพและขอความตางๆ
ไดเต็มพื้นที่ ปองกันการเปดบรรจุภัณฑกอนถึงมือผูบริโภค มีความทนทานตอความชื้น และสามาถพิมพจากดานในทําให
พื้นผิวหลังจากหอหุมแลวสามารถปองกันการขีดขวนไดโดยที่สีสันยังคงอยู
นอกจากนั้นยังสามาถแยกฉลากเพื่อนํา บรรจุภัณฑมา Recycle ได เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ดวยคุณสมบัติดังกลาว
Shrink Sleeve จึงเปนที่ยอมรับในกลุมลูกคาที่ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย
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การตลาดและการแขงขัน

ในป 2563 นับวาเปนปที่มีการตลาดมีการแขงขันสูงทั้งในดานการราคา คุณภาพ เทคโนโลยีและการบริการ เพื่อให
ทันตอสถานการณ และความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การตลาด On line เขามามีผลกับผลิตภัณฑ
และความตองการบรรจุภัณฑที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ตามความตองการของผูประกอบการ (On demard) มีมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทําใหรูปแบบการบริโภคของคนในสังคมไดเปลี่ยน
ไป และเปนการเรงใหความตองการสินคาในรูปแบบ On demand นั้นมีสูงมากขึ้น บริษัทฯจึงไดทําการขยายขีดความ
สามารถดานการพิมพแบบ Digital Printing ซึง่ จะเปนการตอบรับคําสัง่ ผลิตในปริมาณทีน่ อ ยแตยงั คงเนนคุณภาพของฉลาก
ในระดับสูง และไมมีขีดจํากัดเรื่องของขั้นตํ่าในการสั่งผลิต หรือ จัดทําตัวอยางกอนการผลิตจริง อีกทั้งยังมีความรวดเร็วใน
การผลิตและสงมอบตามกําหนด ลูกคาสามารถเห็นบรรจุภัณฑที่ทําการออกแบบไดเลยทันที ซึ่งเปนการกาวขามขอจํากัด
เดิมๆ ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑและการสัง่ ผลิตทีจ่ ะตองสัง่ ในปริมาณทีม่ าก และจะตองเสียพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บบรรจุภณ
ั ฑ
กอนการนําไปใช
นอกจากนั้นบริษัทไดมีการวางแผนการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดในสถานการณ
ทีก่ ารแพรระบาดของ COVID-19 ยังมีความไมแนนอน ไมวา จะเปนแผนรองรับเหตุการณถา พนักงานมีการติดเชือ้ COVID-19
การเตรียมพรอมดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิต การจัดการดานเครื่องจักร การจัดการดานการขนสงสินคา การใหความรูใน
เรื่องการปองกันตัว และการปฏิบัติตัวใหปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 แกพนักงานในทุกระดับ โดยในป 2563 นั้นบริษัท
สามารถดําเนินการผลิต และสงมอบสินคาใหกบั ลูกคาไดตลอดทัง้ ป โดยไมมกี ารหยุดชะงักจากการแพรระบาดของ COVID-19

ดานนโยบายและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดกลยุทธเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ใหแตละฝายภายในบริษัทมีเปาหมาย
รวมกัน และวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว ดังนี้
» กลยุทธดานการขายและตลาด (Sales & Marketing)
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของความตองการและพฤติกรรมผูบริโภคอยางรวดเร็ว บริษัทไดดําเนินแผนการตลาด
เชิงรุกโดยเริ่มจากการวิเคราะหความตองการของลูกคาในแตละกลุม เพื่อนําเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาฉลาก
ผลิตภัณฑของลูกคาเพือ่ ใหมคี ณ
ุ ภาพ มีความโดดเดน หรือเพือ่ ลดตนทุน เปนสวนหนึง่ ของการสราง Customer Engagement
โดยเริ่มมีสวนรวมกับลูกคาตั้งแตการออกแบบ การผลิต และการสงมอบเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด
สําหรับงาน Shrink Sleeve ป 2563 ซึ่งเปนการผลิตใหมที่เริ่มตั้งแตป 2562 ถือวาคอนขางประสบความสําเร็จ
มาก และถือวาเปนจังหวะทีด่ ี สรางโอกาสในการเพิม่ ยอดขายใหกบั บริษทั เนือ่ งจากลูกคาสวนใหญเปลีย่ นแปลงฉลากภัณฑ
จากสติกเกอร มาเปน Shrink Sleeve
สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดสงผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงสูชีวิตวิถีใหม (New Normal) ที่เนนสินคาจําเปนตอการดํารงชีวิตมากขึ้น เชน สินคากลุมอุปโภคและ
บริโภค สินคาเทรนดสุขภาพ ดวยเหตุนี้บริษัทจึงเนนการบุกตลาดเพื่อกระจายฐานลูกคาไปสูกลุมลูกคาผูผลิตสินคาอุปโภค
ยา อาหาร เครือ่ งดืม่ และยานยนต ทําใหมลี กู คาภายในประเทศขนาดกลางถึงขนาดใหญเพิม่ มากขึน้ ตอเนือ่ งจากปทผี่ า นมา
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กลยุทธดานการปรับโครงสรางการบริหารองคกร (Organization Re-Structure)
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางเพื่อใหสามารถบริหารงานดานตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การเปดรับพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณมารวมงานระดับบริหารหลายตําแหนง เพื่อใหเกิด
การปรับปรุงพัฒนาและถายทอดองคความรู รวมถึงการปรับโครงสรางขององคกรเพื่อใหสามารถตอบสนองตอลูกคาได
รวดเร็วและตรงตามความตองการ เพิม่ ศักยภาพในการบริหารเพือ่ ใหมกี ารจัดการทรัพยากรภายในใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
»

กลยุทธดานการปฏิบัติการการผลิต (Operation & Production)
บริษัทดําเนินการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มกําลังการผลิต ใหสามาถตอบสนองตอ
ความเปลี่ยนแปลงของความตองการฉลากของลูกคาในดานตางๆดังนี้
»

การปรับปรุงเครื่องจักร
ในป 2563 ไดดาํ เนินลงทุนเครือ่ งจักร และปรับปรุงเครือ่ งจักรเกาใหมปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ เพือ่ ลดตนทุนการผลิต และ
สงมอบสินคาไดรวดเร็วและยังคงคุณภาพตามทีล่ กู คาตองการ นอกจากนีบ้ ริษทั อยูร ะหวางการปรับปรุงอาคาร เพือ่ รองรับ
ระบบมาตรฐาน GHP เพื่อขยายการผลิตและจัดจําหนายฉลากสูลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ และอุตสาหกรรม
อาหาร
กระบวนการผลิต
มีการบริหารแผนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาและลดของเสียจาการผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบเร็ว
การพิจารณาลดขั้นตอนการผลิตที่ไมมีความจําเปน อีกทั้งพิจารณาเพื่อติดตั้งอุปกรณเสริมชวยทําใหการผลิตมีความ
คลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การพัฒนาพนักงานฝายผลิต
นอกเหนือจากการปรับปรุงเครื่องจักร และกระบวนการผลิตแลว บริษัทไดดําเนินการ เพื่อพัฒนาทักษะโดยการ
จัดฝกอบรมเพือ่ ใหพนักงานมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านหลากหลายดาน สามารถควบคุมเครือ่ งจักรไดหลายเครือ่ งและ
สามารถปฏิบตั งิ านแทนกันได เพือ่ เพิม่ ความคลองตัวในการบริหารการผลิตและจัดการแรงงานระดับฝมอื อีกทัง้ ดําเนินการ
ประเมินผลงานและกําหนดคาตอบแทนตามหลักการ Job Grade เพื่อกระตุนใหมีกําลังใจในการทํางาน และลดอัตรา
การลาออกของพนักงาน
การนําระบบ ERP ใหมมาใชเพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานทั้งหมด
สืบเนื่องจากระบบ ERP เดิมที่ใชอยูนั้นมีความซับซอนและไมตอเนื่อง โดยเปนระบบที่แยกในสวนของการผลิต
ออกจากระบบการทํางานอื่นๆ ทําใหเกิดความไมตอเนื่องของขอมูล เกิดขอจํากัดตางๆในการนําขอมูลไปใช ตั้งแตป
2562 – 2563 บริษัทไดเริ่มดําเนินการจัดหาระบบ ERP ใหมที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ
ตั้งแตกระบวนการรับขอมูลจากลูกคา การประเมินราคา การรับคําสั่งซื้อ การวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต
และควบคุมคุณภาพ การจัดการสินคาในคลังสินคา และระบบบัญชีการเงิน โดยเริ่มการจัดทําระบบใหมในป 2563 และ
คาดวาจะแลวเสร็จในป 2564
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กลยุทธดานการลดตนทุนการผลิต (Cost Reduction)
จากแนวโนมของลักษณะงานที่มีจํานวนการผลิตตอครั้งที่ตํ่าลง และการสั่งซื้อซํ้าที่มี Product Life Cycle สั้น
การดูแลตนทุน และการควบคุมไมใหผลิตสินคาเกินจึงมีความสําคัญ บริษทั ไดนาํ ขอมูลการผลิตสินคาในแตละงานมาทําการ
วิเคราะหโดยละเอียดเพื่อใหสามารถวิเคราะหสาเหตุและดําเนินการแกไขติดตามอยางใกลชิด นอกจากนั้นไดดําเนินการ
ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม
»

กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
เพื่อเตรียมความพรอมในการขยายตัวของบริษัทในดานตางๆ บริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรมใหพนักงานในระดับ
บริหาร และระดับปฏิบตั กิ าร รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานไดเขารวมการศึกษาดูงานและสัมนานอกสถานทีต่ ามโอกาสตางๆ
เพื่อเพิ่มประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยีการผลิต เทคนิคการพิมพและเครื่องจักรใหมๆ
เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุงการทํางาน และคิดคนผลิตภัณฑใหม
»

การจัดเตรียมการบริหารบุคคลแบบกําหนดระดับตําแหนง (Job Grade) เพื่อชวยประเมินและจัดการผลตอบแทน
ใหแกพนักงานตามลําดับความสําคัญ และความรับผิดชอบตองานที่มีใหกับบริษัท สงผลใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ทําใหบริษัทมีขีดความสามารถในการรักษาบุคลากร และเพิ่มความยั่งยืนในระยะยาว

ลักษณะของกลุม ลูกคาและลูกคาเปาหมาย

ลูกคาของบริษัทสามารถแยกตามประเภทผลิตภัณฑของลูกคามี 6 กลุม คือ
1. กลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม (Health and Body Care & Cosmetics)
2. กลุมผลิตภัณฑของใชในบานทั่วไป (Household Product)
3. กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronics)
4. กลุมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)
5. กลุมผลิตภัณฑยารักษาโรค (Pharmaceuticals)
6. อื่นๆ เชน กลุมผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนต (Automobile)

สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษทั

บริษทั ฯ อยูใ นระดับผูน าํ ของธุรกิจการผลิตฉลากและงานพิมพคณ
ุ ภาพสูง โดยบริษทั ไดดาํ เนินธุรกิจมาแลวเปนเวลา
กวา 23 ป จึงมีประสบการณ มีองคความรูตางๆ เขาใจองคประกอบของการดําเนินธุรกิจนี้เปนอยางดี มีความสัมพันธอันดี
กับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ มีการพัฒนาการผลิตและคุณภาพสินคาตลอดระยะเวลาที่ผานมาเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดจนเปนทีร่ จู กั และไดรบั การยอมรับจากลูกคาทัง้ ในและตางประเทศ ประกอบกับบริษทั มีการศึกษา
และลงทุนเครือ่ งจักรทีม่ เี ทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ พัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและการพิมพทมี่ คี วามเปลีย่ นแปลงอยูต ลอด
เวลา บริษัทจึงมีความสามารถในการแขงขันและการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทไดมีการลงทุนในระบบ
การพิมพดจิ ติ อล เพือ่ ใหกา วทันกับเทคโนโลยีการพิมพและรองรับกับความตองการของลูกคาทีเ่ ปลีย่ นไป ทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพ
ของงานพิมพ ความเร็ว และตนทุนตอหนวยที่ถูกลง โดยที่งานพิมพดวยระบบดิจิตอลของสาลี่ พริ้นทติ้งนั้นมีความละเอียด
สูง สวยงามทัดเทียมกับงานพิมพระบบอื่นๆ นั่นทําใหกลุมลูกคาของบริษัทเปดกวางขึ้นมาก โดยเฉพาะงานพิมพในปริมาณ
ไมมาก หรือแบบ On Demand ที่ระบบการพิมพดิจิตอลนี้สามารถตอบโจทย และทดแทนการพิมพระบบออฟเซตได
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แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดสงผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงสูชีวิตวิถีใหม
(New Normal) ที่เนนสินคาจําเปนมากขึ้น เชน สินคากลุมอุปโภคและบริโภค โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
ไดประมาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเปนอุตสาหกรรมเดนที่ขยายตัวตอเนื่องในป 2564 ซึ่งมาจากปจจัย
ดานความตองการในการรักษาโรค และความกังวลจากสถานการณ COVID-19 ไดแก อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑและ
อุตสาหกรรมอาหาร คาดวาทั้งป 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 เมื่อเทียบจากปกอน คาดวาในป 2563 จะขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 23.2 เมื่อเทียบจากปกอน จากความตองการใชทางการแพทยที่เพิ่มขึ้นทั้งในและตางประเทศ
แตในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมผูประกอบการจําเปนตองปรับตัว โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีในการยกระดับภาค
อุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการหวงโซการผลิต มุงใช
ทรัพยากรอยางคุม คาลดการปลอยมลภาวะและสรางเศรษฐกิจสีเขียว สามารถตอบสนองตอความตองการสินคาทีเ่ ปนมิตร
กับสิง่ แวดลอมทีก่ าํ ลังขยายตัวอยูท วั่ โลก เพือ่ รักษาฐานการผลิตทีส่ าํ คัญของโลกและพัฒนาสินคาทีม่ เี ทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน”
ซึ่งเปนไปตามกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตองการขยายฐานกลุมลูกคาใหกระจายอยูทุกประเภทอุตสาหกรรม
และวางเปาหมายทีจ่ ะขยายกลุม อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑและอุตสาหกรรมอาหาร มากขึน้ เชนกัน ใหเพิม่ มากขึน้ ในป 2564

ทิศทางตลาดบรรจุภณ
ั ฑและการพิมพ

ทิศทางอุตสาหกรรมการพิมพและการบรรจุภัณฑไทยในป 2563 วายังคงมีแนวโนมเติบโตเฉลี่ยไปพรอมกับจีดีพี
ประเทศ โดยไดรบั อานิสงคจากการบริโภคในประเทศ ดานการสงออกยังคงเปนปจจัยสําคัญทีก่ ระทบกับจีดพี ไี ทย ชะลอตัว
เนื่องจากสถานการณ สถานการณ COVID-19 นอกจากนี้ คาดวาการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี และการเบิกจายงบประมาณ
ที่จะเกิดขึ้น จะชวยกระตุนการลงทุน และผลักดันเศรษฐกิจในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
ประเทศไทยกําลังเดินหนาอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด 4.0 เพื่อกาวเปนศูนยกลางการผลิตและบมเพาะ
นวัตกรรมซึ่งตอบโจทย 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ดังนั้นการประยุกตนวัตกรรมและกระบวนการผลิตขั้นสูง
จากตางประเทศ จึงเปนสิง่ สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ซึง่ ทางภาครัฐกําลังเรงสนับสนุนแก
ผูประกอบการ เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจในประเทศ ตลอดจนสงผลใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีศักยภาพ และระบบ
เศรษฐกิจในประเทศพัฒนาขึ้น
ขณะที่ผูประกอบการและอุตสาหกรรมไทยเอง ตองเรงปรับตัวเขาสูตลาดการแขงขันใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ
และมองหานวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลคาใหกับการผลิต ไมวาจะเปนเครื่องจักร ซอฟแวรการจัดการ หรือแมกระทั่งวัสดุ
การผลิตแบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูคารายยอย SMEs OTOP และเจาของธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง ซึ่งนาจะไดรับ
อานิสงคจากการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยงานแพ็ค พริ้นทอินเตอรเนชั่นแนล จะชวยเสริมชองทางในการ
เขาถึงนวัตกรรมทีส่ าํ คัญ เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑในอนาคต และพัฒนาฐานการผลิตของผูป ระกอบ
การไทย ใหรองรับโอกาสและปูทางไปสูตลาดการคาใหมในอนาคตอันใกลนี้
ที่มา : 12 ธันวาคม 2019 Industrial Spending, วารสารการพิมพไทย ฉบับที่ 123
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การจัดหาผลิตภัณฑ

การผลิตและกําลังการผลิต
ปจจุบนั บริษทั มีโรงงานผลิตฉลากสินคาและงานพิมพ 1 แหง ตัง้ อยูเ ลขที่ 19 หมูท ี่ 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงงาน ดังนี้
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตเต็มที่ 1)
(หนวย : พัน ตร.ม.)
(เวลาทํางาน 16 และ 24 ชม.ตอวัน, 6 วันตอ
สัปดาหรวม 312 วัน/ป)
ปริมาณการผลิตจริง (พัน ตร.ม.)
อัตราการใชกําลังการผลิต(%)
ปริมาณการผลิตปนี้เทียบกับปกอน(+,-%)

2561

2562

2563

8,522

8,788

8,788

4,952
58.11
-12.26

5,853
66.60
+18.19%

5,973
67.97
+2.05

หมายเหตุ : 1) คํานวณกําลังการผลิตจากระยะเวลาการทํางาน 16 ชม.ตอวันและ 24 ชม.ตอวันตามแผนการจัดกําลังการผลิต
ประจําป ในแตละป (1 กะ มี 8 ชั่วโมง)

กระบวนการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
บริษัทมีการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อสายการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพใหไดมาซึง่ ผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตใหนอ ยทีส่ ดุ โดยบริษทั มีกระบวนการ
ผลิตดังนี้
กระบวนการกอนพิมพ (Prepress)

กระบวนการพิมพ (Printing)

กระบวนการหลังพิมพ (Post press)
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1. กระบวนการกอนพิมพ (Prepress)
เป น กระบวนการเตรี ย มงานก อ นกระบวนการพิ ม พ เริ่ ม จากการติ ด ต อ ประสานงาน รั บ แบบมาจากลู ก ค า
จัดแบบ ตกแตงภาพ พิสูจนอักษร การแยกสีเพื่อจัดเตรียมหมึกพิมพ การทําแมพิมพ รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบและ
สีพิมพ (Proof) โดยเมื่อบริษัทไดรับไฟลงานที่ออกแบบจากลูกคา บริษัทจะจัดทําตัวอยางงานพิมพจากไฟลงานที่ไดรับมา
ใหลกู คาตรวจสอบกอนการทําแมพมิ พจริง เพือ่ ปองกันไมใหแมพมิ พทที่ าํ ออกมามีความผิดพลาดไมเปนไปตามตองการของ
ลูกคา และใหลูกคาตรวจสอบรูปแบบและสีของงานพิมพจริงกอนดําเนินการผลิต (Print Proof) ซึ่งลูกคาจะตองมีการลง
นามยอมรับ เพือ่ ปองกันในประเด็นเรือ่ งสินคาทีผ่ ลิตออกมาไมเปนไปตามขอกําหนด เปนการลดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ไดใหกับทั้งบริษัทและลูกคา
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหงานพิมพออกมามีคุณภาพ คือ คุณภาพของแมพิมพ โดยบริษัทมีระบบการผลิตแมพิมพแบบ
CTP (Computer to Plate) คือ การทําแมพิมพเพลทโดยตรงจากการปอนไฟลขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร ซึ่งระบบการผลิต
แมพิมพแบบ CTP นี้ชวยลดขั้นตอนและปญหาตางๆของการทําเพลทดวยระบบฟลมและการฉายแสง เปนการทํางานดวย
ระบบดิจิตอลทั้งระบบ ตัดขั้นตอนการทําฟลมทั้งหมด แมพิมพที่ไดจะมีคุณภาพสูงและคงที่สมํ่าเสมอ อีกทั้งไดนําเอา
เทคโนโลยีการทําแมพิมพแบบไมใชสารเคมีเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมมาใชในกระบวนการผลิต
2. กระบวนการพิมพ (Printing)
เปนขัน้ ตอนของการพิมพ บริษทั มีเทคโนโลยีการพิมพและเทคโนโลยีตกแตงพืน้ ผิวของงานพิมพทที่ นั สมัย มีเครือ่ งจักร
ปอนมวน(Roll) ที่สามารถผสมผสานระบบการพิมพและการตกแตงพื้นผิวหลายๆระบบไดในเครื่องเดียว (Combination
Printing) สงผลใหสนิ คาทีผ่ ลิตออกมามีคณ
ุ ภาพ มีความละเอียดและความสวยงาม ตรงตามความตองการของลูกคาไดอยาง
ครบถวน
เทคโนโลยีการพิมพของบริษัท
1. ระบบการพิมพเลตเตอรเพรส (Letter Press) เปนระบบการพิมพพนื้ นูน คือ แมพมิ พสว นทีเ่ ปนภาพหรือขอความ
จะนูนสูงขึน้ มาจากพืน้ สวนอืน่ ๆของแมพมิ พคลายตรายางประทับ สวนทีน่ นู สูงขึน้ มานีเ้ มือ่ ไดรบั หมึกแลวก็จะสามารถพิมพ
ลงบนวัสดุพมิ พไดโดยตรงทันที เทคโนโลยีการพิมพนเี้ ปนเทคโนโลยีระบบแรกทีบ่ ริษทั ไดลงทุนติดตัง้ เครือ่ งจักรสําหรับการ
พิมพฉลากสติกเกอรและยังคงมีการใชระบบนี้ในการผลิตมาจนถึงปจจุบัน
2. ระบบการพิมพเฟล็กโซกราฟ (Flexography) เปนระบบการพิมพพนื้ นูนทีพ่ ฒ
ั นามาจากระบบการพิมพเลตเตอร
เพรส สามารถพิมพลงบนวัสดุไดหลากหลาย สามารถเลือกสีพมิ พพเิ ศษไดตามความตองการ เชน สีเฉดตางๆ ตามแพนโทน
(Pantone) หรือสีเมทาลิค เปนตน
3. ระบบการพิมพกราเวียร (Gravure) เปนระบบการพิมพแบบพืน้ ลึก คือ แมพมิ พในสวนทีเ่ ปนภาพจะเปนรองลึก
ลง ไปจากพื้นผิวของแมพิมพ ทั้งนี้แมพิมพระบบดังกลาวจะมีราคาสูงมากกวาระบบอื่น แตใหงานพิมพที่มีคุณภาพสูง
4. ระบบการพิมพออฟเซต (Offset) เปนระบบการพิมพพื้นราบ แมพิมพเปนแบบผิวระนาบ โดยแมพิมพจะ
รับหมึก แลวถายทอดภาพไปยังตัวกลาง คือผายาง แลวจึงถายหมึกลงไปบนวัสดุพิมพอีกที โดยมีลูกกลิ้งยางอีกหนึ่งลูกคอย
กดทําใหเกิดภาพ ทําใหสามารถพิมพไดเรียบเนียนและติดสีไดแนน เหมาะสําหรับงานพิมพที่มีความละเอียดสูงมาก
หากมีการควบคุมคุณภาพที่ดี จะไดงานพิมพที่เหมือนจริงมาก
5. ระบบการพิมพซิลค สกรีน (Silk screen) เปนการพิมพโดยใชแมพิมพพื้นฉลุ เหมาะสําหรับภาพหรือตัวอักษร
ที่ตองการเนนใหนูนเดนขึ้นมาไดอยางมีมิติ
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6. ระบบการพิมพดิจิตอล (Digital printing) เปนเทคโนโลยีการพิมพที่ไมตองใชแมพิมพ โดยเครื่องพิมพจะรับ
ไฟลงานจากคอมพิวเตอรมาพิมพไดเลยโดยตรง ทําใหสามารถลดตนทุนจากการทําแมพิมพ เปนผลใหบริษัทสามารถ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันในดานราคาสําหรับลูกคาที่มีปริมาณการสั่งซื้อไมมากนัก
3. กระบวนการหลังการพิมพ (Post Press)
งานพิมพที่พิมพเสร็จสิ้นแลว โดยทั่วไปยังไมสมบูรณเปนชิ้นงานตามที่ตองการ จึงตองผานกระบวนการหลัง
การพิมพตกแตงเพื่อใหมีพื้นผิวสวยงามตามที่ตองการ เมื่อไดผลิตภัณฑสําเร็จตามที่ตองการ จะทําการตรวจสอบคุณภาพ
แลวแบงบรรจุหีบหอพรอมสงไปยังจุดหมายปลายทางตอไป
เทคโนโลยีงานตกแตงพื้นผิวของงานพิมพ
1. งานเคลือบผิว (Coating) เปนการเคลือบเพื่อใหพื้นผิวของแผนพิมพมีความมันเงา สามารถเคลือบไดทั้งแผน
โดยเคลือบผิวกระดาษดวยฟลม พลาสติกใสทีม่ คี วามมันวาวหรือมีผวิ ดาน หรือเคลือบเฉพาะบริเวณทีต่ อ งการโดยนํา้ ยาเคมี
เชน เคลือบเงาตัวอักษรทีส่ าํ คัญหรือภาพทีต่ อ งการเนนซึง่ จะชวยใหงานพิมพนนั้ ดูโดดเดน มีสสี ดใสอยูต ลอดเวลาและปองกัน
ละอองนํ้าและรอยที่เกิดจากการขีดขวน
2. การรีด/ปมแผนฟอยล (Hot/Cold Stamping) เปนการปมแผนฟอยลไปติดลงบนชิ้นงานตามรูปแบบที่ปม
มีทั้งการปมฟอลยเงิน/ทอง, ฟอลยสีตาง ๆ, ฟอลยลวดลายตาง ๆ และฟอลยฮาโลแกรม เปนตน ทั้งนี้บริษัทมีเทคโนโลยีใน
การตกแตงแบบการรีด/ปมแผนฟอยลทั้งแบบ Hot Stamping และ Cold Stamping เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาโดย Hot Stamping จะตองใหความรอนแกแมพมิ พโลหะเพือ่ กดทับและปม แผนฟอยลเงิน/ทองลงใหตดิ ผิววัสดุพมิ พ
เชน กระดาษ เพื่อเกิดภาพตามแมพิมพ ฟอยลที่ใชจึงตองมีคุณสมบัติที่สามารถติดยึดบนวัสดุพิมพไดโดยความรอนสูง
สวน Cold Stamping ไมตองอาศัยความรอนและไมตองใชแมพิมพโลหะ แตจะใชระบบพิมพลายภาพที่ตองการดวยหมึก
ใสทีแ่ หงตัวดวยยูวซี งึ่ จะทําหนาทีเ่ ปนกาวยึดติดกับฟอยล จากนัน้ จึงผานกระบวนการกดทับฟอยล เพือ่ ใหฟอยลยดึ เกาะพืน้
ผิวของกระดาษไดตามลายภาพที่พิมพดวยหมึกยูวีใส ซึ่งCold Stamping จะใหภาพที่มีคุณภาพความคมชัดดอยกวา
Hot Stamping แต Cold Stamping มีราคาที่ถูกกวา และสามารถตกแตงลงบนวัสดุไดหลากหลายกวา เนื่องจาก
Cold Stamping ไมใชความรอนจึงไมมีปญหากับบรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกซึ่งไวตอความรอน
3. การปมนูน/ปมลึก (Embossing/Debossing) เปนการปมใหชิ้นงานบริเวณที่ตองการนูนขึ้นหรือลึกลงจากผิว
เปนรูปรางตามแบบปม เชนการปมนูนตัวอักษร สัญลักษณ เปนตน
Seaming & Cutting
เปนกระบวนการหลังการพิมพสําหรับฉลากแบบ Shrink Sleeve โดยการนํางานที่พิมพแลวในลักษณะแผนยาวมา
ประกบดวยกาวเปนลักษณะหลอดยาว และตัดเปนชิ้นตามขนาดที่ลูกคาตองการ
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดมีการพิจารณาถึงความตองการของผูมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบไป
ดวย ลูกคา ผูขาย ผูถือหุน ชุมชนโดยรอบโรงงาน หนวยงานรัฐ หนวยงานทองถิ่น รวมถึงพนักงานของบริษัท และมุงมั่นใน
การตอบสนองตอความตองการเหลานั้นโดยการจัดทํามาตรฐานในดานตางๆ ดังนี้
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ดานคุณภาพของกระบวนการทํางาน
» บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 Quality Management System หรือมาตรฐานระบบ
การบริหารคุณภาพ จาก BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทํางานทั้งหมดตั้งแต
การรับขอมูลตางๆ จากลูกคา การผลิต ตลอดจนการจัดสง และรวมถึงกระบวนการทํางานสนับสนุนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ สงผลใหเกิดความมั่นใจวาการทําธุรกิจกับบริษัทจะเปนไปอยางมีคุณภาพในทุกขั้นตอน
ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัทไดทําการผลิตสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานที่ลูกคากําหนดซึ่งสอดคลอง
กับมาตรฐานระดับสากล ดังนี้
» RoHS (Restriction of Hazardous Substances) เปนขอกําหนดการจํากัดการใชสารอันตรายของสหภาพ
ยุโรป (EU) ซึ่งบังคับใชกับสินคาและชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดที่มีการซื้อขายในสหภาพยุโรป
» REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) เปนขอบังคับของ
สหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมการใชสารเคมีซึ่งมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมในการผลิต โดยผูประกอบการ ไดแก ผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนาย ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใชสารเคมีที่มีการผลิต จําหนาย หรือนําไปใชในผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตหรือจําหนายใน
สหภาพยุโรป โดยจะตองมีการศึกษาและประเมินคุณสมบัติของสารเคมีที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งตองมีการสื่อสารขอมูลและคําแนะนําการใชสารเคมีอยางปลอดภัยใหกับผูใชในหวงโซ
อุปทาน
» UL เปนมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ชิน
้ สวน อุปกรณ และระบบอิเล็กทรอนิกสทไี่ ดรบั การยอมรับ
ในระดับนานาประเทศ
ดานสิ่งแวดลอม
» บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 Environmental Management System หรือ
มาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม จาก BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
ทํางานทั้งหมดในการผลิต โดยมีการจัดการประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมี
การปฏิบตั งิ านเปนไปตามกฎหมายสิง่ แวดลอมทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด และเปนมาตรฐานทีเ่ ปนทีย่ อมรับในระดับ
สากล
» บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน Green Industry ระดับที่ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึง่ เปนมาตรฐานทีร่ บั รองวาบริษทั มีการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดานความปลอดภัยในการทํางานและแรงงาน
» บริษัทผานการตรวจสอบมาตรฐาน SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซึ่งเปนมาตรฐาน
ดานแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
จาก SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) องคกรและระบบการจัดการเกีย่ วกับการคุม ครองแรงงาน
และความปลอดภัยในการทํางาน ที่รวมกลุมจากสมาชิกทางธุรกิจทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานตางๆ ใหอยูในระดับที่สูงขึ้น เพื่อขยายการตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคากลุม ใหมๆ เชน ลูกคาในกลุม ธุรกิจการผลิตอาหาร เครือ่ งดืม่ และยา เปนตน โดยไดทาํ การศึกษา
ระบบ GHP (Good Hygiene Practice) เพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่ไดรับการผลิตจากบริษัทเปนสินคาที่มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทั้งนี้บริษัทมีความมุงมั่นที่จะขอการรับรองมาตรฐานนี้ใหไดภายในป 2564
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บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญดานสิ่งแวดลอมไมนอยไปกวาดานอื่นๆ จึงทําการศึกษามาตรฐาน Green Industry
ระดับที่ 4 เพื่อเตรียมยกระดับจากระดับที่ 3 ในปจจุบันใหเปนบริษัทที่มีวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และนํา
มาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวยความมีจริยธรรมในดานสิ่งแวดลอม
การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคา คือ ฉลากกาว กระดาษไมมีกาวและ หมึกพิมพ โดยสามารถแสดงจํานวนผู
จําหนายวัตถุดิบหลักและสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศไดดังนี้


จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบ

ฉลากกาว กระดาษไมมีกาว หมึกพิมพ


2561
32

จํานวนราย
2562
39

2563
52

สัดสวนรอยละการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
วัตถุดิบ

ฉลากกาว กระดาษไมมีกาว หมึกพิมพ

สัดสวนรอยละการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
2561
2562
2563
100 : 0
100 : 0
96 : 4

ในป 2561 – 2563 บริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบ 10 รายแรก รอยละ
91.60 รอยละ 91.97 และรอยละ 87.07 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลําดับ
บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผูจัดจําหนายที่มีสภาพการดําเนินธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีความสามารถในการจัดหา
วัตถุดิบในคุณภาพกับราคาที่เหมาะสม สงมอบไดอยางสมํ่าเสมอและตรงตอเวลา รวมไปถึงสามารถตอบสนองตอการ
เปลีย่ นแปลงธุรกิจตามอุปสงคและอุปทานของตลาดในปจจุบนั ไดอยางยืดหยุน โดยบริษทั จะมีการเปรียบเทียบราคาวัตถุดบิ
ที่มีระดับคุณภาพ มาตรฐานใกลเคียงกัน หรือเทาเทียมกันจากผูจัดจําหนายไมนอยกวา 2 ราย และวัตถุดิบจะตองผานการ
ทดสอบสินคาตัวอยางจากแผนก กอนทําการสัง่ ซือ้ ทุกครัง้ เพีอ่ ทีบ่ ริษทั จะสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบราคาและลดความ
เสี่ยงในการพึ่งพิงผูขายเพียงรายเดียว ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับผูจัดจําหนาย
วัตถุดบิ ได และบริษทั มีการกระจายแหลงวัตถุดบิ ทีเ่ พียงพอสําหรับใชในกระบวนการผลิตมาโดยตลอดและยังไมเคยประสบ
ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบแตอยางใดในรอบ 3 ปที่ผานมา แมวาในชวงสถานการณ COVID-19 ก็ไมมีปญหา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทใชวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและหมึกพิมพที่สําเร็จรูปพรอมใชงานได ไมไดเปนผูผลิตวัตถุดิบเองโดยตรง
แตเปนผูนําวัตถุดิบนั้นมาเขาสูกระบวนการพิมพ ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาโรงงานผูผลิตวัตถุดิบ
ทั้งนี้ในทุกๆ ปที่ผานมา บริษัทไดมีการวาจางบริษัทภายนอก คือ บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด ซึ่งเปนหองปฏิบัติ
การวิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว – 152 อนุญาตโดยกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เขามาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ นํ้า เสียง แสงสวาง คาควันดําและระดับความดังของเสียงจากทอไอเสียรถยนต อาทิเชน
การตรวจวัดระดับความดังของเสียง ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน การตรวจวัดระดับความดังของเสียงสะสม (ติดอุปกรณทตี่ วั พนักงาน)
การตรวจวัดความดังของเสียงรบกวน 24 ชั่วโมง บริเวณภายนอกอาคาร สวนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีการตรวจวัด
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คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลอง ซึ่งผลการตรวจวัดทุกคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กฏหมายกําหนด ยกเวน แสงสวาง
ในพื้นที่ บางจุดมีคาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งตอนนี้ไดทําการเพิ่มโคมไฟและตรวจวัดคาความเขมของแสงสวางแลวอยูใน
คามาตรฐาน
รวมไปถึงมีการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศที่ทํางานและสถานที่เก็บสารเคมี
อันตราย พบวาผลการตรวจวัดในทุกประเด็นมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้บริษัทยังไดผานการรับรองมาตรฐานสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 จาก BSI
Group (Thailand) Ltd. และไดเขารวมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนโรงงานสีเขียว สงผลใหลกู คาทัง้ ในและ
ตางประเทศเชื่อมั่นไดวาบริษัทมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
ผลของการปฏิบัติจริงในชวง 3 ปที่ผานมา
สําหรับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 บริษัทไดมีการทําสัญญาวาจางบริษัทผูใหการบริการ
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เปนผูดําเนินการใหดังตอไปนี้
1. เนื่องจากหนึ่งในวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต คือ ฉลากกาว ซึ่งมีสารเคมีที่เปนกาวติดอยู เมื่อวัตถุดิบในสวน
นี้เกิดเปนของเสียจึงไมสามารถนํากลับไปใชใหมได ตองนําของเสียไปทําลายเทานั้น บริษัทจึงไดวาจาง บริษัท อินทรี อีโค
ไซเคิล จํากัด ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับนําไปเผาในเตาเผาปูนซีเมนตวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตรายและ
อันตรายพรอมปรับคุณภาพวัสดุที่ไมใชแลว โดยสัญญาวาจางมีระยะเวลาระหวาง 25 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน
2566 การเผารวมในเตาเผาปูนซีเมนตมขี อ ดีคอื ของเสียทีน่ าํ เขาเตาเผาจะถูกเผาไหมเปนพลังงานความรอนในกระบวนการ
ผลิตปูน และสลายไปหรือเปนเถาอยูในปูนที่ผลิตออกมา (แตไมกระทบกับคุณภาพของปูนที่ผลิตได) ทําใหไมมีของเสียหลง
เหลือในสิง่ แวดลอม ไมสญ
ู เสียพืน้ ทีใ่ นการจัดการเหมือนการฝงกลบ และชวยลดการใชพลังงานในการผลิตปูนซึง่ ถือเปนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอีกทางหนึ่ง สวนขอเสียของการเผาคือตองมีขั้นตอนกระบวนการเตรียมของเสียกอนจะนํา
เขาเตาเผาคือการยอยใหเปนชิ้นเล็กและการผสมของเสียจากหลายๆแหลงเพื่อใหไดคาพลังงานจากการเผาที่เหมาะสมกัน
กระบวนการผลิตปูน และไมสามารถใชวิธีการนี้กับของเสียบางจําพวกไดเนื่องจากจะสงผลกระทบตอคุณภาพในการผลิต
ปูน เชน โลหะ แกว ทราย เปนตน
สาเหตุที่ตองกําจัดดวยวิธีเผาเนื่องจากเปนวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมากกวาเนื่องจากไมเหลือกากทิ้ง
อยูในสิ่งแวดลอม และแนวโนมของลูกคาในปจจุบันเนนความสําคัญเรื่องความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะลูกคาใน
โซนยุโรป ตัวอยางเชนลูกคา ผลิตสินคาให ลูกคาที่มีบริษัทแมในยุโรปมีนโยบายใหวงจรของผลิตภัณฑมีกากอุตสาหกรรมที่
ตองทําการฝงกลับนอยที่สุด และเปาหมายในอนาคตคือ Supplier ตองมีการฝงกลบเปนศูนย เราจึงปรับวิธีการจากการฝง
กลบมาเปนการเผา
2. หางหุนสวนจํากัด เอส เอส เค พารเลส แอนด แพคกิ้ง ไดเปนผูใหบริการแกบริษัท ในการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวเพื่อจําหนายตอสําหรับการรีไซเคิล ไดแก เศษกระดาษและกลองกระดาษที่ไมมีกาว เปนตน
ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และแนวทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว
-ไมมี –
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ทรัพยสนิ ถาวรหลักทีบ่ ริษทั ใชในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดทรัพยสินถาวรของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ สรุปไดดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางรอการติดตั้งและกอสราง
รวม

(หนวย: พันบาท)

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
เจาของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กรรมสิทธิ์
9,346
บริษัท
202,876
บริษทั
25,568
บริษทั
3,144
บริษทั
25,373
266,307

ภาระผูกพัน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ทรัพยสนิ ไมมตี วั ตนทีบ่ ริษทั ใชในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทรัพยสินไมมีตัวตนที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร และ โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ อาทิเชน Windows, Microsoft Ofﬁce, File Maker Pro (โปรแกรมที่ใช
ในการผลิต), WinAcc (โปรแกรมทางบัญชี), SAP Business 1 (โปรแกรมทางบัญชี), Sistrade (โปรแกรมที่ใชในการผลิต
และทางบัญชี), Adobe Creative Suite 5 Design Premium และโปรแกรมที่ใชในการแตงภาพอื่นๆ เปนตน ซึ่งรวมมูลคา
ทางบัญชีเทากับ 8.8 ลานบาท รวมทรัพยสินถาวรหลักและทรัพยสนิ ไมมีตัวตนทีบ่ ริษัทใชในการประกอบธุรกิจ มีมลู คาทาง
บัญชีรวมกันเทากับ 266.31 ลานบาท

ใบอนุญาตและสัญญาทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจ
ใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วของในการประกอบธุรกิจ

ชื่อ
ผูออกใบอนุญาต
สิ้นอายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบ
กระทรวง
ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
กิจการโรงงาน (ร.ง. 4) อุตสาหกรรม
โรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ความวา
ยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535
หมายความวา ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม
2562 เปนตนไป ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานไมไดกําหนดวันสิ้นอายุใบ
อนุญาต จึงไมตองมีการตออายุใบ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกตอไป

สาระสําคัญของใบอนุญาต
ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3-41(1)28/48 ปท อนุญาตให บริษัท สาลี่
พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)ประเภท
โรงงานลําดับที่ 41(1) ประกอบ
กิจการ พิมพสติ๊กเกอร กําลัง
เครื่องจักร 2,416 แรงมา โดยใหเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานได ตั้งแตวัน
ที่ 25 สิงหาคม 2548 วันที่ออกใบ
อนุญาตนี้

35

สัญญาทีเ่ กีย่ วของในการประกอบธุรกิจ
 สัญญาเชาอาคาร และสัญญาใหบริการและจัดเก็บคาบริการ (รวม 8 ฉบับ)
ผูใหเชา
ผูเชา
วัตถุประสงค
ของสัญญา

อัตราคาเชา

:
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
: บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
: 1. เพือ่ ใชเปนอาคารสํานักงาน
2. เพื่อใชเปนโรงพิมพ
3. เพื่อใชเปนอาคารเก็บสินคา
4. เพื่อใชเก็บอุปกรณตางๆ
โดยผูใหบริการตกลงจัดบริการและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกผูรับบริการ อัน
ไดแก ติดตั้งไฟสองสวาง, ระบบจัดสงนํ้าประปา, การรักษาความปลอดภัย, ประกันอัคคีภัย, โรง
อาหาร, หองสุขา, ทําความสะอาดและทิ้งขยะมูลฝอย และ จัดหาและดูแลพันธุไมดอกไมประดับมา
ปลูกบริเวณภายนอกสถานที่เชา เปนตน
: 1.สัญญาเชาอาคารสํานักงาน สําหรับป 2563 คิดอัตราคาเชาและคาบริการเดือนละ 900,240 บาท

(เพิ่มอัตราคาเชา

2.สัญญาเชาโรงพิมพ สําหรับป 2563 คิดอัตราคาเชาและคาบริการเดือนละ 798,600 บาท

รอยละ 10 ทุก 3 ป)

3.สัญญาเชาอาคารเก็บสินคา สําหรับป 2563 คิดอัตราคาเชาและคาบริการเดือนละ 256,205 บาท

วิธีการกําหนด
อัตราคาเชา
ราคาประเมิน*

ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2563 ยกเลิกสัญญาเชาอาคารจัดเก็บอุปกรณตางๆ 1 สัญญา
: อางอิงจากการประเมินของผูประเมินราคาอิสระซึ่งใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดโดยมีอัตราคาเชา
ซึ่งรวมคาบริการไวแลวเริ่มตนในปแรกเทากับราคาประเมินและปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 10 ทุก 3 ป
: 1. อาคารหมายเลข 8 พื้นที่รวม 3,100 ตารางเมตร ประเมินอัตราคาเชา 240 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน อัตราเพิม่ คาเชารอยละ 10 ทุก 3 ป คิดเปนมูลคาปจจุบนั ของคาเชา 10 ป เปนเงิน 55,200,000
บาท
2. อาคารหมายเลข 9 พื้นที่รวม 3,000 ตารางเมตร ประเมินอัตราคาเชา 220 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน อัตราเพิม่ คาเชารอยละ 10 ทุก 3 ป คิดเปนมูลคาปจจุบนั ของคาเชา 10 ป เปนเงิน 48,970,000
บาท
3. อาคารหมายเลข 2 พืน้ ทีร่ วม 725 ตารางเมตร ประเมินอัตราคาเชา 180 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
อัตราเพิ่มคาเชารอยละ 10 ทุก 3 ป คิดเปนมูลคาปจจุบันของคาเชา 10 ป เปนเงิน 13,360,000
บาท
4. ยกเลิกสัญญาเชา อาคารหมายเลข 7 ขนาดพื้นที่รวม 100 ตารางเมตร ประเมินอัตราคาเชา 160
บาท ตอตารางเมตรตอเดือน
หมายเหตุ*: ราคาประเมินคาเชานี้ ผูประเมินไดรวมคาเชาอาคาร และคาบริการไวดวยกันแลว
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ผูใหเชา
:
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ชื่อผูประเมินราคาอิสระ : บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด
วันที่ประเมิน
ระยะเวลาของสัญญา
เงื่อนไขของสัญญา

: 4 สิงหาคม 2557
: 10 ป นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
: สัญญาเชาอาคาร
- หากคูส ญ
ั ญามีความประสงคจะเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี้ จะตองแจงใหคสู ญ
ั ญาอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน เพื่อที่จะไดนัดเจรจาตกลงถึงสาระ
สําคัญแหงขอสัญญาและไดจัดทําขอตกลงตอไป
- ผูใหเชาและผูเชาตกลงวา กอนครบกําหนดสัญญาเชา ถาผูเชาประสงคจะขอเชาอาคารตอ ใหผูเชา
แจงความประสงคดังกลาวเปนลายลักษณอักษรตอผูใหเชาและใหคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงเจรจา
เพื่อพิจารณาในรายละเอียดตาง ๆ อาทิเชน อัตราคาเชาและเงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญา ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบระยะเวลาการเชาสิ้นปที่ 9 หรือ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
ทัง้ นีห้ ากผูใ หเชาตกลงใหมกี ารเชาอาคารตอ ผูใ หเชาตกลงทีจ่ ะใหผเู ชาเชาอาคารตอไปอีกเปนระยะ
เวลา 10 ป โดยการคิดอัตราคาเชาระหวางกันนั้นใหเปนไปตามราคาประเมินของผูประเมินอิสระที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งอัตราคา
เชาและเงื่อนไขอื่นๆของสัญญาจะตองมีความชัดเจนและเปนธรรมและเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
สัญญาใหบริการและจัดเก็บคาบริการ
- สัญญาใหบริการและจัดเก็บคาบริการนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายตางถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชา
อาคารฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถาในกรณีทไี่ มมขี อ ความทีไ่ ดกาํ หนดไวโดยชัดแจงเปนประการ
อืน่ ใหนาํ เอาบรรดาขอความ และ/หรือ เงือ่ นไข ในสัญญาเชาอาคาร ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
มาใชบงั คับโดยอนุโลม ถาผูร บั บริการผิดสัญญาเชาอาคาร ใหถอื วาผิดสัญญาฉบับนีด้ ว ย และถาผูร บั
บริการ ผิดสัญญาฉบับนี้ ก็ใหถือวาผูรับบริการผิดสัญญาเชาอาคารดวย และใหสัญญาฉบับนี้เปนอัน
เลิกไปพรอมกับสัญญาเชาอาคารดวยโดยทันที โดยที่ผูใหบริการ ไมตองบอกกลาวลวงหนา
- หากคูส ญ
ั ญามีความประสงคจะเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญของสัญญาฉบับนี้ จะตองแจงใหคสู ญ
ั ญาอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน เพื่อที่จะไดนัดเจรจาตกลงถึงสาระ
สําคัญแหงขอสัญญาและไดจัดทําขอตกลงตอไป
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ผูใหเชา
การสิ้นสุดของสัญญา



:
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
: - ผูใ หเชามีสทิ ธิในการบอกเลิกสัญญาเชาอาคารฉบับนี้ หากปรากฏวา ผูเ ชามิไดชาํ ระคาเชาตามกําหนด
แหงสัญญาฉบับนี้ติดตอกันเปนเวลา 2 งวดติดกัน และ/หรือ ผูเชาไดกระทําผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด
และ/หรือ ไมปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาอันเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญานี้
- เมือ่ สัญญาเชาอาคารสิน้ สุดลงตามกําหนดเวลาในสัญญานี้ และ/หรือ สัญญาเชาอาคารฉบับนีส้ นิ้ สุด
ลงดวยประการใดก็ตาม ผูเชายินยอมสงมอบอาคารที่เชาคืนใหแกผูใหเชาเขาครอบครองโดยทันที
และจะตองขนยายบริวารและทรัพยสนิ ของผูเ ชาออกจากอาคารดวย และถาปรากฏวายังมีทรัพยสนิ
ทีช่ าํ รุดเสียหายอยู ผูเ ชาจะตองรีบดําเนินการซอมแซมแกไขใหดดี งั เดิมและใชงานไดตามปกติ ภายใน
15 วัน นับแตสัญญาเชาอาคารฉบับนี้สิ้นสุดลงดวยประการใดก็ตาม ดวยคาใชจายของผูเชาเอง
- การสิน้ สุดของสัญญาใหบริการและจัดเก็บคาบริการใหเปนไปตามเหตุบอกเลิกสัญญาของสัญญาเชา
อาคาร

สัญญาเชาซื้อเครื่องถายเอกสาร (จํานวน 5 เครื่อง)

ผูเชาซื้อ
ผูใหเชาซื้อ
รวมมูลคาการเชาซื้อ
รวมมูลคาการเชาซื้อคงคาง
ระยะเวลาของสัญญา
วัตถุประสงคของสัญญา
เงื่อนไขของสัญญา
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:
:
:
:
:
:

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัทผูใหเชาซื้อ 1 แหง
0.47 ลานบาท
0.07 ลานบาท
60 เดือน
ผูใหเชาซื้อไดตกลงซื้อทรัพยสินจากผูผลิต/ผูขาย ตามคํารองขอของผูเชาซื้อ เพื่อวัตถุประสงคในการ
ใหผูเชาซื้อไดทําการเชาซื้อทรัพยสินดังกลาว
: - หากผูเ ชาซือ้ มิไดกระทําการใดๆทีเ่ ปนการผิดนัดตามสัญญาฉบับนี้ ผูเ ชาซือ้ มีสทิ ธิในการซือ้ ทรัพยสนิ
เชาซือ้ ในราคาทีก่ าํ หนดไวในสัญญา โดยผูเ ชาซือ้ จะตองบอกกลาวผูใ หเชาซือ้ เปนลายลักษณอกั ษร
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันที่ครบอายุสัญญา หรือหากผูเชาซื้อไมประสงคที่จะซื้อหรือ
ตอสัญญาเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อสามารถนําทรัพยสินเชาซื้อออกขายได โดยหากขายไดตํ่ากวาราคา
ที่กําหนดไวในสัญญา ผูเชาซื้อมีหนาที่ชําระคาสวนตางนั้นใหแกผูใหเชาซื้อ
- เมือ่ ครบอายุสญ
ั ญาผูเ ชาซือ้ อาจขยายอายุสญ
ั ญาตอไปอีกได โดยจะเปนทรัพยสนิ เดิมหรือแตเพียง
บางสวนก็ได และจะใชขอกําหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับในสัญญานี้หรือจะแกไขใหมก็ได แลวแต
ผูเชาซื้อและผูใหเชาซื้อจะตกลงกัน โดยตองแจงผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน
กอนครบกําหนดอายุสัญญาเชาซื้อ
- ผูเชาซื้อตองเอาประกันภัยทรัพยสินที่เชาซื้อไวกับบริษัทประกันภัยที่ผูใหเชาซื้อเห็นชอบ โดยตอง
ระบุผูใหเชาซื้อเปนผูรับผลประโยชน
- ผูเชาตองชําระเงินประกันตามที่ระบุไวในสัญญา โดยผูใหเชายอมมีสิทธิใชเงินประกันดังกลาว
สําหรับการชําระหนี้ใดๆของผูเชาซื้อ แตไมถือเปนการชําระคาเชา และหากมีการใชเงินประกันไป
ผูเชาซื้อจะตองชําระเงินคืนใหแกผูใหเชาซื้อในจํานวนเทากับเงินที่ถูกใชไป เพิ่มเติมเต็มวงเงิน
ประกันใหคงเดิม อนึง่ เมือ่ ครบระยะเวลาตามสัญญาแลวผูใ หเชาซือ้ ตองคืนเงินประกันใหแกผเู ชาซือ้
- หากผูเชาซื้อผิดนัด ผูใหเชาซื้อสามารถกระทําการดังตอไปนี้ได 1. ยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไมตอง
บอกกลาวผูเชาซื้อลวงหนา และเขาครอบครองทรัพยทรัพยสินเชาซื้อโดยผูเชาซื้อตองเปนผูออก
คาใชจายทั้งหมด 2. บอกกลาวผูเชาซื้อเปนลายลักษณอักษรถึงการเลิกสัญญา และใหสงมอบ
ทรัพยสนิ คืน 3. ใหผเู ชาซือ้ ชําระคาเชาทัง้ หมด 4. ผูเ ชาซือ้ จะตองจายคาสินไหมทดแทนแกผใู หเชา
ซื้อเพราะเหตุเลิกสัญญา



ประกันภัยรวมความเสี่ยง

กรมธรรมเลขที่
: IA023592-19RBK
ประเภทของการประกันภัย : ประกันรวมความเสี่ยงในความสูญเสียทางตรงหรือความเสียหายจากปจจัยภายนอกใดๆที่เกิด
ขึ้นกับทรัพยเอาประกันซึ่งอยูนอกเหนือจากความคุมครองตามประกันอุบัติเหตุ
ระยะเวลาของสัญญา
: อายุสัญญา 1 ป ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เวลา 16.00 น.
วงเงินเอาประกันภัย
: รวมวงเงินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ – 800,000,000.- บาท โดยสามารถ
แยกไดเปนรายการดังตอไปนี้
1.เครื่องจักร – 600,000,000.- บาท
2.สินคาคงคลัง – 100,000,000.- บาท
3.เครื่องใชสํานักงาน และ เครื่องมืออุปกรณ –100,00,000.-บาท
ผูรับผลประโยชนตาม
กรมธรรม

:

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ใบรับรองมาตรฐานทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจ
ชื่อ
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Green Industry

ผูออก
BSI
BSI
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขที่
FM 700674
EMS 700675
3-8187/2562

ระยะเวลา
05 ธันวาคม 2562 – 04 ธันวาคม 2564
05 ธันวาคม 2562 – 04 ธันวาคม 2564
18 กรกฎาคม 2562 –17 กรกฎาคม 2564

นโยบายการลงทุนในบริษทั ยอยและบริษทั รวมในอนาคต

ปจจุบันบริษัทไมมีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ดีสําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่
จะลงทุนในธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพ หรือธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชนกับธุรกิจหลักดังกลาวของบริษัท
และสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทไดในระยะยาว โดยหากเปนการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมหรือกําหนด
นโยบายการบริหาร ตลอดจนการสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือ
หุน โดยผูแ ทนของบริษทั มีหนาทีอ่ อกเสียงในทีป่ ระชุมตามแนวทางหรือทิศทางทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาไว สําหรับ
การลงทุนในบริษัทรวม บริษัทไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับขอตกลงรวมกัน
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การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาทีส่ าํ คัญในชวง 3 ป ลาสุด

ป 2563
ในชวงป 2563 ที่ผานมา บริษัทมีการลงทุนเครื่องจักรและปรับสภาพโรงงานเพื่อรองรับแผนในอนาคตในสวนการ
ผลิตเพื่อรองรับการดําเนินงานดานมาตรฐาน GHP และรองรับลูกคางานที่จะเกิดขึ้นทังลูกคาเกาและลูกคาใหม ดังนี้
 ไตรมาสที่ 1และ 2/2563 บริษท
ั มีการลงทุนติดตัง้ อุปกรณเพิม่ เติมสําหรับเครือ่ งจักร เชน เครือ่ งตัดทัง้ แบบแผน
เครื่องตัดแบบเลเชอร
 ไตรมาสที่ 3/2563 บริษท
ั มีการลงทุนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานฝง ดิจติ อล โดยลงทุนเครือ่ งจักรขนาดใหญ เชน
เครื่อง Digifast One
 ไตรมาสที่ 4/2563 บริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่การทํางานในสวนอาคารผลิตและมีการลงทุนเครื่องจักร
เพื่อรองรับกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ เพื่อใหสินคามีคุณภาพมากขึ้น เชน เครื่องพิมพ
FA 17’’ Modular Multi substrate Flexo Press
ป 2562
บริษัทมีการลงทุนเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
 ไตรมาสที่ 1/2652 บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น Storage ใช สํ า หรั บ เก็ บ ข อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ นํ า มาใช ง านกั บ ระบบ
ERP ระบบใหมที่จะเริ่มใชในป 2563 เนื่องจาก Storages เครื่องเกาพื้นที่ไมเพียงพอและมีการติดตั้งระบบ
ดับเพลิง Fire Suppressions Device ของหอง Server โดยใชสารดับเพลิงที่ไมเปนอันตรายตออุปกรณไฟฟา
ซึ่งมีระบบตรวจจับและฉีดสารอัตโนมัติ และในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทไดมีการเพิ่มไลนการผลิตงานพิมพ
ฉลากแบบหดรัด (shrink sleeve) จึงไดมีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรสําหรับงานพิมพ Shrink Sleeve จํานวน
2 เครื่อง คือ 1) Auto servo cutting machine 2) Seaming Machine
 ไตรมาสที่ 2/2562 บริษท
ั มีการปรับปรุงขยายพืน้ ทีภ่ ายในอาคารผลิตงานพิมพฝง ดิจติ อล มีการลงทุนซือ้ อุปกรณ
Sensor ติดทีเ่ ครือ่ งพิมพ ลงทุนซือ้ เครือ่ งทีใ่ ชระเบิดพืน้ ผิวหนา Raw material เพือ่ ใชรองรับสี หมึกพิมพ ลงทุน
ซื้ออุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการ Lab เชน ตูอบ เครื่องมือใชทดสอบคาความเหนียวกาว และ ซื้อเครื่องจักร
เพิม่ อีก 2 ตัว คือ 1) Re-reeline and doctor Machine Model Inspect -H300FB ใชสาํ หรับกรองาน Shrink
Sleeve 2) Slitting Machine Model-Slit-HS-Compact 1300ใชสําหรับผางาน Shrink Sleeve
 ไตรมาสที่ 4/2562 บริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใชสําหรับการทํา Plate แมพิมพ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทไดมีการปรับปรุงพื้นที่หองปฏิบัติการ Lab และพื้นที่ภายใน
โรงงานใหไดมาตรฐานโรงงานที่ดี
ป 2561
การลงทุนของบริษัทฯ ในป 2561 ดังนี้
 ไตรมาสที่ 1/2561 ลงทุนเครื่องตรวจสอบงานพิมพในระหวางผลิต (Nikka M1-330 Inspection)
 ไตรมาสที่ 2/2561 ลงทุนเครื่องพิมพดิจิตอล (HP Indigo Digital Press WS 6800)
 ไตรมาสที่ 3/2561 ลงทุนเครื่องสแกนตรวจสอบงานของฝาย QC (Nikka-ODRI A3 ofﬂine Inspection)
 ไตรมาสที่ 4/2561ลงทุนเครื่อง Finishing (Brotech New SDF 330 Digital Printed Label)
สรุปเงินลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มเติม ป 2561 คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ประมาณ 39 ลานบาท
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1. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกคารายใหญ

ปจจุบนั บริษทั ดําเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินคาและงานพิมพคณ
ุ ภาพสูง ซึง่ รายไดหลักของบริษทั คือ รายไดจากการ
ขายฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงหากพิจารณารายไดจากการขายของลูกคากลุมหลักของบริษัทในป 2561 - 2563
คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.03 รอยละ 52.83 และรอยละ 46.40 ของรายไดจากการขายตามลําดับ อยางไรก็ดี ในป 2561
- 2563 บริษทั ไมมสี ดั สวนรายไดจากลูกคาเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการขาย หากลูกคารายใหญกลุม ดังกลาวยกเลิก
แผนการผลิตในปตอไปหรือลดปริมาณการสั่งผลิตลงอีก และหากบริษัทไมสามารถหาลูกคารายอื่นมาทดแทนไดจะมีผลก
ระทบตอรายไดของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ หากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มทั้งการปรับปรุงโรงงานและซื้อเครือ่ งจักร
เพิ่มดวยมูลคาที่สูงในขณะที่บริษัทมีรายไดไมเปนไปตามประมาณการแลวอาจทําใหเกิดการดอยคาของสินทรัพยซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได
บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท บริษัทจึงไดขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดปรับกลยุทธทางการตลาดใหสามารถ
แขงขันกับคูแ ขงทางการตลาดได อีกทัง้ บริษทั ยังมีการกระจายกลุม ลูกคาใหหลากหลายไปในธุรกิจตางๆ รวมถึงการเพิม่ ฐาน
ลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีลูกคารายใหญ
ลดลง จะเห็นไดวาในป 2563 บริษัทมีสัดสวนการขายลูกคารายใหญลดลงอันเนื่องมาจากบริษัทมีการขยายฐานลูกคาใน
ประเทศเพิม่ มากขึน้ จากเดิมเพือ่ ใหมสี ดั สวนทีเ่ หมาะสม ทัง้ นีผ้ ลงานทีผ่ า นมาของบริษทั ไดรบั การยอมรับจากลูกคาเนือ่ งจาก
สามารถผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงกับความตองการของลูกคา อีกทัง้ สามารถปฏิบตั ไิ ดตามเงือ่ นไขตางๆ ตามทีล่ กู คากําหนด
ประกอบกับบริษัทมีเทคโนโลยีในการผลิตทีส่ ามารถผลิตไดหลากหลาย ซึ่งทําใหบริษัทสามารถเสนอบริการในลักษณะของ
คุณภาพ มาตรฐานและราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของลูกคา ตลอดจนมีการดูแลและใหบริการภายหลังการขายเพื่อ
สรางสัมพันธอยางตอเนื่องกับลูกคา

2. ความเสีย่ งจากการไมมที ดี่ นิ ทีต่ งั้ โรงงานเปนของบริษทั เอง

ปจจุบันที่ตั้งบริษัทและโรงงานของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 19 หมูที่ 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตั้งอยูบนที่ดินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรรม จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทไดเชาที่ดินดังกลาวจากผูถือ
หุนใหญของบริษัท เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัทและเพื่อใชเปนโรงงานผลิตสินคาของบริษัทบนพื้นที่ใชสอยประมาณ 6,925
ตารางเมตร มีอตั ราคาเชาเปนอัตราตลาดซึง่ กําหนดโดยการอางอิงจากราคาประเมินของผูป ระเมินราคาทรัพยสนิ อิสระ โดย
สัญญาเชาดังกลาวมีอายุ 10 ป (1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2567) หากในอนาคตเมื่อครบอายุของสัญญาเชา บริษัทไมสามารถ
ดําเนินการตอสัญญาเชาดังกลาวได
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชําระคาเชาดังกลาวได รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไข
อื่นๆ ของสัญญาเชา เชน การดูแล บํารุงรักษาซอมแซม อาคาร โรงงาน ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดไป การชําระคาภาษี
อันเกีย่ วของกับทรัพยสนิ ทีเ่ ชา เปนตน ซึง่ เปนสิง่ ทีบ่ ริษทั ปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัดอยูแ ลว และตามสัญญาเชานีห้ ากคูส ญ
ั ญา
มิไดผิดสัญญาระหวางกันและประสงคจะบอกเลิกสัญญากอนสัญญาเชาจะสิ้นสุดลงนั้นมิสามารถกระทําไดเวนแตคูสัญญา
จะยินยอมดวยกันทั้งสองฝาย จากเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาเชา บริษัทเชื่อวาจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาไดทุก
ประการและไมมเี หตุใหบริษทั ตองถูกยกเลิกสัญญากอนกําหนดเวลา ประกอบกับผูใ หเชาเปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั (ปจจุบนั
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ถือหุนในบริษัทในสัดสวนรอยละ 64.66 ภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชน) จึงเชื่อมั่นไดวาการทําสัญญาเชาที่ดิน
ในครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอการผลิตและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 4.3.2
ขอ 4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ)

3. ความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนีข้ องลูกหนีก้ ารคา

ณ สิ้นป 2561 - 2563 บริษัทมีลูกหนี้การคาคงเหลือจํานวน 105.00 ลานบาท 102.85 ลานบาท และ 98.86 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 10.47 รอยละ 10.85 และรอยละ 8.96 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่
ผานมาบริษทั มีนโยบายการใหเครดิตเทอมในการจายเงินแกลกู คาทัง้ ในและตางประเทศในชวง 30 - 120 วัน อยางไรก็ตาม
ป 2561 - 2563 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระจํานวน 14.94 ลานบาท 17.04 ลานบาท และ 20.92 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.58 รอยละ 17.12 และรอยละ 21.28 ของลูกหนีก้ ารคา (กอนหักคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ) ตาม
ลําดับ ซึ่งลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระสวนใหญเกินกําหนดชําระนอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน ดังนั้น หากบริษัทไมติดตามลูก
หนี้ที่เกินกําหนดชําระดังกลาวอยางใกลชิด อาจทําใหคุณภาพของลูกหนี้ดอยคุณภาพลงจนบริษัทตองรับภาระหนี้สูญหรือ
หนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญอันอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการใหเครดิตแกลูกคาหากบริษัทไมมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบ
และติดตามการใหเครดิตแกลูกคาเปนอยางดี บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผิดชําระหนี้จากลูกคา หากบริษัทไมมีระบบ
การใหเครดิตแกลูกคาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
อยางไรก็ตาม การใหเครดิตเทอมแกลกู คาเปนการดําเนินงานปกติทวั่ ไป บริษทั ไดมนี โยบายเนนการควบคุมคุณภาพ
ของลูกหนีก้ ารคาทีเ่ ปนลูกคารายใหม (ยกเวนลูกคารายใหญทเี่ ปนนิตบิ คุ คลทีม่ ชี อื่ เสียงเปนทีย่ อมรับทัว่ ไป) ซึง่ จะตองมีการ
สั่งซื้อเปนเงินสดกอนที่จะมีการพิจารณาใหเครดิตในการสั่งซื้อครั้งถัดไป นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการใหเครดิตเทอม
ที่รัดกุมกับลูกคาโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกคาประจําเดือน และติดตามการชําระหนี้จากลูกหนี้อยางใกลชิดทุก
ราย บริษัทไดมีนโยบายการติดตามหนี้โดยใหฝายบัญชีจัดตั้งทีมงานสําหรับการติดตามการชําระหนี้จากลูกคาในกรณีที่ลูก
หนี้มีการคางชําระ ซึ่งในการทํางานสวนนี้ฝายบัญชีจะมีการประสานงานกับฝายขายและการตลาด โดยเริ่มทําการเฝาระวัง
และติดตามลูกหนี้ท่ีเริ่มคางชําระทันทีที่ผิดนัดชําระ ซึ่งฝายบัญชีของบริษัทจะมีการตรวจสอบเปนประจําทุกวัน พรอมทั้ง
จัดทํารายงานอายุลูกหนี้การคาทุกเดือนเพื่อใหผูบริหารพิจารณา
ในสวนนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทนั้น ในป 2561 - 2563 ที่ผานมา บริษัทใชนโยบายการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 หากลูกหนี้เกินกําหนดชําระ 1 ป และบริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา
รอยละ 50 กรณีที่ลูกหนี้มีอายุการคางชําระหนี้เกินกวา 180 วัน อยางไรก็ดีในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาบริษัทไมเคย
ประสบปญหาหนี้สูญจากลูกหนี้การคา

4. ความเสีย่ งจากการมีปริมาณสินคาคงเหลือในระดับสูง

ณ สิ้นป 2561 - 2563 บริษัทมีมูลคาสินคาคงเหลือเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.23
รอยละ 6.35 และรอยละ 5.22 ตามลําดับและมีระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 103 วัน 101 วัน และ 90 วัน ตาม
ลําดับ
ทั้งนี้ ในการบริหารสินคาคงคลัง บริษัทมีการจัดทํารายงานวิเคราะหอายุของสินคาคงเหลือ (Aging stock report)
และรายงานการเคลื่อนไหวสินคา (Last moving stock report) ทุกๆ สิ้นเดือน โดยสงตอไปยังฝายขาย ฝายผลิตแผนก
คลังสินคาและฝายบริหารเพือ่ วิเคราะหขอ มูลโดยจะเนนสินคาทีม่ กี ารคางนานเพือ่ วางแผนและดําเนินการจัดจําหนายสินคา
คงเหลือเหลานัน้ ไมใหมี การคางนานเพือ่ ปองกันการเสือ่ มสภาพสินคาและความลาสมัยของสินคาคงเหลือ นอกจากนี้ บริษทั
ยังใชวิธีเขากอนออกกอน ( FIFO) ในการเบิกใชวัตถุดิบและการคํานวณราคาสินคาคงเหลืออีกดวย
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สําหรับนโยบายการพิจารณา ตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือที่ผานมานั้น บริษัทพิจารณาการตั้งคาเผื่อ
มูลคาของสินคาลดลง (NRV) จากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยราคาทุน นอกจากนี้บริษัทมีการตั้งคา
เผื่อการเสื่อมสภาพของสินคาและวัตถุดิบโดยตั้งคาเผื่อการเสื่อมสภาพตามอายุของวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบที่อายุเกิน 1 ป
ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 50 สวนสินคาสําเร็จรูปที่มีอายุสินคาเกิน 1 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100
สําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท ฝายวางแผนการผลิตและฝายคลังสินคาจะรวมกันพิจารณาการสั่งซื้อโดยจะ
พิจารณาจากวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ นคลังสินคาประกอบกับความตองการใชวตั ถุดบิ ในงานตามแตละคําสัง่ ผลิตจากลูกคากอน หาก
ปริมาณวัตถุดิบคงคลังเหลือนอยกวาขั้นตํ่าที่บริษัทกําหนดไวจึงจะทําการสั่งซื้อเพื่อรักษาปริมาณสินคาคงเหลือขั้นตํ่าดัง
กลาว เวนแตกรณีที่ลูกคากําหนดใหใชวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ลูกคาตองการ บริษัทจะทําการสั่งซื้อวัตถุดิบดัง
กลาวเปนการเฉพาะเปนคราวๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทมีการเก็บสินคาคงเหลือใหสอดคลองกับปริมาณการใชงานจริงและ
เพือ่ ไมใหมกี ารเก็บสินคาคงเหลือเกินความจําเปน นอกจากนีบ้ ริษทั ไดมกี ารทํากรมธรรมประกันอัคคีภยั และภัยอืน่ ๆ สําหรับ
สินคาคงคลังในวงเงินทุนประกันรวม 90 ลานบาท เพื่อปองกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัย
และภัยอื่นๆ ได ทั้งนี้การประกันภัยดังกลาว ไมไดครอบคลุมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย
สําหรับ ป 2562 บริษัท ไดปรับปรุงแกไขนโยบายการตั้งสํารองเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ (FG Provision) ดังนี้
1. สินคาที่มี อายุสินคาเกิน 1 ปขึ้นไป ตั้งสํารองสินคาเสื่อมคุณภาพไว 100 %
2. สินคาที่มี อายุสินคาเกิน 4 เดือน ถึง 12 เดือน ตั้งสํารองสินคาเสื่อมคุณภาพไว 50 %
3. สินคาที่เปนงาน Promotion ทางฝายขายจะพิจารณาประจําเดือน

5. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีในการผลิต

เทคโนโลยีในการผลิตของบริษทั ถือเปนอีกปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญในการผลิต หากบริษทั ไมสามารถปรับตัวไดทนั
ตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการผลิตดังกลาวเพื่อเสนอบริการใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพทันตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและความตองการของลูกคา อาจสงผลใหลูกคาหันไปใชบริการกับผูประกอบการรายอื่น
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนลูกคาและรายไดรวมของบริษัทได
อยางไรก็ดี บริษัทมีการศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ และนวัตกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นใหมอยูเสมอทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ และในบางครั้งลูกคาที่สั่งผลิตสินคาจะใหขอมูลเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อยางตอเนือ่ ง ในขณะเดียวกันบริษทั มีการปองกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดงั กลาว โดยการติดตามขอมูล
ขาวสารและความเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรมอยางใกลชดิ และปรับตัวใหทนั ตามการเปลีย่ นแปลงรวมทัง้ เสนอ
สินคาและบริการใหอยูในความตองการของลูกคาเพื่อไมใหเสียโอกาสทางธุรกิจหรือเสียเปรียบคูแขงขัน โดยในระยะสั้น
บริษทั มีการเพิม่ อุปกรณเสริมทีใ่ ชกบั ระบบการผลิตอยางตอเนือ่ งทุกชวง 5 -10 ป เพือ่ ใหงานพิมพมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั มีนโยบายใหบคุ ลากรในสายงานการผลิต เจาหนาทีก่ ารตลาดและการขาย ติดตาม ศึกษา พัฒนา
ความรูและเขารับการฝกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ระบบการพิมพทผี่ า นมาไมไดมกี ารเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีอยางมีนยั สําคัญ นอกจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับการออกแบบผลิตภัณฑที่เนนความสวยงามและมีความนาสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ ตามงบการเงิน
ของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลคาเครื่องจักรและอุปกรณรวมทั้งสิ้น 266.31 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 24.13 ของสินทรัพยรวมทั้งหมดของบริษัท
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6. ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั มีผถู อื หุน รายใหญถอื หุน รวมกันมากกวารอยละ 50

กอนการกระจายหุนเพิ่มทุน บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (SALEE) ถือหุนในบริษัทรอยละ 99.99 ของ
ทุนชําระแลวของบริษัท และภายหลังการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ SALEE ยังคงถือหุนทางตรง
ในสัดสวนรอยละ 65.00 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัท โดยสัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50.00 ทําให SALEE
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ทําใหผูถือหุนรายอื่นของบริษัทมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือ
หุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการถวงดุลอํานาจจึงไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน การมอบ
อํานาจใหแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการบริษัท 4
ทานและเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งเทากับหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 10 ทาน เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูถือหุน
รวมทัง้ บริษทั ไดกาํ หนดมาตรการการทํารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจํากัดการออกเสียงของ
ผูที่เกี่ยวของและการตัดสินใจในการทํารายการระหวางกันที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทจะตอง
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เขารวมพิจารณาดวย โดยการทํา
รายการระหวางกันพิจารณาถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน โดย
การวาจางบริษทั ผูช าํ นาญการจากภายนอกทีป่ ฏิบตั งิ านเปนอิสระและขึน้ ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาทีห่ ลัก
ในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพือ่ ใหเปนไปตามระบบทีไ่ ดกาํ หนดไว ทัง้ นี้ เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหแกผถู อื หุน ถึงความ
โปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท

7. ความเสีย่ งจากโรคระบาดทีม่ ผี ลกระทบในวงกวาง

จากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง
ประชาชนมีการชะลอตัวในการจับจายใชสอยตางๆ รวมถึงเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การทํางาน และการใชชีวิตประจํา
วัน ไปตามมาตรการที่รัฐกําหนดตามระดับความรุนแรงของการระบาดในแตละระยะ ซึ่งสงผลกระทบกับลูกคาของบริษัท
ทีท่ าํ การผลิตสินคาอุปโภคบริโภคทําใหมผี ลกระทบตอยอดการสัง่ ผลิตของบริษทั เชนกัน นอกจากนีห้ ากพบการแพรระบาด
เกิดขึ้นในบริษัทจะทําใหบริษัทตองทําการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อระงับการแพรระบาด และทําความสะอาด ฆาเชื้อใน
พื้นที่ รวมถึงอาจขาดบุคลากรบางสวนในการปฏิบัติงานเมื่อตองมีการกักตัวเพื่อดูอาการเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม แมวา สถานการณของโรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ จะทําใหยอดการผลิตฉลากสินคาอุปโภคบริโภคบางชนิดลด
ลง ในขณะเดียวกันก็มียอดการสั่งผลิตฉลากสินคาที่จําเปนตองใชในขณะเกิดการแพรระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทได
รับยอดการสั่งซื้อจากลูกคาผูผลิตสินคากลุมนี้ ทําใหมีรายไดของบริษัทเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ในแงของการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในพนักงานของบริษัทและพื้นที่
ของบริษัท บริษัทไดมีการกําหนดและจัดทํามาตรการปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรค COVID-19 โดยครอบคลุม
ตั้งแตการเตรียมพรอมและติดตามสถานการณของการแพรระบาด การสื่อสารกับพนักงาน การกําหนดมาตรการ Work
from Home และมาตรการคัดกรองบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่จะเขามาในพื้นที่ของบริษัท การทําความสะอาดและ
การฆาเชื้อโรคในพื้นที่ตางๆ การจัดการสถานที่ทํางานใหมีการเวนระยะหางทางสังคมที่เหมาะสม การกําหนดหามเดินทาง
ไปในพื้นที่เสี่ยง และการรายงาน timeline เปนประจํา กําหนดมาตรการการกักตัวและวิธีการปฏิบัติเมื่อตองกักตัว และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติตางๆของบริษัทเมื่อพบวาพนักงานเกิดการติดเชื้อ จึงมั่นใจไดวาบริษัทจะสามารถทําการผลิตและ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องในสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19
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1. จํานวนทุนจดทะเบียนชําระแลว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระเรียบรอยแลวเทากับ 300,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
1,200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท

2. โครงสรางผูถ อื หุน

ผูถือหุนของบริษัทฯ สูงสุด 11 ราย แหลงที่มาของขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผูถือหุนใหญ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท วี ไอ วี อินเตอรเคม จํากัด
นายรัฐวิทย ปรปกษขาม
นายชัยวัฒน อนันควานิช
นายประกิต อัศวกาญจน
นายสิทธิชัย ประวงษรัตน
นายไพบูลย ตั้งตรงศักดิ์
นายพิชัย จิราธิวัฒน
นางสาวมินา นราธิปกร
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด
นายสาทิส ตัตวธร
รวม
ผูถือหุนรายยอย
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว จํานวน 4 ราย
รวมทั้งหมด

จํานวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน (%)
779,999,840
65.00%
35,533,971
2.96%
24,100,000
2.01%
21,410,900
1.78%
16,564,900
1.38%
11,587,978
0.97%
11,240,280
0.94%
9,500,000
0.79%
9,225,500
0.77%
8,626,700
0.72%
7,765,000
0.65%
935,555,069
77.96%
263,328,191
21.94%
1,116,740
0.093%
1,200,000,000
100.00%
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3. รายงานการถือครองหลักทรัพย/หุน บริษทั ของกรรมการ คูส มรส และผูบ ริหาร

รายงานการถือครองหลักทรัพย/หุนบริษัทของกรรมการ คูสมรส และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

ดํารงตําแหนง

1

พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2

นางประพิณ รุจิรวงศ (คูสมรส)
นายสุชาติ จิวะพรทิพย

3

นายประชา จิวะพรทิพย

รองประธานกรรมการ /กรรมการ
บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ

4
5
6

นางประภัทยา จิวะพรทิพย (คู
สมรส)
นายสาทิส ตัตวธร
นายทนง อัศวกาญจน
นางศริยา อัศวกาญจน (คูสมรส)
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

7

นายสุพจน แกวมณี

8

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

9

นายธนะชัย สันติชัยกูล

10 นายประภุตว จิวะพรทิพย

กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรพาและพิจารณา
คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ผูจัดการทั่วไป /เลขานุการบริษัท

จํานวนหุนที่ถือ
ไมมีการถือครองหุน
บริษัท
67,200 หุน
1,000,000 หุน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)
ไมมี
0.006%
0.083%

123,100 หุน

0.0010 %

3,510,250 หุน

0.029 %

7,765,000 หุน
741,675 หุน
105,000 หุน
ไมมีการถือครองหุน
บริษัท
ไมมีการถือครองหุน
บริษัท

0.65%
0.062 %
0.009%
ไมมี

ไมมีการถือครองหุน
บริษัท
ไมมีการถือครองหุน
บริษัท
ไมมีการถือครองหุน
บริษัท

ไมมี

ไมมี

ไมมี
ไมมี

4. นโยบายการจายเงินปนผล

บริษทั มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน ในอัตราไมนอ ยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละปใหนําปจจัยตางๆ ตอไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงิน สภาพคลองของบริษัท โครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และ
ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ
ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตน เมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตอง
นําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนกรณีที่เปนการจายเงินปนระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
อนุมัติเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวได และนํารายงานตอที่ประชุมผูถือหุนใหทราบในการประชุมคราวตอไป
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อัตราการจายเงินปนผลจากผลดําเนินงานปในรอบปทผี่ า นมา
พ.ศ. 2563
(ปที่เสนอ)

รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
3. จํานวนเงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
3.2 เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
4. เงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. อัตราสวนการจายเงินปนผล

พ.ศ. 2562

(21.76)
1,200
-

(44.29)
1,200
-

พ.ศ. 2561
30.57
1,200
0.025
0.015
0.010
30
98.14%

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ งดจายเงินปนผล เนื่องจากผลการดําเนินงานสําหรับป 2563 มีผลขาดทุน และใหนํา
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2564 เพื่ออนุมัติงดจายเงินปนผลการดําเนินงานป 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2564

ขอมูลสําคัญอืน่

รายงานการใชเงินลงทุนของบริษัท
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ขอรายงานผลการใชเงินเพิ่มทุนจากการระดมทุน เมื่อเดือนเมษายน 2558
เปนจํานวน 630 ลานบาท ซึ่งสรุปรายงานผลการใชเงินทุนเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หนวย:ลานบาท)
วัตถุประสงค
การใชเงินเพิ่มทุน
1. กอสรางอาคารโรงงานและ
คลังสินคา
2. ชําระคืนหนี้สถาบันการเงิน

เงินเพิ่มทุนใชไป สําหรับ
เงินเพิ่มทุนคงเหลือ
จํานวนเงินจากการเพิม่ ทุน
เงินเพิ่มทุน
วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ 31 ธันวาคม
(โดยประมาณ)
ใชไปสะสม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563
250.00

-

-

250.00

131.00

-

137.00

(6.00)

3. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

249.00

-

-

249.00

4. ซื้อเครื่องจักร – อุปกรณ

-

64.65

184.67

(184.67)

630.00

64.65

321.67

308.33

รวม

นอกจากทั้งนี้ บริษัทฯ ไดนําเงินเพิ่มทุนคงเหลือ จํานวน 308.33 ลานบาท
 ลงทุนระยะยาวอื่น ในรูปแบบตราสารหนี้ จํานวน 80 ลานบาท
 สวนที่เหลือลงทุนระยะสั้นในรูปแบบเงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
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Salee Printing Public Company Limited
ORGANIZATION CHART
Nomination and Compensation Commitee
คณะกรรมการและพิจารณาคาตอบแทน

Audit Commitee
คณะกรรมการตรวจสอบ
Internal Audit Unit
หนวยงานตรวจสอบภายใน

Sub-Risk Commitee

General Manager

Sales & Marketing Division

Operation Division

(MKT)

(PRT)

Pricing Analytics
วิเคราะหราคา

Product & Development
Department

Production
Department

Research & Product
Development

Roll Feed
Department
แผนกปอนมวน
(ROL)

Production Support
Department
แผนกสนับสนุนการผลิต
(PSD)

Finishing
Department
แผนกฟนิชชิ้ง

Mixing
ผสมหมึก

Digtial Printing
ดิจิตอล

Job Preparation
เตรียมงานพิมพ

Second Pass
หลังพิมพ

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ

Sales Department
แผนกขาย
(SAL)

Customer Service
Department
แผนกลูกคาสัมพันธ
(CSD)

Marketing
Department
แผนกการตลาด
(MKD)

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

(RPD)

Local Sales
บริหารงานขาย

Customer Service
ลูกคาสัมพันธ

Maketing
การตลาด

New Product
Development
พัฒนาผลิตภัณฑใหม

Key Account & Overseas

Distribution
กระจายสินคา

Maketing Online
การตลาดออนไลน

Production Technical
Support
เทคนิคการผลิต

ลูกคาหลัก&ลูกคาตางประเทศ

Sales Project
งานโครงการ

Innovation
Department

แผนกอินโนเวชั่น
(IND)
Creative
ครีเอทีฟ

(FNS)

แผนกสนับสนุนการผลิต

Prepress Department
แผนกกอนพิมพ
(PRE)

Graphic Design
ออกแบบ

Division
ฝาย

Color Separation
แยกสี

Department
แผนก

Plate
แมพิมพ

Section
งาน
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แผนกผลิต

Production Support
Department

Digital Business
Department

แผนกธุรกิจดิจิตอล
Digital
Department
แผนกดิจิตอล
(DGT)

Shrink Sleeve
ชิงคสลิฟ

Maintenance
Department
แผนกซอมบํารุง
(MTN)

Engineering
Department
แผนกวิศวกรรม
(ENG)

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

Corporate Sacretary
เลขานุการบริษัท

Executive Board of Directors
คณะกรรมการบริหาร
Managing Director
กรรมการผูจัดการ
Safety Unit
หนวยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
IT Commitee
คณะกรรมการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Supply Chain Division
ฝายซัพพลายเชน

Quality Assurance Division
ฝายประกันคุณภาพ

Business Development Division
ฝายพัฒนาธุรกิจ

(SPC)

(BDV)

Finance& Administration Division

ฝายการเงินและสำนักงาน

(QAD)

(FAD)

Quality Management
Department

แผนกการจัดการคุณภาพ
Planning Department
แผนกวางแผนการผลิต
(PLN)
Production Planning
วางแผนการผลิต

Warehouse
Department
แผนกคลังสินคา
(WHD)

Procurement
Department
แผนกจัดหา
(PCM)

Business Development
Department
แผนกพัฒนาธุรกิจ
(BDD)

Quality Assurance
Department
แผนกประกันคุณภาพ
(QAS)

Quality & Environment
Department
แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ
และสิ่งแวดลอม
(QES)

Accounting & Financial
Department
แผนกบัญชีและการเงิน
(ACC)

Human Resource
Management Department

Information Technology
Department

(HRM)

(ITD)

แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย

Raw Material
วัตถุดิบ

Accounting
บัญชี

Human Resource
Management
บริหารทรัพยากรมนุษย

Finished Goods
สำเร็จรูป

Financial
การเงิน

Administration
Management
บริหารงานสำนักงาน

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

* นอกจากหนวยตรวจสอบภายในของบริษัทเอง บริษัทยังไดวาจาง
บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทดวย
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คณะกรรมการบริษทั

ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา
5 คน และกรรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดตองมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ นราชอาณาจักร และตองมีคณ
ุ สมบัตติ าม
กฎหมายกําหนด ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 10 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน
5 คน (ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ 4 คนและดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คนดวย) กรรมการที่เปน
ผูบริหาร จํานวน 5 คน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามเกณฑที่สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน และมีนายประภุตว
จิวะพรทิพย ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท อีกตําแหนงดวย โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์
นายสุชาติ
นายสุชาติ
นายสุพจน
นางวรางคณา
นายประชา
นายธนะชัย
นายสาทิส
นายทนง
นายประภุตว

รุจิรวงศ
จิวะพรทิพย
บุญบรรเจิดศรี
แกวมณี
กัลยาณประดิษฐ
จิวะพรทิพย
สันติชัยกูล
ตัตวธร
อัศวกาญจน
จิวะพรทิพย

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ /กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ /กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท

กรรมการผูม อี าํ นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษทั

กรรมการผูซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทฯได คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย นายสาทิส ตัตวธร นายประภุตว จิวะพรทิพย
นายธนะชัย สันติชยั กูล นายประชา จิวะพรทิพย กรรมการสองในหา ลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั
ขอจํากัดอํานาจกรรมการ ไมมี/
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์
นายสุชาติ
นายสุชาติ
นางวรางคณา
นายสุพจน
นายประชา
นายธนะชัย
นายสาทิส

ตําแหนง

รุจิรวงศ
ประธานกรรมการ
จิวะพรทิพย1)
รองประธานกรรมการ
บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ
กัลยาณประดิษฐ
กรรมการอิสระ
แกวมณี
กรรมการอิสระ
จิวะพรทิพย
กรรมการ
สันติชัยกูล 1)
กรรมการ
ตัตวธร1)
กรรมการ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด
ป 2562
ป 2563
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
7/7
5/5
7/7

9. นายทนง

อัศวกาญจน

กรรมการ

5/5

7/7

10. นายประภุตว

จิวะพรทิพย

กรรมการ

5/5

7/7

หมายเหตุ : 1) ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
มีมติแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1. นายสุชาติ จิวะพรทิยพ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายสาทิส ตัตวธร กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
1. นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี*
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ*
3. นายสุพจน
แกวมณี

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรีและนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถทางดานบัญชี
และการเงิน โดยมีนางสาวณัฐวสา ชัยวุฒิกุล ผูชวยเลขานุการบริษัทฯ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.
4.

นายประชา
นายธนะชัย
นายสาทิส
นายประภุตว

จิวะพรทิพย
สันติชัยกูล
ตัตวธร
จิวะพรทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.

นายสุพจน
นางวรางคณา
นายสุชาติ

แกวมณี
กัลยาณประดิษฐ
จิวะพรทิพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ผูบ ริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
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ตําแหนง

1.

นายธนะชัย

สันติชัยกุล

กรรมการผูจัดการ

2.

นายประภุตว

จิวะพรทิพย

ผูจัดการทั่วไป

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายฮั้งเจ็ง
นางสาวเกสราภรณ
นางสาวปยะนุช
นางสาวศศิธร
นายขวัญเมือง
นายพีรพล
นายณัฐพล

แซโซว
เพ็งสุทธิ์
บุญยะบูรณ
รุงเรือง
แมนคลาย
เตชธนพัฒน
นิติเจริญพงศ

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดการคุณภาพ
ผูจัดการอาวุโสแผนกผลิต
ผูจัดการอาวุโสแผนกสนับสนุนการผลิต
ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรกิจดิจิตอล

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง นายประภุตว จิวะพรทิพย ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่จัดทําและ
จัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษทั ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุนและการจัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสีย
ทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ ริหารบริษทั ตลอดจนทําหนาทีใ่ หคาํ แนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตา ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
จะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ ประสานงานใหการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
รวมถึงการดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ไดเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป

คณะทํางานบริหารความเสีย่ งในองคกร

บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทําใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรและการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางมีระบบและ
ยั่งยืน โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. นําเสนอและกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยง
ดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน (Financial
Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงดานบุคลากร (Human Risk) เปนตน
2. นําเสนอและใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งหรือคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการกําหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง (Identify Risk) หรือประเภทความเสี่ยง ใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมและยอมรับได
3. นําเสนอรายงานการจัดลําดับความเสี่ยงที่แทจริงของกิจการ และสรุปผลการบริหารความเสี่ยง แนวทางการ
แกไขและผลการดําเนินงาน และผลการติดตามความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ประสานงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํา่ เสมอ โดยการแลกเปลีย่ นความรู และขอมูล เกีย่ วกับความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ
5. ดําเนินการตัดสินใจ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. สนับสนุนใหเกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางยั่งยืน
7. ควบคุม ติดตามประเมินผล บริหารความเสีย่ ง และดูแลใหบริษทั ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงกําหนด
8. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบ
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บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี จํานวน 10 ทานดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1.

นายธนะชัย

สันติชัยกุล

ประธานคณะทํางาน

2.

นางสาวศศิธร

รุงเรือง

รองประธานคณะทํางาน

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวปยะนุช
นายฮั้งเจ็ง
นางสาวพิรญาณ
นางทรัพยสิน
นางสาวมยุรี
นายสมพล
นายวิเชียร
นายโชคชัย

บุญยะบูรณ
แซโซว
วงษศิริ
ชีพัฒน
อนุตรพงศ
โตสอาด
เพ็ชรชา
วันดี

เลขานุการและคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

คณะอนุกรรมการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญ และจําเปนอยางมากในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเปนสวนสําคัญในการ
สนับสนุนงาน
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสงเสริมการพัฒนาทุกดานขององคกร ทั้งดานสนับสนุนงาน
และพัฒนาดานการบริการ ใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง โดยมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี
และใหสอดคลองกับความเหมาะสมของการบริหารงาน โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนา
ที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. กําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับเปาหมายการทําธุรกิจ
2. เชื่อมโยงกลยุทธ และเปาหมายลงไปในแตละระดับขององคกร
3. กําหนดโครงสรางองคกรที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธที่วางไว
4. นํากรอบงานดานการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานอื่นๆมาประยุกตใช
5. จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการสรางสารสนเทคทางธุรกิจ และการใชสารสนเทศ
ดังกลาวรวมกัน
6. การผนวกรวมความรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงไวในองคกร
7. มุงเนนกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําสัญ และความสามารถหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
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บริษทั ฯ จึงแตงตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มี จํานวน 9 ทานดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1.

นายธนะชัย

สันติชัยกุล

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายฮั้งเจ็ง

แซโซว

รองประธานอนุกรรมการ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวปยะนุช
นางสาวเกสราภรณ
นายวิเชียร
นางสาวพิรญาณ
นางทรัพยสิน
นายอริน
นายโชคชัย

บุญยะบูรณ
เพ็งสุทธิ์
เพ็ชรชา
วงษศิริ
ชีพัฒน
นันทภัทราวิทย
วันดี

เลขานุการและอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบ ริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม
ครั้งละ(บาท)

คาบําเหน็จ
ป
ป
2562 2563

คณะกรรมการบริษัท
1

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

35,000

-

-

2

นายสุชาติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30,000

-

-

3

นายสุพจน แกวมณี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30,000

-

-

4

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30,000

-

-

5

นายสุชาติ

รองประธานกรรมการ / กรรมการ

30,000

-

-

6

นายประชา จิวะพรทิพย

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

30,000

-

-

7
8

นายธนะชัย สันติชัยกูล
นายสาทิส ตัตวธร

กรรมการผูจัดการ / กรรมการ
กรรมการบริหาร / กรรมการ

30,000

-

-

30,000

-

-

9

นายทนง

กรรมการ

30,000

-

-

10

นายประภุตว จิวะพรทิพย

กรรมการบริหาร / ผูจัดการทั่วไป / เลขานุการ
บริษัท

30,000

-

-

บุญบรรเจิดศรี

จิวะพรทิพย

อัศวกาญจน

ยอดรวม

305,000

-
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ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม
ครั้งละ(บาท)

คาบําเหน็จ
ป
ป
2562 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ
1

นายสุชาติ

บุญบรรเจิดศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

25,000

-

-

2

นายสุพจน

แกวมณี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

20,000

-

-

3

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

20,000

-

-

ยอดรวม

65,000

-

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
1
2
3

นายสุพจน

แกวมณี

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา
ตอบแทน/กรรมการอิสระ
นายวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการอิสระ
ยอดรวม
หมายตุ :

15,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

35,000

-

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2563 อัตราเดียวกับป 2562

คาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2563

ตามที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ในป 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คาเบีย้ ประชุมประธานกรรมการ ครัง้ ละ 35,000 บาทตอทาน และคาเบีย้ ประชุมกรรมการครัง้ ละ 30,000 บาท
ตอทาน
2) คาเบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 25,000 บาทตอทาน และคาเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ
ครั้งละ 20,000บาทตอทาน
3) คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000 บาทตอทาน และคา
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาทตอทาน
*** รวมคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไมเกินปละ 3,700,000.-บาท (สามลานเจ็ดแสนบาทถวน)
4) คาบําเหน็จคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะไมเกินปละ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ทั้งนี้ อยูใน
อํานาจคณะกรรมการบริษัทฯ จัดสรร
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คาตอบแทนผูบ ริหารบริษทั

คาตอบแทนผูบริหาร สําหรับป 2562 และ ป 2563 เปนดังนี้
ป 2562
8
13.32

จํานวนราย(คน)
คาตอบแทน*(ลานบาท)

ป 2563
9
15.43

*คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพและคาสวัสดิการพนักงาน

(2) คาตอบแทนอื่น -ไมมีบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีจํานวนพนักงานทั้งหมด จํานวน
228 คน และ 225 คน ตามลําดับ ประกอบดวยพนักงานตามสายงานดังนี้
ฝาย
ฝายบริหาร – สํานักงาน
ฝายซัพพลายเชน
ฝายขายและการตลาด
ฝายปฏิบัติการ
ฝายประกันคุณภาพ
รวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จํานวน (คน)
46
15
33
117
17
228

ฝาย
ฝายบริหาร – สํานักงาน
ฝายซัพพลายเชน
ฝายขายและการตลาด
ฝายปฏิบัติการ
ฝายประกันคุณภาพ
รวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวน (คน)
42
14
44
111
14
225

หมายเหตุ ในป 2563 บริษัท มีการปรับอัตรากําลังของพนักงานใหมีความเหมาะสมกับความคลองตัวของธุรกิจ

บริษัทมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่ไมใชผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา คาจาง โบนัส
คาเบีย้ ขยัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ คาสวัสดิการพนักงาน
และคาใชจายผลประโยชนพนักงานในป 2562 และ ป 2563 เปนจํานวน 81.33 ลานบาท และ 89.65 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

บริษัทฯ สนับสนุนใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู ความสามารถ ทักษะ รวมถึง
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทั้งในดานการปฏิบัติงาน ความรู ความชํานาญในสาขาอาชีพ (Functional) รวมถึง
พัฒนาความสามารถดานการบริหารจัดการ (Managerial) เพื่อใหเติบโตและพรอมพัฒนาสูความยั่งยืนเคียงคูกับบริษัท
โดยการพัฒนามีรูปแบบการ และวิธีการตาง ๆ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะงานการทํางาน ตําแหนงงาน และ
มีวิธีการอบรมพัฒนาตาง ๆ หลากหลายวิธี เชน การฝกอบรมในหองเรียน (Class room) พรอมกิจกรรม work shop
ทั้งจัดภายในบริษัท และสงอบรมภายนอก การฝกอบรมแบบสอนงานที่หนางานจริง (On the training) การใหคําแนะนํา
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เพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคิดวิเคราะหดวยตนเอง (Coaching) การดูแลใหคําปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
(Mentoring) การมอบหมายงาน โครงการพิเศษ (Project Assignment) การหมุนเวียนสลับเปลี่ยนเพื่อเรียนรูงานใหม ๆ
(Job Rotation) เปนวิทยากรภายใน ผูสอนงานภายใน พัฒนาทักษะการนําเสนอองคความรูของบริษัท (Internal Trainer)
การศึกษาดูงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ (Site Visit) สงเสริมใหรวมทํากิจกรรม แตงตั้งคณะกรรมการ หรือ
มีสวนรวมในคณะทํางานตาง ๆ (Activities) มอบหมายงานที่มีคุณคา หรืองานยากที่ทาทายและใหอํานาจในการตัดสินใจ
(Job Enrichment) และ การศึกษา คนควา เรียนรูดวยตนเอง เชน การอานหนังสือ เรียนเสริม Couse on line
แผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน สงเสริม พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน
ใหเพิ่มขีดความสามารถอยูเสมอ โดยมีแผนการฝกอบรมและพัฒนา ดังนี้
1) แผนการฝกอบรมพนักงาน (Training Plan) สําหรับพนักงานทุกคน เพื่อสงเสริมการเรียนรู พัฒนาทักษะ
ความรู ความเขาใจ ความสามารถในปฏิบัติงานไดอยางถูกวิธี และ update ความรูใหมๆ อยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับ
กลยุทธและเปาหมายขององคกร
2) การฝกอบรมภายนอก (Public Training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ เขารวมอบรม สัมมนา
กับหนวยงาน สมาคม สถาบันตาง ๆ ที่เปนผูเชี่ยวชาญ มีประสบการณที่สอดคลองกับธุรกิจของบริษัท เพื่อใหพนักงาน
ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีใหม ๆ และเปนการเพิ่มชองทาง เพิ่มความสัมพันธ (Connection)กับองคกรอื่น ๆ
รวมทั้งมีการสงพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) การฝกอบรมความรูในงาน (On the job training) เพื่อเปนใหความรูและพัฒนาทักษะในการทํางานพื้นฐาน
ดานการปฏิบัติงานใหกับพนักงานใหมและพนักงานปจจุบันในการเรียนรู ปรับตําแหนง โอนยายตําแหนง โอนยาย
หนวยงาน เพื่อเปนการเพิ่มทักษ ะความรู ความสามารถในการทํางานใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) แนวทางพัฒนารูปแบบ Reskill และ Upskill เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใหตอบ
สนองกับการปรับเปลี่ยนของโลกยุคปจจุบันและอนาคต โดย Reskill คือการเพิ่มทักษะใหมๆ ใหพนักงานที่ไมเคยมีมากอน
เชน การจัดการขอมูลจํานวนมาก Big Data Management การทํางานแบบ Agile การทํางานกลุมยอย/ประชุมกลุมเล็ก
ประกอบดวยบุคลากรแผนกตาง ๆ เพื่อปรึกษาหารือ ปรับปรุงแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและความคลองตัวในการติดตอ
ประสานงานเพื่อผลสําเร็จของงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงรวมกันหาแนวการคิดวิเคราะหกิจกรรมในการทํางาน
โดยหาเทคโนโลยี อิเลคทรอนิคขามาชวยในการทํางาน การคิดนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเทคโนโลยีใหมๆ
และแนวโนมการทํางานในอนาคตเพื่อทํางานไดอยางรวดเร็ว ลดความซํ้าซอน และชวยลดความผิดพลาด สวน Upskill คือ
การพัฒนาทักษะเดิมหรือปจจุบันของพนักงานใหแข็งแกรงมากขึ้น ยกระดับความรู ความสามารถใหมีมากขึ้น เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด และสามารถนําปรับใชใหสอดคลองและตอบสนองนโยบายหรือบริบทใหมขององคกร
ที่จะเกิดขึ้น หรือปรับเปลี่ยนในอนาคตไดทันตอสถานการณของโลก

แผนกําลังคนสํารองและแผนการสืบทอดตําแหนงผูบ ริหารระดับสูง

บริษทั มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงโครงสรางการบริหาร ปรับเปลีย่ นผังองคใหม ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และกลยุทธเชิงรุก เพื่อเสริมกําลังทีมตาง ๆ อยางเพียงพอ พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการพัฒนาทักษะ ความรู
ความสามารถ เพื่อใหทันตอการเติบโต และพรอมสืบทอดตําแหนงงานตาง ๆ รวมถึงตําแหนงงานใหม ๆ ที่มีความสามารถ
ความชํานาญ มารวมสนับสนุนทีมงาน โดยทัง้ นี้ มีการเตรียมความพรอม อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ โดยมีขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากภายในที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการทั้งผลการ
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ปฏิบตั งิ าน ผลงาน ทักษะ ประสบการณ ความรู ความสามารถ ไดรบั การการยอมรับ ในการดํารงตําแหนง รวมถึงการสรรหา
บุคคลจากภายนอกที่มีความชํานาญเฉพาะทาง มาชวยสนับสนุนและเสริมทีมการทํางานของบริษัท เพื่อตอบสนองแผน
กลยุทธ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร โดยผานขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกอยางโปรงใส
ทั้งนี้ แผนการสืบทอดตําแหนงของบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง ไดมีการวางแผนการพัฒนากลุมคนที่เปน
ผูสืบทอดตําแหนง (Successor) โดยไดวางแผนการพัฒนความรู ความสามารถ ทักษะการบริหารจัดการ อยางตอเนื่อง
(Succession Plan) เพื่อสรางความมั่นใจวาบริษัทมีความพรอมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตําแหนงวาง
รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ดังนั้นบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งความรู ความสามารถ ทัศนคติ ความยอมรับ จะไดรับการสนับสนุนใหมี
ความกาวหนาในสายอาชีพ หรือสายอาชีพอืน่ ทีเ่ หมาะสมกับความรูค วามสามารถประสบการณทไี่ ดสะสมมา พรอมทัง้ พัฒนา
ความรูทั้งการ upskill และ reskill เพื่อสามารถพัฒนาตนเองอยูเสมอและพัฒนาองคกรไดในอนาคต

นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารตอตานการทุจริตคอรัปชัน่

บริษทั ฯ สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับเห็นความสําคัญ และปฏิบตั ติ ามนโยบายในการตอตานการทุจริต
คอรรปั ชัน่ รวมทัง้ จัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในเพือ่ ปองกันการของเกีย่ วกับการรับหรือใหสนิ บน หรือการสอไปทางทุจริต
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม อันมีความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น โดย
1. ไมประพฤติพฤติกรรมใด ทีแ่ สดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แกผมู สี ว นไดเสียในเรือ่ งทีต่ นทําหนาที่
รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยออมเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ ตองปฏิบัติดังนี้
1.1 ไมรับ หรือ ใหของขวัญ ของที่ระลึก ที่เปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณีอสังหาริมทรัพย หรือ
สิ่งของในทํานองเดียวกัน กับผูมีสวนเกี่ยวของที่ตนไดเขาไปติดตอประสานงาน ทั้งในหนวยงานราชการ
และหนวยงานเอกชน
1.2 ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่น อันเปนการชักนําใหเกิดการละเวนการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนทัง้ นีก้ อ นการรับของทีร่ ะลึกควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปฏิบตั ถิ กู ตองตามกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ใหแกกันในหนาที่การงานควรเหมาะสมตามแตละโอกาส
1.3 ไมใหทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผล
ทําใหผูรับไมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการคาเชนเดียวกันกับคูคารายอื่นทั้งนี้การใหสิ่งของตามโอกาสหรือ
วาระตางๆ ตองมีมูลคาไมมากจนเกินปกติวิสัย
1.4 ไมเปนตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หนวยงาน
ราชการ หรือองคกรใดๆ เพือ่ แลกกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ มควรได หรือทําใหเจาหนาทีข่ องรัฐละเวนการปฏิบตั ติ าม
กฎ ระเบียบขอบังคับ และขอปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กําหนดไว
2. ในการจัดซือ้ จัดจาง ตองดําเนินการผานขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั หรือคณะทํางานรวมตัดสินใจงานโครงการ
ตางๆ เพื่อความโปรงใส และไมอิงตอผูมีสวนไดเสียเจาเดียว รวมถึงการมีหมุนเวียนเปลี่ยนคูคาตามเวลาที่เหมาะสมและ
สามารถตรวจสอบได
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3. การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ
สามารถกระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ตองปฏิบัติดังนี้
4.1 การใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ตองกระทําในนามบริษัทเทานั้น โดยการบริจาค
เพือ่ การกุศล ตองเปน มูลนิธิ องคกรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานศึกษาหรือองคกร
เพื่อประโยชนตอสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได สามารถตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัท
4.2 การบริจาคเพือ่ การกุศล ในนามสวนตัวพึงกระทําได แตตอ งไมเกีย่ วของ หรือทําใหเกิดขอสงสัยไดวา เปนการ
กระทําที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชนใด
5. ในการใหเงินสนับสนุน ตองปฏิบัติดังนี้
5.1 การใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ตองระบุชื่อในนามบริษัทเทานั้นโดยเงิน
สนับสนุนที่จายไป ตองมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ภาพลักษณที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจาย
ตองระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของ
บริษัท
6. ไมกระทําการอันใดทีเ่ กีย่ วของกับการเมืองภายในบริษทั และไมใชทรัพยากรใดของบริษทั เพือ่ ดําเนินการดังกลาว
ทั้งนี้บริษัทเปนองคกรที่ยึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงไมมีแนวทางในการใหการชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองใด ไมวาจะโดยทางตรง หรือทาง
ออม
7. หากพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวของกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือ
ทางออม ตองไมละเลย หรือเพิกเฉยตอพฤติกรรมดังกลาว ควรแจงใหกรรมการผูจ ดั การ หรือเลขานุการบริษทั ฯ ทราบทันที
หรือแจงผานชองทางการแจงเบาะแส ตามที่ไดกําหนดไวในนโยบายนี้
8. กรรมการ และผูบริหารตองตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษา เพื่อสรางความเขาใจ
ใหแกผูใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อใหพนักงานไดปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตาน
ทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเปนแบบอยางที่ดี ในการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
โดยทางผูบ ริหารมีการสือ่ สาร ชีแ้ จงนโยบายการตอตานทุจริตคอรัปชัน่ ใหพนักงานทุกระดับทราบและใหเห็นถึงความ
สําคัญและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานหรือจรรยาบรรณเรื่องความซื่อสัตยในปฏิบัติงาน โดยผูบริหารสื่อสาร ชี้แจง
กระตุนเตือนนโยบายการตอตานทุจริตคอรัปชั่นเปนประจําทุกป หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามวาระ
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นโยบายการบริหารคาตอบแทน

บริษทั ฯ ใหความสําคัญกับนโยบายการจายคาตอบแทนใหกบั พนักงานระดับ เพือ่ สรางความมัน่ ใจและสรางแรงจูงใจ
ในการรับคาตอบแทนทีส่ ามารถเทียบเคียงกับตลาดแรงงานและธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงได โดยมุง เปาหมายใหพนักงาน
เกิดกําลังใจในการทํางานและสรางผลงาน เพื่อสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ และยังจะชวยเปนพลังผลักดันใหบริษัท
และพนักงานเจริญเติบโตไปดวยกันอยางยัง่ ยืน โดยไดกาํ หนดนโยบายการบริหารคาตอบแทน และระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไวทุกระดับ เพื่อมุงสูเปาหมายอเดียวกัน โดยพิจารณาครอบคลุมทุกมุมมอง ทั้งดานการเงิน
ดานลูกคา ดานการจัดการภายใน และ ดานการเรียนรูและพัฒนา ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการ
วัดผลประสิทธิภาพการทํางานรายบุคคล รายแผนก และวัดประสิทธิภาพองคกร วัดผลการดําเนินงาน เพือ่ ใชในการพิจารณา
จายคาตอบแทนและผลประโยชนตาง ๆ อยางเปนธรรม
โดยผลตอบแทนระยะสัน้ บริษทั ฯ ไดพจิ ารณาจายคาตอบแทนในการจางงานและสวัสดิการอืน่ ๆ ตามวุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ ความสามารถ ตําแหนงงาน ที่สามารถเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน หรือเทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน เพื่อให
สามารถแข็งขันกับตลาดแรงงานและเปนการรักษาและสรางแรงจุงใจในการทํางานใหพนักงานทําใหอยางเต็มความสามารถ
ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายจายคาตอบแทนและผลประโยชน เพื่อธํารงรักษาพนักงานและ
เปนแรงจูงใจในการทํางานระยะยาว เชน แนวทางการปรับคาจางประจําป การพิจารณาโบนัส เงินพิเศษ เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

นโยบายความพึงพอใจของลูกคา

บริษัทฯ มีนโยบายความพึงพอใจของลูกคา เพื่อเปนแนวทางในการวัดความพึงพอใจของลูกคา และเพื่อใหสื่อสาร
กับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ใหไดรบั ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา ขอมูลยอนกลับดานตางๆ และสามารถนําขอมูลไป
ใชในการพัฒนาระบบคุณภาพของบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่องปละ 2 ครั้ง โดยจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของลูกคาสงให
กับลูกคาของบริษัทฯ และรวบรวมรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อดูผลของการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
วิเคราะห และการนําไปปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในบริษัทฯ นําผลเขาที่ประชุมการทบทวนของฝายบริหาร
(Management Review Meeting)
โดยมีเปาหมายในการสํารวจคะแนนความพึงพอใจจากลูกคา
 ความพึงพอใจของลูกคาแตละรายไมตํ่ากวา 80%
 ความพึงพอใจในแตละหัวขอไมตํ่ากวา 4.0
 ความพึงพอใจของลูกคาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 80%
สรุปผลของการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดรับคะแนน
รอยละ 87

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด

เพื่อเปนการใหสิทธิแกผูมีสวนไดเสียตางๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความโปรงใส คณะกรรมการบริษัทฯ จึงควรเปดใหมีชองทางในการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียนเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงที่อาจเกิดขอขัดแยงกับผูเกี่ยวของ โดยผูรองเรียน
สามารถจัดทําคํารองเรียนเปนลายลักษณอกั ษรประกอบกับเอกสารหลักฐานตางๆมายังคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ใหมกี าร
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พิจารณาสืบสวน/สอบสวนขอเท็จจริง และกําหนดแนวทางแกไขปญหาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
โดยทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเชื่อมั่นวาจะรักษาความลับเกี่ยวกับผูรองเรียนรองทุกขโดยการปกปองคุมครอง
เพื่อใหผูรองเรียนรองทุกขที่ใหถอยคําหรือใหขอมูลใดๆ ดวยความสุจริตใจไมไดมีเจตนาในการใหรายหรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูใดจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงงานลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางหรือการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการ
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูนั้น
กําหนดใหมีชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินที่ไม
ถูกตอง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอรรัปชั่นหรือระบบควบคุมภายในที่บกพรองโดยรองเรียนผานชองทางดังตอไปนี้
เว็บไซตบริษัทฯ
www.saleeprinting.com
เลขานุการบริษัทฯ
secretary@saleeprinting.com
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
audit_committee@saleeprinting.com
จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจของบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ
นายประภุตว จิวะพรทิพย
ฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
19 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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หลักการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัทเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ การกํากับ
ดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวน
เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใสและตรวจสอบได จึงไดกําหนดเปนนโยบายดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีหลักสําคัญในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได
(Accountability)
2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบัติตอผูสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความเปนธรรม และมีคําอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ
(Transparency)
5. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มองคกรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) โดยนํามาใชในการดําเนินงาน มีโครงสรางการ
บริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุนอยางเปนธรรม
นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัทจึงมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบงเปน 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ อื หุน (The Rights of Shareholders)
1. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถ อื หุน
บริษัท ใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายรวมไปถึงผูถือหุนสถาบันในการเขารวมประชุมผูถือหุน ทั้งการประชุมสามัญและ
วิสามัญและใหสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกแตละระเบียบวาระที่เสนอ และแยกแตละรายการในกรณีที่ระเบียบวาระนั้น
มีหลายรายการ รวมทั้งสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได
***ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) จัดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมใหญ บริษัท สาลี่พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
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2. สิทธิในการับสวนแบงกําไร / เงินปนผล
บริษทั มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน ในอัตราไมนอ ยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลในแตละปใหนําปจจัยตางๆ ตอไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคลองของบริษทั การขยายธุรกิจ และปจจัยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของในการบริหารงานของบริษทั
ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนตามลําดับ

3. สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
บริษัท เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการะประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยแจง
ลวงหนาผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท
***เพื่อเปนการใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและบุคคลเปนการลวงหนา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2563 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ระหวางวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การจัดสงหนังสือเชิญประชุม
บริษัท สงหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมใหผู
ถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันทําการ กอนการประชุม และโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันลวงหนากอนวันประชุม
ไมนอยกวา 3 วัน รวมทั้งเผยแพรหนังสือนัดประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา
30 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน ไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ

4. สิทธิในการเลือกตัง้ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัท ระบุไววาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่ง
ในสาม (1/3) และใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการผูออกจากตําแหนง
ไปนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกกอได ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถ อื หุน แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
นอกจากนั้น บริษัท ไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนสําหรับกรรมการในการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปทุกครั้งดวย

5. สิทธิในการแสดงความเห็นและตัง้ คําถามตอทีป่ ระชุม
บริษทั เปดโอกาสใหผถู อื หุน สงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑและแจงใหผถู อื หุน ทราบพรอม
การนําสงหนังสือเชิญประชุมและเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท โดยกรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชุดยอย
และเลขานุการบริษัท ควรเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อตอบขอซักถาม รับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน และบันทึกไวใน
รายงานการประชุมผูถือหุน
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6. การอํานวยความสะดวกใหผถู อื หุน
บริษัท จัดสถานที่ประชุมผูถือหุนใหมีขนาดเพียงพอรองรับจํานวนผูถือหุน สะดวกตอการเดินทาง และนําระบบ
คอมพิวเตอรมาชวยในการลงทะเบียนในการประชุม รวมถึงวิธีการนับคะแนน โดยเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุน และ
จัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระไมนอยกวา 2 คน เปนผูตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม พรอมทั้งเปดเผยผลการลงคะแนน
ใหที่ประชุมทราบ และเปดเผยผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. การออกเสียงลงคะแนนแบบหนึง่ หุน ตอหนึง่ เสียง
ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนที่ถือ
โดยที่หนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผูถือหุนคนใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น โดยบริษัท แจงใหผูถือหุนทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงกอนเขาสูระเบียบวาระการะประชุม

2. การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษทั
บริษัท เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา
ป โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อและแจงลวงหนาผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมทั้งเว็บไซตของบริษัท www.saleeprinting.com หรือทางอีเมล secretary@saleeprinting.com ลวงหนา

3. การจัดใหมหี นังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
บริษัท จัดใหมีแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก .และ แบบ ข. แบบ ค. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะไดอยางละเอียด ชัดเจน และไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เพื่อใหผูถือหุน
สามารถกําหนด ทิศทางการออกเสียงในแตละเรื่องไดวา เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และแยกใหผูถือหุนสามารถใช
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไดในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พรอมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ
จํานวน 3 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
บริษัทกําหนดใหกรรมการที่เปนอิสระ ประกอบดวย
1) นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2) นายสุพจน แกวมณี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. การจัดใหมเี อกสารทีเ่ กีย่ วของกับการประชุมเปนภาษาอังกฤษ สําหรับผูถ อื หุน ตางชาติ
บริษัท จัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับผูถือหุนตางชาติ และมีเอกสารแบบ
เดียวกันนี้ไวบนเว็บไซตของบริษัท กอนการประชุมผูถือหุน
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5. นโยบายเกีย่ วกับการปองกันการใชขอ มูลภายใน
บริษัท ถือวาเปนความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบริหาร ที่ตองเก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัท อยางเครงครัด
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุน
การใชขอมูลภายในที่เปนขอมูลสําคัญตองดําเนินการใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย โดยรวม และ
ความถูกตองตามทีก่ ฎมายกําหนด และตองไมใชขอ มูลนัน้ เพือ่ ประโยชนสว นตัวหรือบุคคลอืน่ โดยบริษทั ไดกาํ หนดแนวทาง
การปฏิบัติไวใน คูมือ จริยธรรมธุรกิจ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อใหการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัท เปนไปอยางมีมาตรฐาน ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
ผูถือหุน และสังคม
นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัท ทั้งของตนเองและคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยอนั เนือ่ งจากมาจากการซือ้ ขาย โอน
หรือรับหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับตัง้ แตวนั ทีเ่ กิดรายการ รวมทัง้ บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) อีกทั้งบริษัท ยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลการถือครองหลักทรัพย
ของกรรมการและผูบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6. นโยบายเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั
ผูบริหารและพนักงานประจําของบริษัท รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของ
ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท หรือโอนหุนบริษัท ไมวา จะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee
ผานกองทุนสวนบุคคล)ในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยขอมูลงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และในชวงระยะเวลา 3 วันหลังการเปดเผยขอมูลงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) เพื่อใหผูถือหุนและ
ผูล งทุนไดมรี ะยะเวลาทีเ่ พียงพอในการเขาถึงและทําความเขาใจในสาระสําคัญของขอมูลขาวสารของบริษทั หรืองบการเงิน
ที่เปดเผยไดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสร็จสิ้นแลว

7. นโยบายการมีสว นไดเสียของกรรมการในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในระเบียบวาระ
ที่พิจารณา กรรมการคนดังกลาวจะไมเขารวมประชุมและการงดออกเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระดังกลาว

8. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัท ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชนสวนตน และตองพยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
สงผลกระทบตอการตัดสินใจ ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ตองยึดถือผลประโยชนของบริษัท ภายใตความถูกตองตามกฎหมาย
และจริยธรรม เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหาร และ
พนักงาน เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
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1 หลีกเลีย่ งการทํารายการเกีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ าจกอนใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั บริษทั
2 .กรณีทผี่ บู ริหารหรือพนักงานไดมกี ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั บริษทั จะดําเนินการเสมือนกับบริษทั
ไดกระทํากับบุคคลภายนอก ซึง่ ผูบ ริหารหรือพนักงานผูน นั้ จะตองไมมสี ว นในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไมใชโอกาสหรือขอมูลทีไ่ ดจากการเปนผูบ ริหารหรือพนักงาน ในการหาผลประโยชนสว นตน และในเรือ่ ง
การทําธุรกิจทีแ่ ขงขันกับบริษทั หรือทําธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
4. ไมใชขอ มูลภายใน เพือ่ ประโยชนของตนในการซือ้ ขายหุน ของบริษทั หรือใหขอ มูลภายในแกบคุ คลอืน่
เพือ่ ประโยชนในการซือ้ ขายหุน ของบริษทั
5. กรณีไปดํารงตําแหนงใด ๆ ในบริษทั หรือองคกรทางธุรกิจอืน่ ๆ จะตองไมขดั ตอประโยชนของบริษทั และ
การปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยตรงในบริษทั โดยตองแจงใหผบู ริหารระดับสูงสุดทราบ
6. ระหวางทีป่ ฏิบตั งิ านใหบริษทั และหลังจากพนสภาพการปฏิบตั งิ านแลว พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูล
ทีถ่ อื วาเปนความลับของบริษทั เพือ่ ประโยชนแกผใู ดทัง้ สิน้ ไมวา จะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ขอมูล
การเงิน การปฏิบตั งิ าน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั เปนตน
โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั ไดมกี ารพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และ
เปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ตลอดจนใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูม สี ว นไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั คํานึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั อิ ยางเสมอภาคเปนทีน่ า เชือ่ ถือตอผูม ผี ลประโยชนรว ม ไดแกผถู อื หุน
ลูกคา พนักงาน ผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และคูแขง
1. ความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน อันไดแก ผูถ อื หุน รายใหญ ผูถ อื หุน รายยอย และนักลงทุนทัว่ ไป โดยจะคํานึงถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิที่กําหนดไวตามกฎหมายหรือตามขอบังคับของบริษัท สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและ
ออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะเจาของบริษัท คนหนึ่งผานกรรมการอิสระ เพื่อรวบรวมใหกรรมการบริษัท
พิจารณา รวมถึงการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินใหมีสภาวะมั่นคง
เพื่อประโยชนตอความคงอยูและความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัท มีนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให
เจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุนอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน บริษัทยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบและเปน
ธรรมตอผูถ อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียม เพือ่ ประโยชนสงู สุดของผูถ อื หุน โดยรวม รวมทัง้ บริษทั จะนําเสนอรายงานสถานภาพ
ของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความจริง
โดยจะแจงใหผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัททั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความ
เปนไปได มีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่นโดยใชขอมูลของ
บริษทั ซึง่ ไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกบั องคกร

67

2. ความรับผิดชอบตอลูกคา บริษัท มีความมุงมั่นที่จะตอบสนองและเนนใหบริการที่ดี เพื่อใหลูกคาไดรับความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุดบนพื้นฐานจริยธรรมที่ถูกตอง
3. ความรับผิดชอบตอเจาหนี้ บริษัท ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือให
กับเจาหนี้ โดยบริษัทไดยึดแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ในการชําระคืนหนี้ เงินยืม ดอกเบีย้ และมีความรับผิดชอบในหลักประกันตาง ๆ บริษทั ยึดมัน่ ในสัญญา
และเงือ่ นไขตาง ๆ ทีต่ กลงกันไวอยางเครงครัด
(2) หากเกิดกรณีทไี่ มสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขแหงสัญญาทีต่ กลงกันไวได บริษทั จะแจงใหเจาหนีท้ ราบ
ลวงหนา เพือ่ รวมกันพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา
4. ความรับผิดชอบตอพนักงาน บริษัท ตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของ
บริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงใหการดูแลและปฏิบัติที่เปนธรรมทั้ง
ในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตัง้ การโยกยาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเคารพ
ตอสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน รวมทั้งจัดใหมีสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของพนักงาน ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การใหรางวัล และการลงโทษกระทํา
ดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ หลีกเลี่ยงการ
กระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความ
กดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน โดยพนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและ
กระบวนการที่กําหนด รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค จัดใหมี
สวัสดิการที่ดีและสภาพการจางที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะการตลาด รวมทั้งสงเสริมใหใชทรัพยากรบุคคลอยางมีคา
ที่สุดและเปดโอกาสการจางใหแกทุกคนโดยเทาเทียมกัน และสนับสนุนใหพนักงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานและ
มีจิตสํานึกในภาระหนาที่และการทํางานอยางมุงมั่น
5. ความรับผิดชอบตอคูแขง บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกาการ
แขงขันทีย่ ตุ ธิ รรม ไมแสวงหาขอมูล ไมพยายามทําลายชือ่ เสียงของคูแ ขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจาก
ความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล รวมถึง คํานึงถึงจริยธรรม
ในการประกอบการคา ไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวง หรือใชวิธีอื่นใดที่ไมถูกตอง สงเสริมการคาเสรี และโปรงใส ไมทํา
ขอตกลงที่ไมชอบดวยกฎหมาย
6. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของและตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อปกปองผลกระทบตาง ๆ ที่กอใหเกิดความสูญเสีย
ตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม
7. ความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ
การทําธุรกรรมกับภาครัฐ บริษทั ตองหลีกเลีย่ งการกระทําทีอ่ าจจูงใจใหรฐั หรือเจาหนาทีข่ องรัฐดําเนินการทีไ่ มถกู ตองเหมาะสม
แตคงดํารงความสัมพันธทดี่ ตี อ องคกรของรัฐ ตลอดจนเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
และเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูล
ทั่วไปที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของ
บริษัท รวมถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยขอมูลขาวตางๆ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุนและผูเกี่ยวของได
รับผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ เว็บไซตของบริษทั (www.saleeprinting.com)
รายงานประจําป การแถลงขาว การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เปนตน
คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใสอยางเครงครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้


ชองทางการเปดเผยขอมูลมีหลายชองทาง นอกเหนือจากการรายงานผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
- รายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีและผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชี
ที่เปนอิสระ โดยบริษัท ยินดีที่จะปรับปรุงตามคําแนะนําของผูสอบบัญชีและขอมูลทั่วไปอยางถูกตอง
ครบถวน โปรงใส และสมเหตุสมผลตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนมีความ
ชัดเจน เพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปที่ผานมา อาทิ โครงสรางขององคกร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โครงสรางคณะกรรมการ รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
หนาที่ในรอบปที่ผานมา ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ เปนตน
-

เว็บไซตของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีวา ในปจจุบันการเปดเผยขอมูลทางเว็บไซต เปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว
ผูถ อื หุน และผูเ กีย่ วของสามารถเขาถึงขอมูลไดงา ย มีความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล และนาเชือ่ ถือ
ดังนั้น คณะกรรมการจึงไดดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ไวในเว็บไซตของบริษัท
(www.saleeprinting.com)
การเปดเผยขอมูลอื่น ๆ โดยคํานึงถึงมาตรการที่ดีในการรักษาความลับของขอมูลที่ยังไมเปดเผยที่อาจมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ขอมูลตาง ๆ จะเผยแพรผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนําเผยแพรผาน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ จะนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดระยะเวลา
การเผยแพรรายงานประจําปภายใน 120 วันนับตั้งแตสิ้นสุดรอบปบัญชี
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การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ไดแก
- โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการแตละคณะ
-

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และโปรงใส
โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น คณะอนุกรรมการตาง ๆ จะไดรับคาตอบแทนตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากลั่นกรอง และเสนอคาตอบแทนของคณะกรรมการในแตละป
ตอคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ

-

ทั้งนี้ บริษัท ไดเปดเผยขอมูลดังกลาว รวมคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป
(Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ทีส่ ดุ ในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผานการตรวจ
สอบภายนอกที่มีความเปนอิสระ ความสามารถเห็นไดอยางตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติไดรับการยอมรับและ
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.)
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกดวย
คณะกรรมการ ไดจดั ใหมกี ารดํารงรักษาไวซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา การบันทึก
ขอมูลทางบัญชีมคี วามถูกตอง ครบถวน และเพียงพอทีจ่ ะดํารงไวซงึ่ ทรัพยสนิ เพือ่ ใหทราบจุดออน เพือ่ ปองกัน
มิใหเกิดการทุจริต หรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกับคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ปรากฏอยูใ นรายงานประจําป นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังไดจดั ทํารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป (Annual Report) ของบริษทั ดวย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั การกํากับดูแลกิจการใหเปน
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษทั
1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณในหลายสาขา เชน
เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เปนตน ซึง่ กรรมการทุกคนผานการอบรมหลักสูตรกรรมการ
จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทั้งนี้
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คณะบุคคลดังกลาวนี้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง วางแผนการ
ดําเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวม
ของคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
2) คณะกรรมการบริษัทจะตองมีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ไมนอยกวา 5 คนแต
ไมเกิน 12 คน และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งในจํานวนดังกลาว
มีกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และจะตองไมนอยกวา 3 คน
3) ในการประชุมแตละคราวประธานที่ประชุม จะเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีทมี่ กี รรมการทานใดทีม่ สี ว น
ไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะตองไมเขารวมในการแสดง
ความเห็นและไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจํานวนองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 5 คน (ในจํานวน
นี้เปนกรรมการอิสระ 4 และดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน) กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 5 คน
ซึง่ จะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรือ่ งตางๆ ตามเกณฑทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการ
ทีจ่ ะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหใชวธิ จี บั ฉลากกันวาผูใ ดจะออก สวนปหลังๆ
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
ศาลมีคําสั่งใหออก

4) คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
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5) คณะกรรมการไดพิจารณาแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและ
การบริหารงานประจําวันออกจากการอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการถูกเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหไดบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและ
การบริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัทไดแบงแยกหนาที่บทบาทความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท
กับผูบ ริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทั ทําหนาทีใ่ นการกําหนด
นโยบายและการกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหาร
งานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติ
ประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานกรรมการผูจัดการอยาง
สมํา่ เสมอ ในขณะนีก้ รรมการผูจ ดั การรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหารงานจัดการบริษทั ภายใตกรอบอํานาจทีไ่ ด
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6) คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษทั ทีก่ รรมการแตละคนไปดํารงตําแหนงในบริษทั อืน่ ไมเกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยางรอบคอบ และเพื่อให
มั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอ
7) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่เหมาะ
สม มีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ใหคําแนะนํา
ดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานใหการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ ไดเปดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ
ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป

2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1) มีคุณสมบัติไมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอ
กําหนด ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต. รวมทั้งขอบังคับของบริษัท
2) เปนผูที่ไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุน
สวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัท
เอกชนหรือบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั ไมวา
จะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
3) มีภาวะผูน าํ วิสยั ทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั และผูถ อื หุน โดยรวม
4) เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท
5) ปฏิบตั ติ ามหนาทีด่ ว ยจริยธรรมตามกฎหมาย ดวยความระมัดระวัง ดวยทักษะและความซือ่ สัตยสจุ ริต ใชดลุ พินจิ
และแสดงความเห็นของตนอยางเปนอิสระ

72

บทบาท หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. การปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.1 อุทิศเวลาใหบริษัทฯ อยางเต็มความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
1.2 ใชดุลยพินิจที่เปนอิสระในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
1.3 ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน ทัง้ ในแงจรรยาบรรณและแงกฎหมายอยางเต็มทีพ่ รอมกับคํานึง
ถึงสิทธิประโยชนของผูมีสวนไดเสียตางๆของบริษัทฯ
1.4 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมถึงขอกําหนดในสัญญาของบริษทั ฯ กับคูค า ตางๆ รวมถึงไมกระทําการชวยเหลือสนับสนุนหรือยอมเปน
เครือ่ งมือทีจ่ ะทําใหเกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ และดูแลใหฝา ยบริหาร
รายงานผลการดําเนินงานเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินกิจการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
อยางเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1.5 การกําหนดนโยบายและทิศทางของการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั มีสว นในการกําหนดและใหความเห็นชอบวิสยั ทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย ทิศทาง
การดําเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
มาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และ
งบประมาณทีก่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกจิ การ
และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมแสวงหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใด ๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชน
ของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดูแลใหการ
ดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(สํานักงาน กลต.)
1.6 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ
ควรเขารวมสัมมนาฝกอบรมกับองคกรหรือหนวยงานที่จัดการอบรมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ เชน หลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมสงเสริมกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เปนตน
1.7 ควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั ฯ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ รับทราบปญหา
และอุปสรรคการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพอยางตอเนื่อง
1.8 กําหนดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกําหนดวันประชุมลวงหนาตลอดทั้งป และแจงใหกรรมการ
ทุกคนทราบกําหนดการดังกลาว
1.9 กําหนดใหมีการประชุมกรรมการอิสระ และการประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหารโดยไมมีฝายบริหาร
รวมดวย อยางนอย 1 ครั้งตอป และใหแจงผลการประชุมแกกรรมการผูจัดการทราบ
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1.10 กําหนดนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน (Anti-Corruption and
Anti-Bribery Policy) ภายในองคกร ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ซึ่งสอดคลองตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
1.11 แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย แทนภายใน 3 เดือน นับแตตําแหนงนั้นวางลง
1.12 แตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ แทนภายใน 3 เดือน นับแตตําแหนงนั้นวางลง

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตอผูถ อื หุน
2.1 กํากับดูแลเพือ่ ใหเปนทีม่ นั่ ใจวาบริษทั ฯ สรางความพึงพอใจสูงสุดแกผถู อื หุน โดยพิจารณาถึงการเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนของบริษัทฯ โดยแสดงผลอยางชัดเจนจากการมีสถานะทางการเงินการบริหารและการจัดการ
ที่ถูกตองเหมาะสมและมีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องเพื่อปกปองและเพิ่มพูนผลประโยชนตอผูถือหุน
2.2 กํากับดูแลเพือ่ ใหเปนทีม่ นั่ ใจไดวา บริษทั ฯ ไดเปดเผยขอมูลทางการเงิน และการดําเนินงานตอผูล งทุนอยาง
ถูกตองตามความเปนจริงมีสาระสําคัญครบถวนเทาเทียมกันทันเวลามีมาตรฐานและโปรงใสตามกฎเกณฑ
ที่กําหนดไวในเรื่องการเปดเผยขอมูลจากหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
2.3 กํากับดูแลเพื่อใหเปนที่มั่นใจไดวาผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตอเจาหนี้
3.1 กํากับดูแลเพือ่ ใหเปนทีม่ นั่ ใจไดวา บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขขอกําหนดในสัญญาเงินกูแ ละไมปกปดสถานะ
การเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งไมใชเงินทุนที่ไดจากการกูยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคในขอ
ตกลงที่ทํากับผูใหกูยืมเงิน
3.2 ในกรณีทสี่ งสัยวาจะมีเหตุการณทจี่ ะสงผลกระทบตอเจาหนีเ้ ชนในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีสถานะการเงินทีไ่ มมนั่ คง
หรืออยูใ นภาวะหนีส้ นิ ลนพนตัวกรรมการบริษทั ฯ จะเรงหาขอแนะนําจากผูเ ชีย่ วชาญภายนอกเพือ่ ปรับปรุง
แกไขสถานการณดังกลาวอยางรวดเร็ว รอบคอบเปนตน

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตอผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ๆ
4.1 กํากับดูแล
เพื่อใหเปนที่มั่นใจไดวาบริษัทฯ ไมไดเลือกปฏิบัติตอผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ เนื่องจากความแตกตางดาน
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรสหรือความไรสมรรถภาพทางกาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของและมุงพิจารณาอยางละเอียด รอบคอบในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดตอพนักงาน
ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
4.2 การรับเรื่องราวรองทุกข / รองเรียน
เพื่อเปนการใหสิทธิแกผูมีสวนไดเสียตางๆ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความโปรงใส คณะกรรมการบริษัทฯ จึงควรเปดใหมีชองทางในการรับเรื่อง
ราวรองทุกข รองเรียนเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีถ่ อื วาเปนการกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงทีอ่ าจ
เกิดขอขัดแยงกับผูเกี่ยวของ โดยผูรองเรียนสามารถจัดทําคํารองเรียนเปนลายลักษณอักษรประกอบกับ
เอกสารหลักฐานตางๆมายังคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ใหมกี ารพิจารณาสืบสวน/สอบสวนขอเท็จจริง และ
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กําหนดแนวทางแกไขปญหาเพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ โดยทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ
ใหความเชื่อมั่นวาจะรักษาความลับเกี่ยวกับผูรองเรียนรองทุกขโดยการปกปองคุมครอง เพื่อใหผูรองเรียน
รองทุกขที่ใหถอยคําหรือใหขอมูลใดๆ ดวยความสุจริตใจไมไดมีเจตนาในการใหรายหรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูใดจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมมี
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง
หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูนั้น
กําหนดใหมชี อ งทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรายงานทางการ
เงินที่ไมถูกตอง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอรรัปชั่นหรือระบบควบคุมภายในที่บกพรองโดยรองเรียน
ผานชองทางดังตอไปนี้
เว็บไซตบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
จดหมายธรรมดา

www.saleeprinting.com
secretary@saleeprinting.com
audit_committee@saleeprinting.com
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

ฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ ของบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ

นายประภุตว จิวะพรทิพย
ฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
19 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

5. ขอพึงปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั หิ นาทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
5.1 เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถเขาประชุมได ใหแจง
บริษัทฯ ทราบเปนการลวงหนา ทั้งนี้ กรรมการทุกคนควรมีสัดสวนของการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมทั้งป
5.2 มีความรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่ โดยพยายามหาความรูในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งขอกฎหมาย
กฎระเบียบหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบถึง
สถานภาพ รวมทั้งปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ
5.3 กํากับดูแลเพื่อใหเปนที่มั่นใจวาไดรับขอมูลที่ครบถวนเพียงพอตอการพิจารณาขอเสนอตางๆ เปนการ
ลวงหนาเพือ่ ใหมเี วลาในการวิเคราะหขอ มูลอยางรอบคอบและสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ
5.4 พิจารณาและใหความเห็นอยางเปนอิสระ และในกรณีที่กรรมการทานใดไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุม
กรรมการทานนั้นสามารถบันทึกความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ได
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5.5 กํากับดูแลเพื่อใหเปนที่มั่นใจไดวาบริษัทฯ จัดใหมีระบบการแจงขอมูล ขาวสารใหกรรมการบริษัทฯไดรับ
ทราบอยางตอเนือ่ งและทันเวลาทีจ่ ะทําใหสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลดวยความรอบคอบระมัดระวัง
5.6 กํากับดูแลเพื่อใหเปนที่มั่นใจวาบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของและ
มาตรฐานธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมที่ดีของสังคม
5.7 สงเสริมใหมีการสื่อสารระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับผูสอบบัญชีรับอนุญาต และทําใหมั่นใจไดวาการ
ปฏิบตั งิ านของผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเปนไปอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยไดรบั ความรวมมือจากฝาย
บริหารและหนวยงานตรวจสอบภายใน
5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ไดอยาง
รวดเร็วทันเวลาตามชองทางการติดตอสื่อสารที่ไดกําหนดรวมกันระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝาย
บริหาร หรือขอคําแนะนําจากทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะในดานตางๆ หรือขอใหบริษทั ฯ
จางที่ปรึกษาอิสระ เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทอยางสมํ่าเสมอ โดยควรดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.11 คณะกรรมการจะตองไดรับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุมคณะ
กรรมการอยางนอย 5 วันทําการ เพื่อใหกรรมการทุกทานไดมีเวลาศึกษาและพิจารณา เพื่อใหความเห็นที่
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
5.12 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลให ฝ  า ยจั ด การบริ ห ารกิ จ การให เ ป น ตามนโยบายที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ ชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั และชวยแบง
เบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญตอบริษัท โดยคณะ
อนุกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

1). คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระ ทําหนาที่ชวยแบงเบาภารกิจของ
คณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหกิจการมีระบบกํากับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
มุง หวังถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ และการเพิม่ มูลคาใหองคกร และ ในการปฏิบตั หิ นาทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะตองดํารงไวซงึ่ ความสัมพันธในการทํางานกับคณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร รวมทัง้ ผูต รวจสอบภายนอก และ
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทและเพื่อใหการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแตละทานจําเปน
ตองพัฒนาและดํารงไวซึ่งความชํานาญงานและความรอบรูตลอดจนความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเขาใจใน
ธุรกิจและความเสียหายของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบจะตองไดรับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบตองมี
จํานวนไมนอยกวา 3 คน นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป วาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไม
เกิน 3 วาระเวนแตจะไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ดังนี้
(1) สอบทานใหบริษทั มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ เพือ่ ใหเกิดความเทาเทียมกันของผูถ อื หุน
(2) สอบทานใหบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานใหบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลและเลิกจางบุคคล ซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบคุคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตองปฏิบตั ติ ามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

2). คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน รวมถึงโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน
หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพือ่ เสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(2) กําหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตาง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(3) ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตาง ๆ ของบริษทั ทีก่ าํ หนดไวใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ
(4) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัท โดยจะ
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการ
ซือ้ ขายสินทรัพยถาวรของบริษทั นัน้ อยูน อกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
(5) พิจารณาอนุมัติ และดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินใหเปนไป
ตามระเบียบอํานาจอนุมัติซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว หากเกินกวาจํานวนดังกลาว
ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(6) ใหกรรมการบริหารทัง้ คณะสามารถลงมติเห็นชอบใหกรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามรวมกัน
พรอมประทับตราบริษัท มีอํานาจมอบอํานาจชวงในหนังสือมอบอํานาจของบริษัท เพื่อใหผูรับมอบอํานาจ
ชวงสามารถดําเนินการอันเปนประโยชนเกีย่ วเนือ่ งกับกิจการงานตาง ๆ ในนามแทนบริษทั ไดอยางเปนทางการ
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(7) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับ
กฎหมายที่บังคับใชอยู
(8) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงดานผลประโยชนอนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั
ยอยของบริษัท (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติ
ธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาควรมีอยางนอย 3 คน และกําหนดใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการ
ดํารงตําแหนง สอดคลองกับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท คือมีวาระคราวละ 3 ป และการประชุมคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ควรมีการจัดประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3.1 การปฏิบัติหนาที่งานดานการสรรหา
(1) พิจารณาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ: พิจารณาคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั
โดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของ และความซับซอนธุรกิจของบริษัท ทั้งใน
ดานการศึกษา ความรู ความชํานาญ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของ
บริษัท ความเปนอิสระตามเกณฑที่บริษัท กําหนด
(2) พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ: พิจารณาคุณสมบัตบิ คุ คลทีจ่ ะมาเปนกรรมการอิสระใหเหมาะ
สมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยมีความเปนอิสระอยางนอยตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) กําหนด
(3) กําหนดหลักเกณฑการสรรหากรรมการ: กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาบุคคลเพือ่ ดํารงตําแหนง
กรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององคกร เชน หลักเกณฑการพิจารณากรรมการเดิม
เพือ่ เสนอใหดาํ รงตําแหนงตอ หลักเกณฑการประกาศรับสมัครตําแหนงกรรมการ หลักเกณฑการเปด
โอกาสใหผถู อื หุน เสนอชือ่ กรรมการ หลักเกณฑการใชบริษทั ภายนอกสรรหา หลักเกณฑการพิจารณา
จากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ เปนตน ทั้งนี้หลักเกณฑและขั้นตอนในการสรรหากรรมการ
ดังกลาว จะเปดเผยไวในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท
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(4) จัดทําแผนการพัฒนากรรมการ : พัฒนาความรูของกรรมการปจจุบันและกรรมการเขาใหมใหเขาใจ
ธุรกิจที่กรรมการบริษัทดํารงตําแหนงอยู บทบาทหนาที่ของกรรมการ และพัฒนาการตาง ๆ ที่สําคัญ
เชน ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เปนตน
(5) จัดทําแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) : พิจารณาจัดทําและทบทวนแผนการพัฒนา กรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพรอมเปนแผนตอเนื่องใหมีผูสืบทอดงาน ในกรณีที่
กรรมการผูจัดการหรือผูบริหารระดับสูงพิจารณาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการธุรกิจของบริษทั เพือ่ ใหบรรลุวสิ ยั ทัศนทกี่ าํ หนดไว โดยใหครอบคลุมทัง้ ในดานการศึกษา
ประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ และนําปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สําคัญและเกี่ยวของ
เชน สภาพและแนวโนมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวการณแขงขันทางธุรกิจมาประกอบ
การพิจารณาดวย
(6) กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหาใหสอดคลองกับโครงสรางและคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในขอ (1) และ (2) ทั้งนี้โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(7) กํากับดูแลใหบริษทั จัดใหมกี ารปฐมนิเทศ และมอบเอกสารทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีใ่ หแก
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
(8) สนับสนุนใหบริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการ
บริษัท
(9) คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย เพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตงตั้งเมื่อมีตําแหนงวางลง หรือ
3.2 การปฏิบัติหนาที่งานดานการพิจารณาคาตอบแทน
(1) ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคาตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
เพือ่ ใหสามารถจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี วามสามารถ มีคณ
ุ ภาพ และศักยภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษัท เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพื่อขออนุมัติ
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
(3) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ
(4) รับผิดชอบตอการอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4). คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) เสนอการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ตางๆ ที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดาน
สภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน
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(2) วางกลยุทธ ให สอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และดูแลใหบริษทั ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหาร
ความเสี่ยงที่บริษัท กําหนด
(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
(5) เสนอกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตาม และ
ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ใหมีประสิทธิภาพและอยูในระดับที่ยอมรับได
(6) นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รับทราบ และ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส และ
รายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือพิจารณาอยางนอยปละครั้ง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
ไว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออก
ใหม (ฉบับที่ 2) และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยบริษัท ไดกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระดังนี้
(1). ถือหุน ไมเกินรอยละ 1 (หนึง่ ) ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั
รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั โดยใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เี่ กีย่ วของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
(2). ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยืน่ คําขออนุญาตตอสํานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ
หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3). ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบ ริหารหรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ยอย
(4). ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขาง
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ตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม
คํา้ ประกัน การใหสนิ ทรัพยเปนหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติกรรมอืน่ ทํานองเดียวกัน ซึง่ เปนผลใหบริษทั หรือ
คูส ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ งชําระตออีกฝายหนึง่ ตัง้ แตรอ ยละสามของสินทรัพยทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต
ยีส่ บิ ลานบาทขึน้ ไป แลวแตจาํ นวนใดจะตํา่ กวา ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนีด้ งั กลาวใหเปนไปตามวิธกี ารคํานวณ
มูลคาของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือหุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่ง ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือ
ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

3. วาระการดํารงตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
พ.ศ.2535คือ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานทีส่ ุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการทีอ่ อกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม
ได โดยไดรับเสียงขางมากจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน หรือมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ “กรรมการ
อิสระ” สามารถดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก
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ในกรณีที่จะแตงตั้งกรรมการอิสระนั้นใหดํารงตําแหนงตอไป คือไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวากรรมการดังกลาวไดกระทําคุณประโยชนตอบริษัท เปนอยางยิ่งและการดํารงตําแหนง
เกินวาระที่กําหนดไมทําใหความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน
ของบริษัท ดวย

4. ความเปนอิสระจากฝายจัดการของคณะกรรมการ
4.1 การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงานของบริษัท ไดแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เปนกรรมการอิสระตามความหลายของตลาด
หลักทรัพยฯ และไมมีความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหาร
4.2 การถวงดุลของกรรมการ
บริษทั มีกรรมการทีไ่ มเปนผูบ ริหารไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ในจํานวนดังกลาวมี กรรมการ
อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คน ที่มีความเปนอิสระอยางแทจริงจากฝายจัดการ
และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใด โดยมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการดวยความเปนอิสระ
และเปนกลางเพือ่ ประโยชนสงู สุดของผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียของบริษทั ฯ และเพือ่ ใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนิน
งาน บริษทั จึงไดแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร มิใหเปนบุคคลเดียวกัน โดยกรรมการ
อิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ
4.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(1). รับผิดชอบในฐานะผูน าํ ของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว
(2). เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ ผูถือหุนบริษัท
(3). ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่
แทน แตถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได โดยเปนไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด

83

การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการ
ซึง่ มีสว นไดเสียในเรือ่ งใดไมมสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่
ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของฝายจัดการไวอยางชัดเจน โดยมีประธานกรรมการ
บริหาร เปนหัวหนาและผูนําคณะผูบริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1). บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบและขอบังคับของบริษัท
(2). พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจตาง ๆ นําเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
(3). มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท
เรื่องอํานาจอนุมัติดําเนินการ
การมอบหมายอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบใหประธานกรรมการบริหารนัน้ จะไมมลี กั ษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวง ที่ทําใหประธานกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั
ยกเวนเปนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว โดยการอนุมตั ิ
รายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
(1) เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
(2) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
คาตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแตงตัง้ ตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
(3) มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคําสั่งของลูกคา
และจัดซื้อทรัพยสิน รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตาม
ระเบียบอํานาจอนุมัติซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แลว หากเกินกวาจํานวนดังกลาวใหนํา
เสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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(4). มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
(5). มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชน
ตอบริษัท
(6). อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
(7). ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร
จะไมรวมถึงอํานาจและหรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
และหรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(แลวแตกรณี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว

5. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่


นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ของกรรมการ เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ นาที่
ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกาํ หนด นโยบายในการดํารงตําแหนงในบริษทั จดทะเบียน
อื่นของทานกรรมการแตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท



นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ ของผูบ ริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดนโยบาย
ในการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ ของผูบ ริหารระดับสูง โดยกําหนดใหกอ นทีผ่ บู ริหารทานใดจะไปดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษทั อืน่ จะตองใหคณะกรรมการบริหารทราบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ตองไมเปนกรรมการ
ในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจสภาพอยางเดียวกับบริษัท หรือเปนการแขงขันกิจการกับบริษัท
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สรุปการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลําดับ
1

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ

2

นายสุชาติ จิวะพรทิพย

3

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

4

นายสุพจน แกวมณี

ไมมี

1. กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ศรีไทย
ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.
สตีล จํากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

6

1. ผูชวยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ 2. กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
3. กรรมการ บมจ.อควา คอรเปอเรชั่น
นายประชา จิวะพรทิพย
ไมมี

7

นายธนะชัย สันติชัยกูล

5

8

นายสาทิส ตัตวธร

นายทนง อัศวกาญจน
10 นายประภุตว จิวะพรทิพย
9
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บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท/กิจการอื่นที่ไมใช
บริษัทจดทะเบียน
ไมมี

7 แหง

6 แหง

3 แหง

8 แหง
ไมมี

1. กรรมการตรวจสอบ บริษัท
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
2. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บมจ. อีสเทิรน โพลีเมอร กรุป
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท

3 แหง

รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / รักษาการ
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

3 แหง

ไมมี

2 แหง

ไมมี

ไมมี

ทั้งนี้ บริษัท ไดเปดเผยรายละเอียดและขอมูลตําแหนงของกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแตละคนไวอยาง
ละเอียดในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจําป ซึ่งบริษัท มั่นใจวาจะไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดแสดงใหเห็นวา
คณะกรรมการสามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ไดรบั คําปรึกษา คําแนะนําและขอเสนอ
แนะที่มีประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่อง

6. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะทุกชุด
และแบบรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ พิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ และการปฏิบตั หิ นาที่
ของคณะกรรมการบริษัทในระหวางปที่ผานมา โดยสงใหเลขานุการบริษัทสรุปและนําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โดยเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบงออกเปน 5 ระดับ กลาวคือ
4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช 1 = ไมนาพอใจ 0 = ตองปรับปรุง
ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการ สรุปดังนี้

หัวขอการประเมิน

การประเมินกรรมการทั้งคณะ
1. โครงสรางและคุณสมบัติกรรมการบริษัท
2. บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. การทําหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร

การประเมินกรรมการรายบุคคล
1.คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
2.ความเปนอิสระ
3.การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ
4.ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ
5.การพัฒนาตนเองของกรรมการ
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สรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประจําป 2563
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

หัวขอ/เรื่อง แบบประเมินตนเอง

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการในเรื่องดังตอไปนี้มีความเหมาะสม
ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยได
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อให
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดยอย ไดใหความสําคัญ
ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติ
ตามในเรื่องตอไปนี้ อยางเพียงพอ


4 เห็นดวย
อยางมาก
81%

-

-

-

28%

72%

-

-

-

-

100%

สรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2563

หัวขอ/เรื่อง แบบประเมินตนเอง

1. โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการในเรื่องดังตอไปนี้มีความ
เหมาะสม ทําใหการทํางานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยได
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อให
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ในการประชุมได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดยอย ไดใหความสําคัญ
ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติ
ตามในเรื่องตอไปนี้ อยางเพียงพอ
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0 ไมเห็น 1 ไมเห็นดวย 2 เห็นดวย 3 เห็นดวยคอน
ดวยอยางยิ่ง
ขางมาก
19%

สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
0 ไมเห็น 1 ไมเห็นดวย 2 เห็นดวย 3 เห็นดวยคอน
ดวยอยางยิ่ง
ขางมาก
-

4 เห็นดวย
อยางมาก
100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

--

100%



สรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2563
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ

หัวขอ/เรื่อง แบบประเมินตนเอง
1. โครงสรางและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผูบริหาร


0 ไมเห็น 1 ไมเห็นดวย 2 เห็นดวย 3 เห็นดวยคอน
ดวยอยางยิ่ง
ขางมาก
15%

4 เห็นดวย
อยางมาก
85%

-

-

-

12%

89%

-

-

-

10%
10%
10%
10%

90%
90%
90%
85%

สรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ

หัวขอ/เรื่อง แบบประเมินตนเอง
ขอ 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ
ขอ 2 การประชุมคณะกรรมการชุดยอย
ขอ 3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดยอย

0 ไมเห็น 1 ไมเห็นดวย 2 เห็นดวย 3 เห็นดวยคอน
ดวยอยางยิ่ง
ขางมาก
10%
-

-

-

10%
12%

4 เห็นดวย
อยางมาก
90%
90%
88%

7. ความโปรงใสในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดทําการแตงตั้งคณะกรรมกาสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหา คัดเลือก
และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
พรอมทัง้ พิจารณาผลตอบแทนใหเหมาะกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณี
ที่ตําแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะดําเนินการสรรหา คัดเลือก
บุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเวนกรณีที่มีการแตงตั้ง
กรรมการเขาใหมหรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะดําเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากอนที่จะนําเสนอที่ประชุม
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ผูถ อื หุน เพือ่ พิจารณาตอไป โดยการแตงตัง้ กรรมการแตละรายจะตองไดรบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือก
ตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผใู ดมากนอยเพียงใดไมได ทัง้ นีส้ าํ หรับการเลือก
ตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบ
ถวนตามคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดไว ซึง่ สอดคลองกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ
กลต. เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังไดแตงตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ เพือ่ ชวยแบง
เบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญตอบริษัท ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้สําหรับการ
คัดเลือกกรรมการเขาดํารงตําแหนงคณะอนุกรรมการดังกลาว จะตองผานขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพือ่ นําเสนอตอคณะกรรมกาบริษทั พิจารณา ยกเวนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

8. จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ ริหาร
บริษัท มุงหวังใหกรรมการและผูบริหาร แสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางโปรงใสและ
มีคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดานจริยธรรมดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชนของ
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จึงกําหนดจรรยาบรรณใชเปนแนวทางการปฏิบัติสําหรับกรรมการ และผูบริหาร ดังนี้
(1). ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
(2). ดําเนินกิจการของบริษัท ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใสและมีคุณธรรม
(3). ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัท
(4). มีความเปนอิสระในดานการตัดสินใจ และการกระทําที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง
(5). ปฏิบตั หิ นาที่ โดยหลีกเลีย่ งความขัดแยงทางผลประโยชนสว นตนตอผลประโยชนของบริษทั เพือ่ ใหการบริหาร
งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(6). ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับ
บริษัท ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม
(7). รักษาขอมูลทีเ่ ปนความลับของบริษทั และผูม สี ว นไดเสียไมใหรวั่ ไหลไปยังบุคคลทีไ่ มเกีย่ วของ ซึง่ อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกบริษัท หรือผูมีสวนไดเสีย

9. นโยบายการพัฒนาองคความรูแ กกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่ในการกํากับ ดูแล
และจัดทําแผนพัฒนากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัท
เขารวมพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถที่เกี่ยวของอยูเสมอ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม โดยมุง เนนใหการปฏิบตั ิ
หนาที่ของกรรมการบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร ทั้งนี้ ไดกําหนดแผนพัฒนาไว
แนวทางปฏิบัติ
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารควรเขารวมอบรม / สัมมนา หลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ทั้งทางดานกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ
กําหนด ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หรือสถาบันอื่นใดในหัวขอที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอ
กรรมการใหม
กรรมการที่เขารับตําแหนงใหม กรรมการใหมจะไดรับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบขอมูล
ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การปฏิบตั หิ นาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงสรางความเขาใจในวัตถุประสงค
เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร ตลอดจนการใหคําแนะนําทางดานกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ขอกําหนด
พระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วของ เงือ่ นไขตางๆ ของการเปนกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม
ถึงขอบังคับบริษทั จากคณะกรรมการบริษทั อยางเพียงพอกอนการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม
(Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการใหมเขารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่
เกีย่ วของกับการปฏิบตั หิ นาทีท่ งั้ หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) หรือ หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ในการพัฒนาความรู ความสามารถ และเพิ่มทักษะอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ตามแผน
พัฒนากรรมการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ และรายงานใหแกคณะ
กรรมการทราบ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัท เขารวมอบรม / สัมมนา อยางตอเนื่องในหลักสูตร
ทีจ่ าํ เปนและเกีย่ วของทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่ รวมถึงหลักสูตรทีม่ กี ารรับรอง(Certiﬁed Programmed) เพือ่
การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนประจําทุกป ทัง้ ทางดานกฎหมาย บัญชี กฎระเบียบ หรือขอกําหนด ทีจ่ ดั โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (TIA) สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) สถาบันไทยพัฒนชมรม
เลขานุการบริษทั ไทย (TCSC) หรือสถาบันอืน่ ใดในหัวขอทีเ่ กีย่ วของอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั หิ นาที่
ใหเปนไป
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10. การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ
นโยบายการทํารายการระหวางกัน
กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษทั จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับความจําเปน
และความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผู
ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันนั้นกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ
ความเหมาะสมของรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยใน
การประชุมคณะกรรมการหรือผูถ อื หุน เพือ่ อนุมตั กิ ารทํารายการ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงซึง่ มีสว นไดเสียจะไมมสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดเกีย่ วกับการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึง่ ทรัพยสนิ
ทีส่ าํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ยอย เพือ่ ใหการตัดสินใจเขาทํารายการดังกลาวไมกอ ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ
เปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบแสดงรายขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําปของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ของบริษัท

11. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ยอยและบริษทั รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไมไดมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมแตอยางใด ทําใหไมมีการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

12. คาตอบแทนของผูส อบบัญชี ประจําป 2563
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทไดเสนอแตงตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนายสงา โชคนิติ
สวัสดิผ์ สู อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11251 และ /หรือนางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8435
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีบริษัทป
แรก พรอมดวยคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เปนจํานวนเงิน 1,070,000 บาท (หนึง่ ลาน
เจ็ดหมื่นบาทถวน)
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ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á
นโยบายภาพรวมดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไดกําหนดคานิยมในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดําเนินธุรกิจอยางมีความชัดเจนโปรงใส และตรวจสอบได รวมถึงการดําเนิน
งานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นในองคกรการประเมินระบบคุณภาพภายในโดยผูตรวจสอบภายในของบริษัท คือ
บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด นโยบายและหลักการกํากับดูกจิ การ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณบริษทั ผูบ ริหาร
และพนักงานตามรายละเอียดที่เปดเผยไวใน หัวขอการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตความถูกตองตามกฏหมาย กฏเกณฑ ขอกําหนด คูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน
ดวยความเปนธรรม เสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ยอมกอใหเกิดความ
เชื่อมั่นกับผูมีสวนไดเสีย โดยไมเห็นแกประโยชนอื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินกิจการที่ไมถูกตอง อันสงผลดีตอกิจการใน
ระยะยาวและยั่งยืน

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษทั มีเจตนารมณทจี่ ะมุง ดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ ยืนไปกับ
สิง่ แวดลอม รวมทัง้ คํานึงถึงผลประโยชนของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม เปนสําคัญ ภายใตแนวคิด “ผลิตสินคามีคณ
ุ ภาพ” (Quality) “บริการ” (Service) และ “ความรับผิดชอบ” (Responsible) โดยมุงเนนใหมีการปฏิบัติดวยความเปนธรรม ซื่อสัตย
โปรงใส และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อมุงสูการเปนองคกรที่ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนา
ไปสูความยั่งยืนตอไป
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณและแนวคิดดังกลาวขางตน สําหรับป 2562บริษัทฯ ดําเนินกระบวนการโดยใช
หลัก “แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชเปนแนวปฏิบัติดานความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมและใชเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in – Process)
ของบริษัท ดังนี้
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1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี


ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใส เปดเผยขอมูลที่สําคัญ
ตรวจสอบได ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจาการที่ดี และจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึง
ถึงผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูถือหุน พนักงาน ชุมชน สังคมและคูคา และประชาชน คูแขงทางการคา เจาหนี้
หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม


สงเสริมการแขงขันการคาอยางเสรี หลีกเหลีย่ งการดําเนินการทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได
และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมใน
หวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)

3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน


ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัท สนับสนุนและเคารพในการปองกันสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอพนักงานอยาง
เทาเทียม เสมอภาคและเปนธรรม พนักงานทุกระดับมีความเปนอยูท ดี่ ี มีสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับการดํารงชีวติ
รวมถึงความปลอดภัยในการทํางานและสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัย เพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถของพนักงานอยูเสมอ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอยางตอเนื่อง

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค


มุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีคุณภาพตรง
ตามหรือสูงกวาความคาดหมายของผูบริโภค ภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรมและใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการที่ถูกตอง เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง รักษาความลับของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง
หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

5. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย


ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคารวมถึงการรณรงคการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและนํากลับมาใชใหม

6. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม


สงเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพือ่ ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชวยสรางเศรษฐกิจความเขมแข็งใหกบั
ชุมชนเพื่อนบาน และสังคมไทย

7. การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม
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สนับสนุนการสรางสรรคและสงเสริมการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียในการพัฒนานวัตกรรมทีส่ รางความสมดุล
ระหวางมูลคาและคุณคาตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ มุงเนนใหผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี พนักงานเขาใจและปฏิบัติตาม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย

กิจกรรมดานการพัฒนาสังคมและมีสว นรวมในชุมชนทองถิน่
บริษทั มีเจตนารมณทจี่ ะมุง ดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ ยืนไปกับ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ
ความรับผิดชอบตอสังคมประจําป2563
1. บริษัทฯ สนับสนุนมอบของขวัญ ใหกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดปทุมธานี
เพื่อเปนของขวัญและกําลังใจในกิจกรรมวันคนพิการสากล ป 2563

2. กิจกรรมใหพนักงานไดมีสวนรวม “โครงการเหลือ-ขอ” ปที่ 2 สงเสริมใหพนักงานรูจักให รูจักแบงปน ใหกับ
สังคม เชน การรวมบริจาค สิ่งของเครื่องใชที่ไมใชแลว ใหกับมูลนิธิบานนกขมิ้น เพื่อใหมูลนิธิไดนําไปใชประยุกตกับทาง
มูลนิธิ และรายไดบางสวนเปนทุนการศึกษา เปนคาอาหารใหกับเด็ก ๆ เยาวชนในมูลนิธิบานนกขมิ้น
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3. บริษัท ฯ ไดบริจาคของเลนและขนมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 ณ.มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (โรงเรียนบานเด็กรามอินทรา)

4. บริษัท ฯ ไดบริจาคปฎิทินใชแลว ใหกับกองคุมครองพันธุสัตวปาและพืชปาตามอนุสัญญา บางเขน เพื่อนําไปใช
ประโยชนตอไป

5. บริษทั ฯ ไดบริจาคอุปกรณคอมพิวเตอรทไี่ มใชแลว ใหกบั มูลนิธกิ ระจกเงา กรุงเทพฯ เพือ่ นําไปใชประโยชนตอ ไป
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6.บริษัท ฯ ไดบริจาคอุปกรณคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนจของ

ความรับผิดชอบตอชุมชนประจําป2563
บริษัทสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนวัดมงคลพุการาม อยางตอเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ
การเรียนและอาหารใหกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชุมชนใกลสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนกิจกรรมที่บริษัทฯ
สนับสนุนเปนประจําอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมอบของขวัญวันเด็กใหแกบุตรของพนักงานดวย

บริษัทฯ สนับสติกเกอรสําหรับคัดกรองใหกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร คลองหลวง เพื่อใชสําหรับผูเขามาใชบริการ
ในโรงพยาบาลในชวงของการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท-19)
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สนับสนุนการสรางและใหโอกาส กับนอง ๆนักศึกษามหาวิทยาพระจอมเกลาพระนครเหนือ มาศึกษาดูงานระบบ
การพิมพ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและเรียนรูวิธีการทํางานจริงในอนาคต

ความรับผิดชอบตอพนักงานประจําป 2563
บริษทั ฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบตั แิ ละมีความปนธรรมโดยบริษทั ฯ เคารพสิทธิ
ของพนักงานหญิง และพนักงานชาย พนักงานพิการ โดยการพิจารณาปรับตําแหนงงานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความสามารถ
และความเหมาะสม พรอมทั้งสนับสนุนการเรียนรู อบรมพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานอยูเสมอ ปจจุบันบริษัทฯ
มีพนักงานชายและพนักงานหญิง ในสัดสวนใกลเคียงกัน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีพนักงานเปนผูพ กิ ารเขารวมเปนพนักงาน
กับบริษัทฯ และไดรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับพนักงานทั่วไปอยางเทาเทียมกัน
แนวทางการพัฒนาทักษะความรูความสามารถพนักงาน
พัฒนาทักษะแบบ Upskill เปนการเสริมและเพิม่ ทักษะความรูส ามารถเดิมใหแข็งแกรง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพความ
สามารถในการทํางานใหประสบความสําเร็จมากขึ้น
โครงการสรางวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เพื่อสรางพนักงานเปนวิทยากร เปนครูผูสอน ไดมีทักษะการสอน
งาน การใหคําปรึกษาแนะนํางาน รวมถึงวิธีการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มความเปนมืออาชีพใหกับพนักงาน
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บริษัทฯ เขารวมโครงการ Train The Trainer กับสถานบันไฟฟาและอิเลคทรอนิคสในการพัฒนาคุณภาพ
บุคคลากร ในดานการนําเสนอและการถายทอดความรูรุนสูรุน เปนบันไดในการสรางเครือขายและการพัฒนาความรู
ขององครและใหความรูกับโครงการของภาครัฐบาล

กิจกรรม Brainstorm Business canvas model โดยระดับผูจัดการรวมกันสรางแผนกกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร

เพิ่มกลยุทธการขาย ดวยหลักสูตร DISC เพื่อศึกษาและเขาใจลูกคาแตละประเภท

99

ฝายผลิต รวมกับฝายประกันคุณภาพ สนับสนุนกลยุทธองคกรดวยการ Refresh Training ขั้นตอนการทํางานและ
ระบบคุณภาพ เพื่อทําใหลูกคาพึงพอใจในผลิตภัณฑของเรา

บริษัท ฯ สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมดานดวามปลอดภัย จัดอบรมพนักงานทํางานอยางไรใหปลอดภัยและถูกวิธี
เพื่อลดความสูญเสียและทํางานไดอยางปลอดภัย

การพัฒนาทักษะรุปแบบการ Reskill พนักงาน เปนการสนับสนุนใหพนักงานไดเรียนรูทักษะใหม ที่จะชวย
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลองกับบริบทองคกร
1. อบรมความรูพื้นฐานใหกับพนักงานทุกระดับเพื่อใหเขาใจมาตรฐานการทํางานและขอกําหนดตาง เพื่อสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวีธีการที่ดีในการกระบวนผลิต Good Hygiene Practices ( GHP )
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2. เพิ่มทักษะความรูในการเขียนโปรแกรม SketchUp Pro Basic for bottle ใหกับพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการทํางานและเทคโนโลยีใหม ๆ ใหกับพนักงาน

3. เพิ่มทักษะความรู ความชํานาญใหกับพนักงานดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน First Aid โดยไดรับการสอน
ทัง้ ภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ เพือ่ สามารถนําไปใชจริงในชีวติ ประจําวัน ทัง้ ชวยเหลือเพือ่ นรวมงานและสามารถนําไปชวยเหลือ
บุคคลในครอบครับหรือบุคคลที่ตองการความชวยเหลือได

4. ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ ปละ 2 ครั้ง มากกวาจํานวนครั้งที่กฏหมายกําหนด เพื่อใหพนักงานได
รับการฝกซอมเสมือนเกิดเหตุการณจริง จึงจัดซอมทั้งเวลาการทํางานปกติภาคกลางวันและเวลาการทํางานกะกลางคืน
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5. อบรมเพิ่มทักษะความรุเรื่องสี Color management และ G 7 เบื้องตน เพื่อใหพนักงานไดมีความรูเรื่องสีและ
ทฤษฏี เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและระบบการทํางานเกี่ยวกับสีใหไดมาตรฐานสากล

กิจกรรมและสันทนาการของพนักงาน
1. กิจกรรมทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแกพระสงฆ เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา

2. กิจกรรม Town Hall เปนการใชเวทีในการสื่อสารของผูบริหารกับพนักงานทุกระดับเปนประจําทุกเดือนการ
สื่อสารแบบ 2 ทางเพื่อใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบนโยบายและขาวสาร ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีขององคกรรวมถึงการจัดกิจกรรมHappy birthdayใหกับพนักงานทั้ง กะเชา และกะดึก โดยไดดําเนินการ
แบบ การเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing)
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3. เนื่องดวยสถานการณแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท-19) บรัษัทฯ ใหความสําคัญและหวงใยในสุขภาพของ
พนักงาน จึงไดแจกผาปดจมูกใหกับพนักงานทุกคน และไดจัดทํามาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing)
และความสะอาดพื้นที่ทํางานอยางสมํ่าเสมอ

4. มอบรางวัลใหกบั พนักงานทีซ่ อื่ สัตยสจุ ริตและตัง้ ใจทําความดี เพือ่ เปนกําลังใจใหกบั พนักงานในการทําความดีตอ ไป

5. บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อการกุศลเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานได
ออกกําลังและทํากิจกรรมรวมกัน สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานและเสริมสรางพลานามัย
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ความรับผิดชอบตอลูกคาประจําป 2563
บริษัทฯ ไดรวมกับลูกคา เพื่อจัดบูธขายสินคาราคาถูกภายในบริษัทฯ โดยไดจัดจําหนายใหกับพนักงานของบริษัท
และ พนักงานบริษัทในเครือ และเปนการประชาสัมพันธใหทราบถึงผลิตภัณฑของลูกคา

ความรับผิดชอบตอคูคาประจําป 2563
โครงการศึกษาดูงาน รวมกับบริษทั คูค า หรือพันธมิตรมาแลกเปลีย่ นประสบการณในการผลิตและใหความรูเ กีย่ วกับ
กระบวนผลิต วิวัฒนาการ เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเรียนรูและทราบถึงความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง

บริษัทฯ ไดเปนรับเกียรติใหเปนศูนยการเรียนรู เทคโนโลยีการพิมพระบบดิจิตอล โดยกลุมบริษัทฯ ไดเขาเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยีการพิมพใหมๆ
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ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ประจําป 2563
บริษทั ฯ ใหความสําคัญและตระหนักถึงมาตรการเฝาระวังและปองกันเชือ้ ไวรัสโคโรนา Covid-19 พรอมทัง้ สนับสนุน
และปฏิบตั ติ ามมาตรการของรัฐบาล เพือ่ ความปลอดภัยของบุคลากรและสถานที่ รวมถึงผูถ อื หุน โดย จัดการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปโดยเวนระยะ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอยางเครงครัด
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1. ความเห็นของคณะกรรมการตอระบบการควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและถือเปนหนาที่สําคัญที่
จะตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของไดอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหสามารถปองกันการ
ทุจริต ความเสียหาย รวมทัง้ มีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินทีถ่ กู ตองนาเชือ่ ถือ และมีการเปดเผยขอมูลอยางครบ
ถวน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสําหรับป พ.ศ.2562 ตามแบบ
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 โดยไดทําการประเมินในสวนของ 1)การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 2)การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) 3)การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) 4)ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 5)ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยในการ
ประเมินมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เขารวมประชุมครบองคประชุม โดยการซักถามขอมูลจาก
ฝายจัดการของบริษทั ฯ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ซึง่ เปนผูต รวจสอบระบบการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ผานมา รวมทั้งการสอบทานรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่
จัดทําโดยผูตรวจสอบภายในอิสระโดย บริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากัด
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทุกสวนมีการ
ปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิผล ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวและ
สอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญซึ่งอาจกอ
ใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทแตประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับ
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว โดยสามารถปองกันทรัพยสิน
ของบริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ
สําหรับการประเมินการควบคุมภายในประจําป 2563 กําหนดใหมกี ารพิจารณาใหความเห็นชอบแบบประเมินความ
พอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
1.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจ
สอบของบริษัททั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย มิไดมีความแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแตอยางใด
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1.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะใชผตู รวจสอบภายในโดยวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) ใหทาํ การตรวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทไดแตงตั้ง
บริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากัด ซึ่งไดมอบหมายให คุณนพรัตน พุมพันธ เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบ
ภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากัด และผูตรวจสอบภายในที่
รับผิดชอบ การปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวยวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่
ผูตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งมีความเปนอิสระในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของบริษัท การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูตรวจสอบภายในตองผานความเห็นชอบ และ
พิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใตการหารือรวมกับผูบริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เปนผูค ดั เลือกผูต รวจสอบภายใน และมอบหมายหนาทีใ่ หผบู ริหารของบริษทั ทําการประสานงานในการ วาจาง รวมทัง้ เจรจา
ตอรองในเรื่องคาใชจายที่เกี่ยวของ บริษัทเริ่มวาจางบริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากัด ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2556 จนถึงป
ปจจุบัน โดยผูตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบสําหรับป
ตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส ซึง่ ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําป2563 ผูต รวจ
สอบภายในของบริษัท ไดรายงานวา บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของการตรวจสอบป 2563 โดยภาพรวมจากการตรวจสอบในองคกรอยูใ นระดับมีความเสีย่ ง
ระดับตํ่า บริษัทไดมีการแกไขประเด็นตางๆ ใหบรรลุตรงตามวัตถุประสงคของบริษัท
สําหรับในป 2563 บริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากัด ไดทําการตรวจสอบระบบภายใน ดังนี้
»
»
»

การตรวจสอบครั้งที่ 1 ระบบสินคาคงคลัง
การตรวจสอบครั้งที่ 2-3 ระบบควบคุมสารสนเทศ
การตรวจสอบครั้งที่ 4 ระบบควบคุมตนทุนการผลิต

โดยในป 2563 บริษัทมีแผนพัฒนาระบบ ERP และปรับเปลี่ยนระบบงานดานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
ในป 2563 เพือ่ ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจและระบบแอพลิเคชัน่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จึงมีการวางแผน
ใหเขาตรวจระบบสารสนเทคจํานวน 2 ครัง้ เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจในการพัฒนาและตรวจสอบระบบสารสนเทศใหสอดคลอง
กับการดําเนินงานบริษัท
1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับป 2563 บริษทั ไดมกี ารแตงตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ งในองคกรชุดใหม เพือ่ ใหสอดคลองกับโครงสราง
องคกรในปจจุบัน ทั้งนี้คณะทํางานไดเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ไว 2 ประเด็นหลักๆ ไวดังนี้
1) พิจารณาเรื่องความหยั่งยืนขององคกร โดยหาวิธีการปองกันความเสี่ยง ในดานของ Strategic Risk
2) พิจารณาดาน Operating Risk โดยมุงประเด็นไปในเรื่องของการลดของเสียในกระบวนการผลิต (Waste)
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โดยบริษทั ไดกาํ หนดบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารความเสีย่ งในองคกรใหคณะทํางานทราบ
โดยมีทั้งหมด 8 ขอ ดังนี้
1. นําเสนอและกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยง
ดานกลยุทธ(Strategic Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ(Operation Risk) ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน (Financial
Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงดานบุคลากร (Human Risk) เปนตน
2. นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง (Identify Risk) หรือประเภทความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได
3. นําเสนอรายงานจัดลําดับความเสีย่ งทีแ่ ทจริงของกิจการและสรุปผลการบริหารความเสีย่ งแนวทางการแกไขและ
ผลการดําเนินงาน และผลการติดตามความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการบริษัท
4. ประสานงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอบริษัท
5. ตัดสินใจและใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. สนับสนุนใหเกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางยั่งยืน
7. ควบคุม ติดตามประเมินผล บริหารความเสี่ยง และดูแลใหบริษัทดําเนินการตามนโยบายและแนวทางแผน
ความเสี่ยงกําหนด
8.ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบ
ทั้งนี้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเสนอแนวทางในการดําเนินการจัดทําความเสี่ยงประจําป 2563 ไดกําหนดให
แตละหนวยงานภายในองคกรทําการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหมๆ ที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นได เพื่อใหการดําเนินการมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึน้ อีกทัง้ ไดรว มกันพิจารณาการจัดทําแผนบริหารความตอเนือ่ ง( Business Continuity Plan : BCP ) ขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถาณการณในปจจุบัน เชน สถาณการณ COVID-19 ที่สงผลตอองคกรและ
การดําเนินธุรกิจในปจจุบนั บริษทั ฯ ใหสามารถรับมือกับเหตุการณทสี่ าํ คัญตางๆ (Critical Business Process) และสามารถ
กลับมาดําเนินการไดอยางปกติ หรือตามระดับการใหบริการที่กําหนดไวในระยะที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ บริษัท ฯ ได
บริษทั ไดมกี ารทบทวนการประเมินความเสีย่ งตามแผนงานทีไ่ ดกาํ หนดไว โดยแผนปฏิบตั สิ อดคลองกับวัตถุประสงค
หนวยงาน มีการอบรมใหพนักงานมีความเขาใจวิธีการบริหารความเสี่ยง ความหมายของความเสี่ยง การวิเคราะหสาเหตุ
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย และวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงใหอยูในเกณฑที่บริษัทยอมรับได ขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านทีก่ าํ หนดไวชว ยใหขอ มูลเพือ่ พิจารณาปองกันความผิดพลาดหรือความสามารถตรวจพบไดในระหวางปฏิบตั ิ
งานเพื่อเปนการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร แนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกหนวยงาน เพื่อเปน
สัญญาณเตือนวาขณะนี้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องใดที่ตองติดตาม ดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
โดยใหแตละแผนกประเมินความเสี่ยงในสวนงานที่รับผิดชอบ
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1.4 การควบคุมภายในดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม
บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันจะตองมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
เพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงจัดใหมีการควบคุมภายในดานคุณภาพและสิ่งแวลอมดังนี้
1. การตรวจติดตามกระบวนการทํางานในดานคุณภาพและสิ่งแวดลอมในทุกกิจกรรมของทุกแผนก
2. การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตสินคา โดยเริ่มตั้งแตวัตถุดิบ ระหวางกระบวนการผลิต และสินคา
สําเร็จรูป โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของงานพิมพดวยกลองความละเอียดสูงและ Software ที่ทันสมัยสําหรับสินคา
ทุกชิ้นเพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่มีคุณภาพเทานั้นที่จะถูกจัดสงใหกับลูกคา
3. การสํารวจกิจกรรมตางๆของบริษัทเพื่อระบุและประเมินประเด็นที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และดําเนินการ
ควบคุม จัดการ ใหมีผลกระทบดานลบนอยที่สุด

2. การประเมินความเสีย่ ง Risk Assessment และการระบุปจ จัยเสีย่ ง
สําหรับการประเมินความเสี่ยงในองคกร แตละแผนกรวมถึงผูบริหาร จะมีสวนรวมกันประเมินสถานการณปจจุบัน
โดยประเมินจุดแข็ง จุดออน (SWOT Analysis) ของบริษัท เพื่อหาแนวทางปองกัน จากปจจัยตางๆ อาทิเชน
ปจจัยเสี่ยงภายนอก อันเกิดจาก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
พฤติกรรมความเชื่อมั่นในภาพลักษณองคกร
ปจจัยเสี่ยงภายใน อันเกิดจาก วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู ความสามารถทักษะ
ของบุคลากร กระบวนการทํางาน ขอมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ

3. การประเมินมาตรการควบคุมความเสีย่ ง Risk Reduction/Risk Control
ความเสีย่ งระดับตํา่ การควบคุมทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั สามารถควบคุมความเสีย่ งไดในระดับทีน่ า พอใจ และไมจาํ เปน
ตองปรับปรุงอยางเรงดวน
ความเสีย่ งระดับกลาง การควบคุมทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั สามารถควบคุมความเสีย่ งไดในระดับหนึง่ แตยงั ไมนา พอใจ
หรือไมไดมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ความเสี่ยงระดับสูง การควบคุมที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได ควรเสนอใหมีการเพิ่มเติมตัว
ควบคุมในหนวยงานนี้อยางเรงดวน

4. การรายงานผลการดําเนินงานบริหารจัดการความเสีย่ ง
ฝายจัดการนําเสนอขอมูลความคืบหนาความเสีย่ งประจําทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เปนการ
ชี้แจงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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5. แผนจัดการความเสีย่ ง / ทางเลือกในการจัดการความเสีย่ ง
ใชกลยุทธ 4T’s Strategies





Take การยอมรับความเสี่ยง Monitor
Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง Control
Transfer การกระจาย/ โอนความเสี่ยง Partner
Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Eliminate

6. การติดตามประเมินผล และทบทวน (Monitoring Evaluating)
เปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงวามีความเหมาะสมกับสถานการณที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม โดยมีเปาหมายในการติดตามผลคือ
6.1 เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง หรือไม
6.2 เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่มี การทําเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตามกําหนด หรือไม
สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได หรือไม
ทั้งนี้ กิจการไดทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยตองมีการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหมั่นใจไดวาการ
จัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม นําไปใชทุกระดับขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และ
เปนการเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการเหตุการณทไี่ มแนนอนอยางมีประสิทธิภาพ เพิม่ ศักยภาพ รวดเร็ว ทันกาลในการ
ตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงใหลดลง และเกิดผลลัพธดานบวกเพิ่มขึ้น
โดยบริษัทเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทําใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรและการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม จึงจัดใหมี
การแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงในองคกร เพื่อใหเกิดการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมโดยไมใหเกิดความเสี่ยง
ในระดับที่รุนแรง
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°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยนายสงา โชคนิติสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ บริษัท สาลี่
พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การประกอบการธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับพิมพสติ๊กเกอร เพื่อนําไปติดตามผลิตภัณฑตางๆ งบการเงินไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
รายงานของผูสอบบัญชี ที่ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินที่ตรวจสอบและใหความเห็นวางบ
การเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหตุการณสําคัญในระหวางปที่รายงาน เมื่อเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อตนป พ.ศ.
2563 ไดเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณดังกลาวไมได
สงผลทางลบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจาก
ยอดการใชสนิ คาอุปโภคบริโภคยังมีอยางตอเนือ่ ง สงผลใหปริมาณการสัง่ ซือ้ ฉลากติดสินคายังมีตอ เนือ่ งเชนเดียวกัน อยางไร
ก็ตามการแพรระบาดของ COVID-19 และมาตรการการปองกันยังมีอยู ซึ่งบริษัทไดใหความใสใจกับเหตุการณการระบาด
ของ COVID-19 เปนพิเศษ และไดประเมินผลกระทบตอการดําเนินงาน รวมทัง้ การวางแผนเพือ่ รับมือกับเหตุการณดงั กลาว
สรุปตารางงบแสดงฐานะทางการเงิน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน สําหรับงบการเงินงวดบัญชีป 2561 – 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

2561
ลานบาท รอยละ

2562
ลานบาท รอยละ

2563
ลานบาท รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

34.42
428.80
105.00
82.52
0.00
1.82
652.56

3.43
42.77
10.47
8.23
0.00
0.18
65.09

13.27
419.41
103.60
60.18
7.98
1.03
605.47

1.40
44.26
10.93
6.35
0.84
0.11
63.89

188.35
100.00
99.87
57.56
0.00
2.94
448.72

18.67
9.91
9.90
5.70
0.00
0.29
44.47
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งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระใน
หนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
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2561
ลานบาท รอยละ

2562
ลานบาท รอยละ

2563
ลานบาท รอยละ

0.93
69.95
0.00

0.09
6.98
0.00

0.94
0.00
0.00

0.10
0.00
0.00

0.94
100.00
79.99

0.09
9.91
7.93

0.00
257.00
0.99
3.68
4.75
12.62
349.93
1,002.5

0.00
25.64
0.10
0.37
0.47
1.26
34.91
100.00

79.97
214.78
8.11
0.00
19.29
19.09
342.19
947.66

8.44
22.66
0.86
0.00
2.04
2.01
36.11
100.00

0.00
266.31
8.83
67.66
17.75
18.90
560.38
1,009.1

0.00
26.39
0.88
6.71
1.76
1.87
55.53
100.00

0.00
33.10
0.19

0.00
3.30
0.02

1.02
31.18
0.09

0.11
3.29
0.01

0.00
35.26
20.56

0.00
3.49
2.04

1.09
34.38

0.11
3.43

0.78
33.07

0.08
3.49

1.10
56.93

0.11
5.64

0.17
2.41
2.58
36.96

0.02
0.24
0.26
3.69

0.08
5.27
5.35
38.41

0.01
0.56
0.56
4.05

57.89
7.91
65.80
122.73

5.74
0.78
6.52
12.16

300.00

29.93

300.00

31.66

300.00

27.19

งบแสดงฐานะการเงิน
หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 0.25 บาท
(2557: หุนสามัญ 900,000,000 หุน@หุนละ
0.25 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2561
ลานบาท รอยละ

2562
ลานบาท รอยละ

2563
ลานบาท รอยละ

300.00

29.93

300.00

31.66

300.00

27.19

619.16

61.76

619.16

65.34

619.16

56.11

30.00
16.37
965.53
1,002.5

2.99
1.63
96.31
100.00

30.00
(39.92)
909.25
947.66

3.17
-4.21
95.95
100.00

30.00
(62.79)
886.37
1,009.1

2.97
-6.22
87.84
100.00

ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงบการเงินงวดบัญชีป 2561 – 2563
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น

2561
2562
2563
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
439.36 97.28 375.55
97.13 411.19
97.47
12.28

2.72

11.10

2.87

10.69

2.53

451.64
342.38
19.07

100.00
75.81
4.22

386.65
346.19
18.44

100.00
89.53
4.77

421.89
343.95
23.17

100.00
81.53
5.49

56.45

12.50

79.23

20.49

70.74

16.77

417.90

92.53

443.86

114.79

437.86

103.79

33.74

7.47

(57.20)

(14.79)

(15.97)

(3.79)

คาใชจายทางการเงิน

(0.03)

(0.01)

(0.00)

0.00

(3.97)

(0.94)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

33.71

7.46

(57.20)

(14.79)

(19.94)

(4.73)

คาใชจายภาษีเงินได

(3.33)

(0.74)

14.22

3.68

(1.82)

(0.43)

กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได

30.38

6.73

(42.99)

(11.12)

(21.76)

(5.16)

0.18

0.00

(1.30)

(0.34)

(1.12)

(0.27)

รวมรายได
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561
2562
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

2563
ลานบาท รอยละ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

0.18

0.00

(1.30)

(0.34)

(1.12)

(0.27)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ขาดทุนตอหุน (บาท)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน

30.57
0.025

6.77

(44.29)
(0.036)

(11.45)

(22.88)
(0.018)

(5.42)

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด สําหรับงบการเงินงวดบัญชีป 2561 – 2563
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับ)
การปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
กําไรจากการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
ตัดจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
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2561
ลานบาท

2562
ลานบาท

2563
ลานบาท

33.71

(57.20)

(19.94)

53.38
(0.01)
5.63
(3.14)
1.11
0.03
(8.72)
0.03
82.02

49.73
0.32
20.10
8.09
(1.38)
0.14
1.23
0.02
(9.47)
11.59

69.23
0.25
11.55
(2.45)
(0.06)
1.23
(0.02)
(8.13)
3.97
55.64

16.41
(13.88)

2.20
2.24

1.96
(8.93)

2561
ลานบาท
8.53
(8.33)

2562
ลานบาท
0.03
0.00

2563
ลานบาท
(1.91)
0.00

4.77
(3.38)
(6.11)
80.04
(13.18)
66.87

(0.16)
(0.31)
15.59
(10.75)
4.28
9.12

(1.20)
0.40
45.96
(8.52)
8.33
45.76

3.14
(0.99)
(50.57)
(1.62)
49.95

1.38
(7.37)
(26.09)
(1.81)
9.39

2.55
(76.39)
(2.21)
319.41

เงินสดจายเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

69.95

(10.02)

(100.00)

ดอกเบี้ยรับ

11.87

9.08

9.60

(58.18)

(18.07)

152.96

งบกระแสเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายสํารองผลประโยชนพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
จายชําระหนี้คาซื้ออุปกรณ
เงินสดจายคามัดจําเครื่องจักร
เงินสดจายซื้อเครื่องจักรอุปกรณและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
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ตารางอัตราสวนทางการเงิน สําหรับงบการเงินงวดบัญชีป 2561 – 2563
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป

2560
ลานบาท
(1.34)
(36.00)
(37.37)
(28.69)
63.11
34.42

2561
ลานบาท
(0.19)
(12.00)
(12.19)
(21.14)
34.42
13.27

2562
ลานบาท
(1.02)
(22.62)
(23.64)
175.08
13.27
188.35

ตารางอัตราสวนทางการเงิน สําหรับงบการเงินงวดบัญชีป 2561 – 2563
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Proﬁtability
Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)
อัตรากําไรอื่น (รอยละ)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)
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2561

2562

2563

18.98
16.53
2.00
3.89
93
3.49
103
31.10
12
184

18.31
16.22
0.27
3.72
97
3.56
101
25.68
14
184

7.88
6.82
1.02
4.16
87
4.02
90
27.77
13
163

22.07
4.88
2.72
198.17
6.77

7.82
(18.19)
2.87
(11.45)

16.35
(6.48)
2.53
(5.42)

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efﬁciency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy
Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR : Debt Service
Coverage Ratio)*
ขอมูลตอหุน
กําไรสุทธิตอหุน - ขั้นพื้นฐาน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

2561

2562

2563

3.16

-

-

3.04
33.8
0.45

4.6
0.40

9.3
0.43

2561

2562

2563

0.04
2,068.21
0.54
117.80

0.04
0.23
-

0.14
12
0.58
-

2,674.15

-

9.25

0.03
0.80

(0.04)
0.76

(0.02)
0.74

หมายเหตุ : * คํานวณจากกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย, ภาษีเงินได, คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA : Earning Before Interest,
Tax, Depreciation and Amortization) หารดวยสวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD :
Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจายเงินกูทั้งระยะยาวและระยะสั้น)
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สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่
เกิดขึน้ ในป 2561 – ป 2563
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในป 2561 – 2563 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. บริษัท สาลี่อุตสากรรม จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน)

3. บริษัท เพชร สยาม (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
5. บริษัท ทรี บอนด คาร ดีเทลลิ่ง จํากัด

6. บริษัท วี ทู วี จํากัด
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ความสัมพันธ
บริษัทแมของบริษัท โดยถือหุนบริษัทรอยละ 65 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559
บ.วีไอวี อินเตอรเคม ถือหุน 21.12%
บมจ.สาลี่อุตสาหกรรมถือหุน 8.17%
และมีกรรมการบริษัทรวมกันคือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม ถือหุน 75.5% ในบริษัทและมีกรรมการบริษัท
รวมกันคือ นายสาทิส ตัตวธร
บริษัท เพชรสยาม ถือหุน 100% ในบริษัทและมีกรรมการบริษัท
รวมกันคือ นายสาทิส ตัตวธร
บริษัท ทรี บอนด วีไอวี เซลล ถือหุน 100%
บริษัท วีไอวี ถือหุนรวม ในบริษัท ทรี บอนด วีไอวี เซลล 51%
มีกรรมการบริษัทรวมกันคือ คุณสุชาติ จิวะพรทิพย
บริษัท วีไอวีถือหุน 99.99% ในบริษัทมีกรรมการบริษัทรวมกัน
คือ คุณประภุตว จิวะพรทิพย
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ยอดรวม

2. บริษัท สาลี่ คัลเลอร
จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ทรี บอนด คาร
ดีเทลลิ่ง จํากัด
4. บริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จํากัด
5. บริษัท บงกชแกว
(ประเทศไทย) จํากัด
6. บริษัท วี ทู วี จํากัด

1. บมจ. สาลี่อุตสาหกรรม

ชื่อบริษัท / บุคคล

จํานวน
จํานวน
มูลคา
มูลคา
ความสมเหตุสมผลของรายการ
รวมป 2562 รวมป 2563
1. บริษัทจายคาเชาสํานักงาน 20,952,217 15,921,633 22,067,008 บริษัทจายคาเชา (สัญญาเชาระยะยาว 10 ป ตั้งแต 1 ก.ค.2557 – 30
โรงงาน และอาคารคลั ง
มิ.ย. 2567) โดยปจจุบันจายในอัตราเดือนละ 1,959,245 บาท (ขึ้นคาเชา
สินคา
10% ทุก ๆ 3 ป) และมีการบันทึกคาเชาเฉลี่ยแบบเสนตรง
จํานวน-125,698.40 บาทตอไตรมาส ซึ่งเปนไปตามราคาประเมินโดยผู
ประเมินราคาอิสระ และเปนไปตามหลักการที่ไดขออนุมัติไว ในเดือน
ส.ค. 63 มี ยกเลิก 2 สัญญาเชา (อาคาร 7 และ อาคาร 1A)
2. บริษทั จายคาไฟและนบาดาล 252,139
284,334
803,855
บริษัทไดจายคาไฟฟาสําหรับอาคารคลังสินคาอาคาร 2 ที่เชากับสาลี่
อุตสาหกรรมในอัตราหนวยละ 5 บาท และจายคานํ้าบาดาลสําหรับการ
ใชงานของบริษัทในอัตราหนวยละ 17 บาท ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ได
ขออนุมัติไว
3. บริษัทขายสินคาสติกเกอร 17,894
19,462
บริษัทไดขายสติ๊กเกอรใหกับ บมจ. สาลี่อุตสาหกรรม ตามราคาตลาด
ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ไดขออนุมัติไว
1. บริษัทขายสินคาสติกเกอร 531,200
127,405
154,460
บริษัทไดขายสติ๊กเกอรใหกับ บมจ. สาลี่ คัลเลอร ตามราคาตลาด
ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ไดขออนุมัติไว
1. บริษัทขายสินคาสติกเกอร 0
0
3,320
บริษัทไดขายสติ๊กเกอรใหกับ บ. ทรี บอนด คาร ดีเทลลิ่ง ตามราคาตลาด
ซึ่งเปนไปตามหลักการที่ไดขออนุมัติไว
1. บริษัทขายสินคาสติกเกอร 1,120,660 805,840
1,064,377 บริษัทไดขายสติ๊กเกอรใหกับ บ. เพชรสยาม ตามราคาตลาด ซึ่งเปนไป
ตามหลักการที่ไดขออนุมัติไว
1. บริษัทขายสินคาสติกเกอร 112,500
166,618
54,500
บริษัทไดขายสติ๊กเกอรใหกับ บ. บงกชแกว ตามราคาตลาด ซึ่งเปนไปตาม
หลักการที่ไดขออนุมัติไว
1. บริษัทขายสินคาสติกเกอร 9,810
0
117,255
บริษัทไดขายสติ๊กเกอรใหกับ บ. วี ทู วี ตามราคาตลาด ซึ่งเปนไปตาม
หลักการที่ไดขออนุมัติไว
46,378,520 25,123,723 24,284,238

จํานวนมูลคา
ลักษณะรายการระหวางกัน
รวมป 2561

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกัน

กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษทั จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับความจําเปน
และความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีผูเชียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันนั้นกอนใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน
และความเหมาะสมของรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี
ในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพื่ออนุมัติการทํารายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

นโยบายและการทํารายการระหวางกันในอนาคต




รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงือ่ นไขทางการคาทัว่ ไป เชน การซือ้ หรือขายสินคาและ
บริการ เปนตน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะ
การดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และ
ใหปฏิบัติเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขรายการตางๆ
ใหชัดเจนเปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ทั้งนี้ฝายตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบ
ขอมูลและจัดทํารายงานเพือ่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทํารายการเปนประจําทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ ไมมเี งือ่ นไขทางการคาทัว่ ไป และรายการระหวางกันอืน่ ๆ
เชน รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน และรายการรับหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน เชน การกูยืม
การคํ้าประกัน และการใชทรัพยสินเปนหลักประกัน เปนตน บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูพ จิ ารณาและใหความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผลและความจําเปนของการทํารายการกอนทํารายการ และ
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือ
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้กรรมการจะไมมีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแยงมีสว นไดสว นเสียใดๆ ในการทํารายการดังกลาว รวมทัง้ เปดเผยลักษณะความสัมพันธ และ
รายละเอียดของรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทจะให
ผูเ ชีย่ วชาญอิสระเปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับรายการระหวางกันดังกลาว เพือ่ นําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผูถือหุนแลวแตกรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหการตัดสินใจเขาทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 ) รายงานประจําปของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษทั ทีผ่ า นมา

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ รับผลิตฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง
ทั้งนี้ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 1) ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Label)
2) ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mold Label) 3) ฉลากพิเศษแบบมีแผนพับ (Booklet Label)
4) ฉลากแบบหดรัด (Shrink Label)
โครงสรางรายไดของบริษัท ในป 2561 – 2563 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 451.64 ลานบาท 386.65 ลานบาท
และ 421.88 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีรายไดจากผลิตภัณฑประเภทฉลากสินคาที่มีกาวในตัว เปนผลิตภัณฑที่มี
สัดสวนการขายมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัทจําแนกตามสายผลิตภัณฑ ใน ป 2561 – 2563 สรุปไดดังนี้
สายผลิตภัณฑ

2561
ลานบาท

2562
รอยละ

ลานบาท

2563

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1) ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว
(Self-Adhesive Label)
2) ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ
(In-Mold Label)
3) ฉลากพิเศษแบบมีแผนพับ (Booklet
Label)
4) ฉลากแบบหดรัด (Shrink Label)

428.10

94.78

366.88

94.89

393.41

93.25

8.11

1.80

3.53

0.91

6.92

1.64

3.15

0.70

1.31

0.34

2.89

0.69

-

-

3.83

0.99

7.96

1.89

รวมรายไดแยกตามผลิตภัณฑ

439.36

97.28

375.55

97.13

411.19

97.47

รายไดอื่น*
รวมรายไดทั้งหมด

12.28
451.64

2.72
100

11.10
386.65

2.87
100

10.69
421.88

2.53
100

หมายเหตุ : *รายไดอื่น ไดแก รายไดจากดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน,กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและ รายไดจากการขายเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิต เปนตน

รายได
รายไดรวม
รายไดรวมของบริษัทประกอบดวย รายไดจากการขายและรายไดอื่นในป 2561 – 2563 บริษัทมีรายไดรวมเทากับ
451.64 ลานบาท 386.65 ลานบาท และ 421.90 ลานบาทตามลําดับ ลดลงรอยละ 10.94 ลดลงรอยละ 14.39 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.11 ตามลําดับ
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รายไดจากการขาย
บริษัทมีรายไดจากการขายในป 2561 – 2563 จํานวน 439.36 ลานบาท 375.55 ลานบาท และ 411.19 ลานบาท
ลดลงรอยละ 11.84 ลดลงรอยละ 14.52 และเพิ่มขึ้นรอยละ 9.49 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ สําหรับป 2563
บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับกลยุทธการขาย การตลาด การเพิ่มลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงสงผล
ใหบริษัทมีรายไดจากกลุมลูกคาใหมมากขึ้น
สัดสวนรายไดจากการขายในชวงป 2561 – 2563 แบงเปนรายไดจากลูกคาในประเทศและลูกคาตางประเทศ
2561

2562

2563

(หนวย:ลานบาท)
ประเภทลูกคา
ในประเทศ

416.51

94.80

354.03

94.27

394.85

96.03

ตางประเทศ

22.85

5.20

21.52

5.73

16.34

3.97

รวมรายไดจากการขาย

439.36

100

375.55

100

411.19

100

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดอื่น
รายไดอื่นประกอบไปดวยรายไดจากดอกเบี้ยรับ, จากการจําหนายทรัพยสิน, และรายไดจากการขายเศษวัสดุเหลือ
ใชจากการผลิต เปนตน ในป 2561 – 2563 บริษัทมีรายไดอื่นเทากับ 12.28 ลานบาท 11.1 ลานบาทและ 10.69
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.72 รอยละ 2.87 และรอยละ 2.53 ของรายไดรวม ตามลําดับ
ตนทุนขาย
ตนทุนขายหลักของบริษัทประกอบไปดวย คาวัตถุดิบ คาแรง และคาโสหุยการผลิต โดยในป 2561 – 2563 บริษัท
มีตนทุนขายเทากับ 342.38 ลานบาท 346.19 ลานบาท และ 343.94 ลานบาท หรือลดลงจํานวน 2.94 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 3.81 ลานบาท และลดลงจํานวน 2.24 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 3.64 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.11 และลดลงรอยละ
0.65 จากปกอน ตามลําดับ ทั้งนี้ในป 2563 บริษัทมีการปรับนโยบายวิธีการทํางาน การควบคุมการผลิต การลดของเสีย
ในกระบวนการพิมพ ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สงผลใหสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต จึงทําใหตน ทุนขายสินคา
ลดลงและไดปริมาณงานสูงขึ้น
ตารางแสดงอัตรากําไรขั้นตนสําหรับป 2561 – 2563
(หนวย : ลานบาท)
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
อัตรากําไรขั้นตน (%)

2561
439.36
342.38
96.98
22.07

2562
375.55
346.19
29.36
7.82

2563
411.19
343.95
67.24
16.35

ในป 2561 – 2563 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 96.98 ลานบาท 29.36 ลานบาท และ 67.24 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 22.07 รอยละ 7.82 และรอยละ 16.35 ตามลําดับ
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สําหรับ ป 2561 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 96.98 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 46.08 ลานบาท บริษัท
มีอัตรากําไรขั้นตนอยูในอัตรารอยละ 22.07 ลดลงจากป 2560 เนื่องจากการตลาดมีการแขงขันสูงทางการตลาด
ทําใหบริษัทมียอดขายลดลง จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากปกอน
สําหรับ ป 2562 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 29.36 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จํานวน 67.62 ลานบาท บริษัทมี
อัตรากําไรขั้นตนอยูในอัตรารอยละ 22.07 ลดลงจากป 2561 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายในการซอมแซมปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณและบริษัทมีกลุมลูกคาใหมมากขึ้นจึงทําใหตนทุนเริ่มตนของกลุมลูกคาใหมสูงขึ้น
จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากปกอน
สําหรับ ป 2563 บริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 67.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 37.88 ลานบาท
บริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ตนอยูใ นอัตรารอยละ 16.35 เพิม่ ขึน้ จากป 2562 เนือ่ งบริษทั มีกลุม ลูกคาใหมมากขึน้ และมีการควบคุม
กระบวนการผลิตเพื่อใหตนทุนลดลง จึงสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนสูงจากปกอน
คาใชจายในการขายและบริหาร
(หนวย : ลานบาท)
รายไดรวม
คาใชจายในการขาย
อัตรา (%) ของรายไดรวม
คาใชจายในการบริหาร
อัตรา (%) ของรายไดรวม

ป 2561
451.64
19.07
4.22%
56.45
12.50%

ป 2562
386.65
18.44
4.77%
79.23
20.49%

ป 2563
421.90
23.17
5.49%
70.18
16.64%

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายหลัก ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานขาย เชน เงินเดือน สวัสดิการของฝายขายและ
การตลาด คานายหนาพนักงานขายบริษัท คาขนสง คานํ้ามัน คารับรองลูกคา เปนตน ในป 2561 – 2563 บริษัทมี
คาใชจายในการขายเทากับ 19.07 ลานบาท 18.44 ลานบาท และ 23.17 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.22 รอยละ 4.77
และรอยละ 5.49 ของรายไดรวม ตามลําดับ
สําหรับป 2561 คาใชจายในการขายมีจํานวน 19.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7.10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 59.31 จากป 2560 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานขายและคาใชจายดานสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น
สําหรับป 2562 คาใชจายในการขายมีจํานวน 18.44 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.63 ลานบาท หรือลดลงประมาณ
รอยละ 3.30 จากป 2561 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพจึงทําใหคาใชจายลดลง
สําหรับป 2563 คาใชจายในการขายมีจํานวน 23.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 4.73 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 25.66 จากป 2562 เนื่องจากบริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับการขายเพิ่มขึ้น

123

คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารหลักจะประกอบไปดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เชน เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน
คาเชาสํานักงาน คาไฟฟา คานํ้า และคาเสื่อมราคา เปนตน ในป 2561 – 2563 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเทากับ
56.45 ลานบาท 79.23 ลานบาท และ 70.74 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.50 รอยละ 20.49 และรอยละ 16.63
ของรายไดรวม ตามลําดับ
สําหรับป 2561 คาใชจา ยในการบริหารมีจาํ นวน 56.45 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.70 ลานบาท หรือลดลงประมาณ
รอยละ 27.77 จากป 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง
สําหรับป 2562 คาใชจายในการบริหารมีจํานวน 79.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 22.79 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 40.37 จากป 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการปรับยายประเภทรายการคาใชจายของผูบริหาร
สายการผลิตมายังคาใชจายฝายบริหาร การตั้งดอยคาเครื่องจักรและสินทรัพยไมมีตัวตน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
วิเคราะหและบริหารงาน
สําหรับป 2563 คาใชจายในการบริหารมีจํานวน 70.74 ลานบาท ลดลงจํานวน 8.49 ลานบาท หรือลดลงประมาณ
รอยละ 10.72 จากป 2562 ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการคาใชจายในการดําเนินงานใหอยูในงบที่เหมาะสม จึงสงผลให
คาใชจายในการบริหารลดลง
กําไรจากการดําเนินงาน
สําหรับ ป 2561 บริษัทมีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 33.74 ลานบาท เมื่อหักตนทุน
ทางการเงินจํานวน 0.03 ลานบาท และภาษีเงินไดจํานวน 3.33 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีผลกําไรสําหรับปจํานวน
30.38 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 21.47 ลานบาท หรือลดลงประมาณรอยละ 27.47 จากป 2560 สาเหตุหลักที่กําไรสุทธิ
ลดลงเนื่องจากการแขงขันทางการตลาดสูง
สําหรับ ป 2562 บริษัทขาดทุนสุทธิจํานวน 43 ลานบาท ลดลงจํานวน 73 ลานบาท หรือลดลงประมาณรอยละ
241 จากป 2561 ทั้งนี้ในป 2562 บริษัทมีการปรับปรุงคาใชจายผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
จํานวน 1.3 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป เทากับ 44.3 ลานบาท
สําหรับ ป 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิจํานวน 21.76 ลานบาท ลดลงจํานวน 21.23 ลานบาท หรือลดลงประมาณ
รอยละ 49 จากป 2562 ทั้งนี้ในป 2563 บริษัทมีการปรับปรุงคาใชจายผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย จํานวน 1.1 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป เทากับ 22.88 ลานบาท
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ความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทสําหรับป 2561 – 2563 บริษัทมีอัตรากําไรดังนี้
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

2561

2562

2563

อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

22.07
4.88
2.72
198.17
6.77
3.16

7.82
(18.19)
2.87
(11.45)
-

16.35
(6.48)
2.53
(5.42)
-

เงินปนผลจายและการจัดสรรกําไร
เงินปนผลสําหรับป 2560 จํานวน 72 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1) อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนหลังของป 2559 (กรกฎาคม
– ธันวาคม) และจากกําไรสะสมของบริษัท ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.035 บาท (สามจุดหาสตางค) รวมเปนเงิน
42 ลานบาท ครั้งที่ 1) เงินปนผลระหวางกาล อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2560 (มกราคม – มิถุนายน) และจากกําไร
สะสมของบริษัท ใหแกผูถือหุนตามสัดสวน ในอัตราหุนละ 0.025 บาท (สองจุดหาสตางค) รวมเปนเงิน 30 ลานบาท
เงินปนผลสําหรับป 2561 จํานวน 36 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1) อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลกําไรของป 2560 และจากกําไรสะสมของบริษัท ใหแก
ผูถือหุนตามสัดสวน ในอัตราหุนละ 0.015 บาท (หนึ่งจุดหาสตางค) รวมเปนเงิน 18 ลานบาท ครั้งที่ 2) เงินปนผลระหวาง
กาล อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2561 (มกราคม – มิถุนายน) และจากกําไรสะสมของบริษัท ใหแกผูถือหุน
ตามสัดสวน ในอัตราหุนละ 0.015 บาท (หนึ่งจุดหาสตางค) รวมเปนเงิน 18 ลานบาท
เงินปนผลสําหรับป 2562 จํานวน 12 ลานบาท อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติ
ใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลกําไรของป 2561 และจากกําไรสะสมของบริษัท ใหแกผูถือหุนตามสัดสวน ในอัตราหุนละ
0.010 บาท (หนึ่งจุดศูนยสตางค) รวมเปนเงิน 12 ลานบาท และพิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2562
เงินปนผลสําหรับป 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบงดจายเงินปนผล เนื่องจากผลประกอบการสําหรับ
ปขาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564
เพื่อขออนุมัติงดจายเงินปนผลจากผลกําไรของป 2563 และจากกําไรสะสมของบริษัท
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหลักของบริษัท ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ เครื่องจักรและอุปกรณ ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,002.49 ลานบาท 947.66
ลานบาท และ 1,009.10 ลานบาท ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2561 สินทรัพยรวมของบริษัทลดลงจํานวน 8.85 ลานบาท จากสิ้นป 2560 หรือลดลงรอยละ 0.87
จากสิน้ ป 2560 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนีค้ งเหลือจํานวน 19.58 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.95 จากสิน้ ป 2560
ณ สิ้นป 2562 สินทรัพยรวมของบริษัทลดลงจํานวน 54.83 ลานบาท จากสิ้นป 2561 หรือลดลงรอยละ 5
จากสิ้นป 2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือ อุปกรณ จํานวน 61.22 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.10
ณ สิ้นป 2563 สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจํานวน 61.44 ลานบาท จากสิ้นป 2562 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.48
จากสิน้ ป 2562 สาเหตุหลักมาจากบริษทั มีการลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรใหม และมีการปรับปรุงสินทรัพยสทิ ธิการใช ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) เรื่องสัญญาเชามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 105 ลานบาท 102.85 ลานบาทและ 98.86
ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.47 รอยละ 10.85 และรอยละ 8.96 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทมีน
โยบายการใหเครดิตแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศในชวง 30 - 120 วัน โดยขึ้นอยูกับลักษณะและคุณภาพของ
ลูกคา
ตารางสรุปอายุลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ที่คางชําระ
- นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - และ ดอกเบี้ยคางรับ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น -สุทธิ
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ป 2561
87.55

ป 2562
82.50

ป 2563
77.38

13.90
0.82
0.09
0.14
102.49
0.19
102.31
0.15
2.55
105.00

15.67
0.87
0.51
99.54
0.51
99.03
0.16
3.66
102.85

19.75
0.20
0.42
0.55
98.30
0.76
97.55
0.20
1.11
98.86

ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 105.01 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 19.58 ลานบาทหรือ
ลดลงรอยละ 15.71 จากสิ้นป 2560 ตามการลดลงของรายไดจากการขายที่ลดลงจํานวน 59.02 ลานบาทหรือลดลงรอย
ละ 11.84 จากสิ้นป 2560 อยางไรก็ดี บริษัทมีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 87.55 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 83.24 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน มีจํานวน 13.90 ลานบาท ลดลงจํานวน 10.96 ลานบาท จากสิ้นป 2560 หรือคิดเปนสัดสวนลดลง
รอยละ 7.59 ของลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ กอนหักคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ในสวนของลูกหนีก้ ารคาทีค่ า งเกินกําหนดชําระ
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน มีจํานวน 0.82 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.57 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอน
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน จํานวน 0.09 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.06 ของลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ กอนหักคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีก้ ารคาทีเ่ กินกําหนด
ชําระมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป มีจํานวน 0.14 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.10 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอน
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว จากตารางสรุปอายุลูกหนี้การคา
สําหรับป 2559 – 2561 จะพบวาลูกหนี้สวนใหญจะอยูในชวงของลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระเงิน ในชวงสิ้นป
ณ สิ้นป 2562 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 102.85 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 2.16 ลานบาทหรือ
ลดลงรอยละ 2.06 จากสิ้นป 2561 ตามการลดลงของรายไดจากการขายที่ลดลงจํานวน 63.81 ลานบาทหรือลดลงรอย
ละ 14.52 จากสิ้นป 2561 อยางไรก็ดี บริษัทมีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 82.50 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 79.82 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน มีจํานวน 15.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.77 ลานบาท จากสิ้นป 2561 หรือคิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.71 ของลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่ กอนหักคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ในสวนของลูกหนีก้ ารคาทีค่ า งเกินกําหนดชําระ
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน มีจํานวน 0.87 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.84 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป มีจํานวน 0.51 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.49 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวเต็มจํานวนแลว จากตารางสรุปอายุลูกหนี้การคาสําหรับป 2560 – 2562 จะพบวาลูกหนี้สวนใหญจะอยูในชวง
ของลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระเงิน ในชวงสิ้นป
ณ สิ้นป 2563 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน 98.86 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 3.98 ลานบาทหรือลด
ลงรอยละ 3.87 จากสิ้นป 2562 ตามการลดลงของรายไดจากการขายที่ลดลงจํานวน 35.64 ลานบาทหรือลดลงรอยละ
8.67 จากสิ้นป 2562 อยางไรก็ดี บริษัทมีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 77.38 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 77.68 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระไมเกิน
3 เดือน มีจํานวน 19.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 4.08 ลานบาท จากสิ้นป 2562 หรือคิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.10
ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในสวนของลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระมากกวา
3 เดือน ถึง 6 เดือน มีจํานวน 0.20 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.20 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ขึ้นไป มีจํานวน 0.55 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.55 ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวเต็มจํานวนแลว จากตารางสรุปอายุลูกหนี้การคาสําหรับป 2561 – 2563 จะพบวาลูกหนี้สวนใหญจะอยูในชวง
ของลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระเงิน ในชวงสิ้นป
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ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2561 – 2563 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 93 วัน 97 วัน และ
87 วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2561 – 2563 ประมาณ 92 วัน ทั้งนี้บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เปน
ไปตามกําหนดเงื่อนไขในการนําสงใบแจงหนี้และการชําระเงินที่ทําใหระยะเวลาการนําสงใบแจงหนี้และการชําระเงิน
จึงทําใหระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูในชวง 92 วัน อยางไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยกําหนดให
ลูกหนี้ที่มีอายุการคางชําระหนี้เกินกวา 180 วัน บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 50 จากยอดหนี้คงคาง
ทั้งหมด และกรณีที่ลูกหนี้มีอายุการคางชําระหนี้เกินกวา 365 วัน บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100
จากยอดหนีค้ งคางทัง้ หมด ทัง้ นีร้ ะยะเวลาการตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญดังกลาวจะเริม่ พิจารณาตัง้ แตวนั ทีบ่ ริษทั ออกใบแจง
หนี้ใหแกลูกคา เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้
สินคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 82.52 ลานบาท 60.18 ลานบาทและ 57.56 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.23 รอยละ 6.35 และรอยละ 5.70 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ณ สิ้นป 2563 บริษัทมีสินคาคง
เหลือ ลดลงจํานวน 2.62 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.36
อยางไรก็ดี บริษทั มีการใชนโยบายการบริหารสินคาคงเหลือในเรือ่ ง การตัง้ คาเผือ่ มูลคาสินคาลดลงและการตัง้ สํารอง
สินคาเสื่อมคุณภาพไวเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน โดยกําหนดใหตั้ง คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (NRV) และการตั้งสํารอง
สินคา/ วัตถุดิบเสี่อมคุณภาพ เปนดังนี้
1. การตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (NRV) โดยใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือจากการเปรียบเทียบราคาทุนกับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาแตละรายการแลวใชราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ตํ่ากวาในการคํานวณ
กับปริมาณสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งจะมีการปรับปรุงบัญชี การตั้งคาเผื่อดังกลาวในทุกสิ้นเดือน
2. การตั้งสํารองสินคาสําเร็จรูปเสื่อมคุณภาพ จะมีการตั้งสํารองตามอายุสินคาโดยสินคาสําเร็จรูปที่มีอายุเกิน
1 ป ตั้งสํารองในอัตรารอยละ 100% และจะมีการปรับปรุงบัญชีตามอายุของสินคาในทุกสิ้นเดือน
สําหรับป 2562 บริษัทมีปรับปรุงนโยบายการตั้งสํารองสินคาเพิ่มเติม โดยสินคาที่มีอายุเกิน 4 เดือน ถึง
12 เดือน จะตั้งสํารองสินคาเสื่อมคุณภาพไว 50 %(โดยการตั้งสํารองตามขอนี้ จะยกเวนลูกคาที่ตกลงจะรับ
ผิดชอบสตอคสินคาให) เพื่อใหเกิดการรับรูคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจริงในงวดบัญชี
3. การตั้งสํารองวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ จะมีการตั้งสํารองตามอายุของวัตถุดิบคงเหลือที่มีอายุเกิน 1 ป ตั้งสํารอง
ในอัตรารอยละ 50 เนื่องจากวัตถุดิบบางรายการอายุการใชงานมากกวา 1 ป โดยจะมีการปรับปรุงบัญชีตาม
อายุของวัตถุดิบในทุกๆ สิ้นเดือน
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อของสินคาคงเหลือ 22.46 ลานบาท 29.08 ลานบาท และ 24.35
ลานบาท ตามลําดับ
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ดังตารางแสดงรายละเอียดสินคาคงเหลือป 2561 – 2563
รายละเอียดสินคาคงเหลือ (หนวย: ลานบาท)

2561

2562

2563

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ*
สินคาคงเหลือสุทธิ

75.97
29.01
104.98
22.46
82.52

61.84
27.43
89.27
29.08
60.19

57.52
24.39
81.91
24.35
57.56

หมายเหตุ : * ตั้งตามนโยบายการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงแลว

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย ภาษีมูลคาเพิ่ม, ลูกหนี้เงินทดรองจาย, รายไดคางรับ, คาใชจายจายลวงหนา,
ขาดทุนรอตัดบัญชี, เงินมัดจํา และบัญชีตั้งพักอื่นๆ ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน
1.82 ลานบาท 1.03 ลานบาท และ 2.94 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 0.18 รอยละ 0.11 และรอยละ 0.29 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เนือ่ งจากบริษทั ไดมกี ารทําสัญญาการใชไฟฟา โดยใชเงินฝากออมทรัพยเปนหลักประกันตามเงือ่ นไขการขอใชไฟฟา
ซึ่ง ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 0.94 ลานบาท เทากันทุกป หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.09 ของสินทรัพยรวม
เครื่องจักรและอุปกรณ
อุปกรณของบริษทั ประกอบดวยอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เครือ่ งจักร เครือ่ งมือเครือ่ งใชและอุปกรณสาํ นักงาน
ยานพาหนะ สินทรัพยระหวางรอการติดตั้งและกอสราง ระบบสาธารณูปโภค
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีอุปกรณจํานวน 257.00 ลานบาท 214.78 ลานบาท และ 266.31 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.64 รอยละ 22.66 และรอยละ 26.39 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีอุปกรณเพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 0.1 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากมีการตัดคา
เสื่อมราคาในระหวางงวด ทั้งนี้บริษัทมีการลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณเพิ่มระหวางงวดจํานวน 33.89 ลานบาท
ณ สิ้นป 2562 บริษัทมีอุปกรณลดลงจากป 2561 จํานวน 38.84 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากมีการตัดคา
เสื่อมราคาในระหวางงวด และตัดจําหนายสินทรัพยบางรายการเพื่อรอจําหนาย
ณ สิน้ ป 2563 บริษทั มีอปุ กรณเพิม่ ขึน้ จากป 2562 จํานวน 51.52 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการลงทุนเครือ่ งจักร
ใหมและการตอเติมปรับปรุงอาคารโรงงาน เพื่อใหสามารถรองรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคตได
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สินทรัพยสิทธิการใช
ณ สิ้นป 2563 บริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญา
เชา มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก โดยนโยบายการบัญชีใหมที่นํามาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ไดอธิบายไวใน
หมายเหตุ หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทใชวิธีรับรูผลกระทบสะสมจาก
การปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวเปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด (Modiﬁed retrospective)
โดยไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ ดังนัน้ การจัดประเภทรายการใหมและรายการปรับปรุงทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยสิทธิการ
ใช จํานวน 67.66 ลานบาท
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทคือ คอมพิวเตอรซอฟทแวร ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนคอมพิวเตอรซอฟทแวร จํานวน 3.7 ลานบาท 8.1 ลานบาท และ 8.8 ลานบาท ตามลําดับหรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.37 รอยละ 0.86 และรอยละ 0.88 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 4.75 ลานบาท 19.29 ลานบาท และ
17.75 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.47 รอยละ 2.04 และรอยละ 1.76 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นของบริษัท ประกอบดวย เงินมัดจํา,ลูกหนี้กรมสรรพากรและเงินวางประกัน ณ สิ้นป
2561 – 2563 บริษัทมีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 12.62 ลานบาท 19.10 ลานบาท และ 18.90 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 1.26 รอยละ 2.01 และรอยละ 1.87 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2561 – 2563 มีจํานวน 36.96 ลานบาท 38.42 ลานบาทและ 122.73 ลานบาท
ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียน ประกอบดวย หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน, เจาหนี้การคาและเจาหนี้
อื่น ณ สิ้นป 2563 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงผลประโยชนพนักงานและ หนี้สินตามสัญญาเชา
ตารางแสดงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
(หนวย : ลานบาท)

ณ 31 ธ.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2563

ลานบาท
0.19

รอยละ
52.78

ลานบาท
0.09

รอยละ
52.94

ลานบาท
20.56

รอยละ
26.21

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป

0.17

47.22

0.08

47.06

57.89

73.79

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย

0.36

100.00

0.17

100.00

78.45

100.00

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สวนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งป

130

ณ 31 ธ.ค. 2561

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ สิน้ ป 2563 บริษทั ฯ ไดทาํ สัญญาเชาการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เชาเครือ่ งใชสาํ นักงานและสัญญาเชาพืน้ ทีอ่ าคาร
โรงงานบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน
โดยอายุของสัญญามีระยะเวลา 10 ป
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
ณ สิ้นป 2562 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน คือ เจาหนี้ทรัสตรีซีท
จาการสั่งซื้อเครื่องจักรตางประเทศ
ณ สิ้นป 2563 บริษัทไมมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นรวมกันจํานวน 33.10 ลานบาท 31.18 ลานบาทและ
35.26ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีเจาหนี้การคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2561 – 2563 จํานวน 14.22 ลานบาท 12.74 ลาน
บาทและ 12.03 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.96 รอยละ 40.86 และรอยละ 34.15 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
โดยระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทในป 2561 – 2563 อยูที่ 12 วัน 14 วัน และ 13 วัน ตามลําดับ ซึ่งนโยบายเครดิต
เทอมที่เจาหนี้การคาใหกับบริษัทประมาณ 15-90 วัน ณ สิ้นป 2563 บริษัทมีเจาหนี้การคาลดลงจํานวน 0.71 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 5.57 จากป 2562
เจาหนี้อ่ืนของบริษัทประกอบไปดวย เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย คาใชจายคางจาย และเจาหนี้อื่นที่มิใชเจาหนี้การคา
ซึ่ง ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีเจาหนี้อื่นจํานวน 18.88 ลานบาท 18.44 ลานบาทและ 23.21 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 51.08 รอยละ 59.14 และรอยละ 65.82 ของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นรวมกัน ตามลําดับ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ประกอบไปดวย ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย, ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย, และรายไดรับ
ลวงหนา โดย ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 1.09 ลานบาท 0.78 ลานบาท และ 1.10
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.11 รอยละ 0.08 และรอยละ 0.11 ของหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ
สํารองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน
ณ สิน้ ป 2561 – 2563 บริษทั มีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานซึง่ เปนเงินชดเชยพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ จํานวน
2.41 ลานบาท 5.27 ลานบาท และ 7.91 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.24 รอยละ 0.56 และรอยละ 0.78 ของ
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทไดนํามาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใช
และมีการปรับปรุงยอนหลังตั้งแตสิ้นป 2554 ซึ่งหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินไดที่บริษัทตองจาย
ในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี สําหรับป 2561 – 2563 บริษัทไมมีหนิ้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีคงคางแตอยางใด
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สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2561 – 2563 มีจํานวน 965.53 ลานบาท 909.25 ลานบาทและ 886.37
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทมีสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 5.43 ลานบาท ลดลงจํานวน 26.29 ลานบาท และลดลงจํานวน
22.88 ลานบาท ตามลําดับ สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2562 และ 2563 จึงสงผลให
สวนของผูถือหุนลดลง ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.04 เทา 0.04
เทา และ 0.14 เทา ตามลําดับ
กระแสเงินสด
รายการ (หนวย : ลานบาท)
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

66.87
(58.18)
(37.38)
(28.69)

9.12
(18.07)
(12.19)
(21.14)

45.76
152.96
(23.64)
175.08

ในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 66.87 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก
ผลกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 33.71 ลานบาท, การบวกกลับคาเสื่อมราคาจํานวน 53.38 ลานบาท และเจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 4.77 ลานบาท ในขณะที่มีการจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 13.18 ลานบาท, สินทรัพย
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 8.53 ลานบาท, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 16.41 ลานบาท และสินคาคงเหลือลดลง 13.88
ลานบาท อยางไรก็ดี บริษทั ไดมกี ารนํากระแสเงินสดดังกลาวไปใชในกิจกรรมลงทุน โดยการซือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณจาํ นวน
รวม 50.57 ลานบาท ทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 58.18 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทไดมี
การใชกระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 37.38 ลานบาท
ในป 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 9.12 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผล
ขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 57.20 ลานบาท, คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 49.73 ลานบาท และการปรับ
ลดราคาทุนของสินคาคงเหลือจํานวน 20.10 ลานบาท ในขณะที่มีการจายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 10.75 ลานบาท,
และคาเผื่อการดอยคาของอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 8.09 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการนํากระแส
เงินสดดังกลาวไปใชในกิจกรรมลงทุน โดยการซื้อเครื่องมือและอุปกรณจํานวนรวม 27.90 ลานบาท ทําใหบริษัทมีกระแส
เงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 18.07 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทไดมีการใชกระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 12.19 ลานบาท
ในป 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 45.76 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผล
ขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 19.94 ลานบาท, คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 69.23 ลานบาท, การปรับลด
ราคาทุนของสินคาคงเหลือจํานวน 11.55 ลานบาท, รายไดดอกเบีย้ 8.13 ลานบาท, คาใชจา ยดอกเบีย้ จากสัญญาเชาดําเนิน
งาน 3.97 ลานบาท,สํารองผลประโยชนพนักงาน 1.23 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการนํากระแสเงินสดดังกลาวไป
ใชในกิจกรรมลงทุน โดยการซื้อเครื่องมือและอุปกรณจํานวนรวม 76.39 ลานบาท, สินทรัพยไมมีตัวตน 2.21 ลานบาท,
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เงินลงทุนชั่วคราว 319.14 ลานบาท, เงินลงทุนระยะยาว 100 ลานบาท และมีดอกเบี้ยรับ 9.60 ลานบาท ทําใหบริษัทมี
กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 152.96 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทไดมีการใชกระแสเงินสดไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจํานวน 23.64 ลานบาท
สภาพคลองและวงจรเงินสด
ณ สิ้นป 2561 – 2563 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 18.98 เทา 18.31 เทา และ 7.88 เทา ตามลําดับ
และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วประมาณ 16.53 เทา 16.22 เทาและ 6.82 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลอง
ของบริษัทนั้นมีอัตราสวนอยูในเกณฑที่ดี ทั้งนี้ ณ สิ้นป 2563 อัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสภาพคลองหมุนเร็ว
ของบริษัทมีการปรับลดลงอยางมีนัยสําคัญจากสิ้นป 2562 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลง อยางไรก็ดี
บริษัทมีสินทรัพยที่มีสภาพคลองสวนใหญอยูในรูปของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ สามารถสรุปเหตุผลไดในวงจร
เงินสดของบริษัท ดังนี้
ระยะเวลาเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

31 ธันวาคม 2561
93
103
18
184

31 ธันวาคม 2562
97
101
14
184

31 ธันวาคม 2563
87
90
13
163

ณ สิ้นป 2561 – 2563 วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 184 วัน 184 วัน และ 163 วัน ตามลําดับ
จากตารางขางตนบริษัทมีวงจรเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยที่สูงจากการ
สํารองสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดบิ ไวในปริมาณทีส่ งู เพือ่ รองรับความตองการใชงานของลูกคาประกอบกับบริษทั มีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยที่คอนขางสูงจากการที่บริษัทมีการใหเครดิตเทอมใหแกลูกคาในชวง 30-120 วันโดยมีลูกคาบางรายที่มีการ
กําหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการชําระหนี้ที่ยาวนานขึ้น จึงทําใหวงจรเงินสดอยูในระดับสูงมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม
ทีผ่ า นมาบริษทั ไมมปี ญ
 หาเกีย่ วกับสภาพคลองทางการเงินแตอยางใดเนือ่ งจากบริษทั มีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน
ในปริมาณที่เพียงพอตอการบริหารสภาพคลองทางการเงิน
ในป 2563 ระยะวงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 163 วัน ซึ่งระยะเวลาลดลง 21 วัน เมื่อเทียบกับป
2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสั้นลงจากสัดสวนลูกคาที่เปลี่ยนไป สวนระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย
ณ สิ้นป 2563 นั้น ลดลงจํานวน 11 วัน เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทมีการบริหารจัดการสินคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอ
อยางไรก็ดี สภาพคลองและสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทยังอยูในเกณฑที่ดี ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมมีปญหาเรื่อง
สภาพคลอง เนื่องจากมีกระแสเงินสดในปริมาณที่เพียงพอ
ทั้งนี้ หากวิเคราะหถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษัท บริษัทมีอัตราสวนในการชําระดอกเบี้ย
อยูในเกณฑที่ดี โดย ณ สิ้นป 2562 – 2563 บริษัทมีอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยประมาณ 2,068.21 เทา
12 เทา ตามลําดับ
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คาตอบแทนของผูสอบบั

ญชี

สําหรับรอบบัญชี 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2561 จํานวนไมเกิน 1,120,000 บาท ทัง้ นีไ้ มรวมคาบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบบัญชี (บริษทั สํานักงาน
อีวาย จํากัด)
สําหรับรอบบัญชี 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2562 จํานวนไมเกิน 1,120,000บาท ทัง้ นีไ้ มรวมคาบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบบัญชี (บริษทั สํานักงาน
อีวาย จํากัด)
สําหรับรอบบัญชี 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2563 จํานวนไมเกิน 1,070,000บาท ทั้งนี้ไมรวมคาบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบบัญชี (บริษัท ไพรซวอ
เตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด)

ปจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ าจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

การพึ่งพิงลูกคารายใหญของบริษัท
บริษัทมีรายไดหลักมาจากการผลิตสินคาใหกับลูกคารายใหญท่ีเปนองคกรภาคเอกชน โดยในป 2561 – 2563
บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาและบริการใหแกลูกคารายใหญรวมกัน โดยมีสัดสวนรวมกันคิดเปนรอยละ 59.03 รอยละ
52.83 และรอยละ 46.40 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
จึงไดพยายามขยายฐานลูกคาใหเพิม่ ขึน้ มีการวางแผนการตลาด เพิม่ สินคาบริการ รวมทัง้ กระจายกลุม ลูกคาใหหลากหลาย
ไปในหลายๆธุรกิจ เพื่อลดการพึ่งพิงลูกคารายใหญลง ตลอดจนเสนองานบริการที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามกําหนดเวลาของ
ลูกคา และการใหบริการหลังการขายเพื่อสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

หุนของคูสมรส
คือ
นางประพิณ
รุจิรวงศ

67,200 หุน ไมมี
หรือ 0.006%

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

รุนที่ 119 ป 2558
2. นายสุชาติ จิวะพร 70 ประกาศนียบัตร
100,000 หุน - เปนพี่ชาย
ทิพย
มัธยมศึกษา
หรือ 0.083% ของ
นายประชา
รองประธานกรรมการ
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
จิวะพรทิพย
/กรรมการบริหาร /
ผานการอบรม
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

ผานการอบรม
Director
Accreditation
Program

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

- ปริญญาตรี สาขา
นิติศาสตร

1. พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ 70 - Diploma of
รุจิรวงศ
Police,
ประธานกรรมการ/
University of
กรรมการอิสระ
Louisville,
Kentucky USA

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563
ตําแหนง

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

2558 -ปจจุบัน รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร

ผูการประจําสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

2558-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
2553-2555
ผูบังคับการ กองบังคับการ
อํานวยการ สํานักงาน
2551-2553 ตรวจคนเขาเมือง
2549-2551 ผูบังคับการ กองการตาง
ประเทศ

ชวงเวลา

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ ริหาร และผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั

ผลิตและพิมพฉลาก

หนวยงานราชการ

หนวยงานราชการ

หนวยงานราชการ

ผลิตและพิมพฉลาก

ประเภทธุรกิจ
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2. นายสุชาติ จิวะพร
ทิพย
รองประธานกรรมการ
/กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

รุนที่ 26 ป 2547

Director
Accreditation
Program

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จําหนายแมพิมพฉีด
และขึ้นรูปพลาสติก
บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด
(มหาชน)
ผลิตและจําหนายสี
เม็ดและสีผง

2548 -ปจจุบัน ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
2556 – 2558 ประธานกรรมการ

2539 - 2557

2522 -ปจจุบัน กรรมการ

2536 -ปจจุบัน กรรมการและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน

บริษัท สาลี่ ซีเอฟที
(ประเทศไทย)จํากัด

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

บริษัท เฟเวอรเทรด จํากัด

บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน)

บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี
(ประเทศไทย) จํากัด

2549 -ปจจุบัน กรรมการ

ประภุตว จิวะ
พรทิพย
2551-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ /
กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม
จํากัด

2557 -ปจจุบัน ประธานกรรมการ

- เปนลุง
ของนาย

จัดจําหนายแมพิมพ

ผลิตและพิมพฉลาก

ผลิต นําเขา จําหนาย
การดอวยพรตางๆ

ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ
เครื่องใชพลาสติก

ขายสงชิ้นสวนอิเล็ค
ทรอนิคส

จําหนายวัตถุดิบและ
เคมีภัณฑ

ผลิตและจําหนาย
เคมีภัณฑ

บริษัท ไวตา จํากัด

ใหเชาสถานที่เก็บ
สินคา

ประเภทธุรกิจ

2557 -ปจจุบัน ประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

นายทนง
อัศวกาญจน

ตําแหนง
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

- เปนนาของ 2558 -ปจจุบัน กรรมการ

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

- DAP รุนที่ 26
วันที่ 5 ตุลาคม
2547

2. นายสุชาติ จิวะพร
Director
ทิพย
Accreditation
รองประธานกรรมการ
Program
/กรรมการบริหาร /
รุนที่ 26 ป 2547
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
3.นายสาทิส ตัตวธร 65 - ปริญญาตรี
7,765,000 หุน ไมมี
กรรมการ และ
สาขาเศรษฐศาสตร หรือ 0.65%
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

กรรมการ

2556– 2558

บริษัท สาลี่ ซีเอฟที
(ประเทศไทย)จํากัด

กรรมการและกรรมการผู บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม
จัดการ
จํากัด (มหาชน)

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จําหนายแมพิมพฉีด
และขึ้นรูปพลาสติก

2548-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2542-2558

บริษัท บงกชแกว
(ประเทศไทย) จํากัด

2562– ปจจุบัน กรรมการ

จัดจําหนายแมพิมพ

ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ
เครื่องใชพลาสติก

ผลิตและจําหนาย
เครื่องสังฆทาน

ผลิตและจําหนาย
สินคาพลาสติก
ประเภทเครื่องใชใน
ครัวเรือน

บริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จํากัด

2562– ปจจุบัน กรรมการ

ผลิตและพิมพฉลาก
ผลิตชิ้นสวนเครื่องมือ
เครื่องใชพลาสติก

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

บริษัท ซันโย กาเซ
(ประเทศไทย) จํากัด

2559-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการบริหาร / จํากัด (มหาชน)
รักษาการ กรรมการผู
จัดการ

2542-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
บริหาร

กรรมการ

ผลิตและนําเขา
ผลิตภัณฑเคมี

ประเภทธุรกิจ

2540 - 2561

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ผลิตและพิมพฉลาก

ตําแหนง

2558 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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4.นายประชา จิวะพร
ทิพย
ประธานกรรมการ
บริหาร/ กรรมการ

3.นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

หรือ 0.0010
% หุนของคู
สมรส

123,100 หุน

ผานการอบรม
Director
Certiﬁcation
Program
รุนที่ 153 ป 2554

- ปริญญาตรี สาขา นางประภัทยา
จิวะพรทิพย
เศรษฐศาสตร
3,510,250 หุน
มหาวิทยาลัย
หรือ 0.029 %
ธรรมศาสตร

68 - ปริญญาโท สาขา
ธุรกิจระหวาง
ประเทศ
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

อายุ
(ป)

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563
กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

2559 - 2562

ตําแหนง

2559 - 2562

ชวงเวลา

บริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บงกชแกว
(ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

กรรมการผูจัดการ

2544-2553

ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

กรรมการ

นายทนง อัศว 2554-2556
กาญจน
2554-2556

-เปนบิดาของ 2557-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
นายประภุตว
จิวะพรทิพย 2557-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
-เปนนาของ 2557-ปจจุบัน กรรมการ

นายสุชาติ จิ 2557-ปจจุบัน กรรมการ
วะพรทิพย

ผลิตและจําหนาย
เคมีภัณฑ
จําหนายวัตถุดิบ
เคมีภัณฑสําหรับสัตว
ใหเชาสถานที่เก็บ
สินคา
ผลิตและจําหนาย
เคมีภัณฑ
จําหนายวัตถุดิบและ
เคมีภัณฑ
ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑเคมี

บริษัท ไวตา นิวทรีชั่น จํากัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ไวตา จํากัด
บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม
จํากัด
BASF Group Thailand
Company Limited

จําหนายวัตถุดิบและ
เคมีภัณฑ

ผลิตและพิมพฉลาก

ผลิตและจําหนาย
เครื่องสังฆทาน

ผลิตและจําหนาย
สินคาพลาสติก
ประเภทเครื่องใชใน
ครัวเรือน

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไวตา จํากัด

บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม
จํากัด

-เปนนองชาย 2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
ของ
(มหาชน)

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

- ประกาศนียบัตร
ชั้นสูงดานสอบบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร
Director
Certiﬁcation
Program (DCP)
รุนที่ 18/2002
• หลักสูตรการเมือง
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
สําหรับผูบริหาร
ระดับสูง (ปปร.รุน
ที่ 11) ป 2550
สถาบันพระ
ปกเกลา

- ปริญญาตรี บัญชี
บัณฑิต (ตนทุน)
คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

5. นายธนะชัย
67 - ปริญญาโท MBA ไมมี
สันติชัยกูล
คณะพาณิชยศาสตร
กรรมการ / กรรมการ
และการบัญชี
บริหาร กรรมการผู
มหาวิทยาลัย
จัดการ
ธรรมศาสตร

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง
ไมมี

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

บมจ. อีสเทิรน โพลีเมอร กรุป การถือหุนในบริษัท
อื่น (Holding
Company)ธุรกิจ
ฉนวนยางกันความ
รอนและอุปกรณใน
ระบบปรับอากาศ
ธุรกิจอุปกรณชิ้นสวน
รถยนตและประดับ
ยนต ธุรกิจบรรจุภัณฑ
เครื่องดื่มและอาหาร
ธุรกิจแผนพลาสติก
ธุรกิจวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและการ
ทดสอบ.
บจ. เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท
แมนเนจเมนท

2556–ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

2561–ปจจุบัน ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

บริหารจัดการ
สินทรัพยและการ
ลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพย

บมจ. เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอร ลงทุนในกิจการที่
เทนเมนท
เกี่ยวของกับธุรกิจ
ดานภาพยนตร

2556–ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจ
สอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
จํากัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ
จําหนายหนังสือ
รับจางโฆษณาและ
บริการอื่นๆ

ประเภทธุรกิจ

2561–ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ผลิตและพิมพฉลาก

ตําแหนง

2561–ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
บริหาร กรรมการผูจัดการ (มหาชน)

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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5. นายธนะชัย
สันติชัยกูล
กรรมการ / กรรมการ
บริหาร กรรมการผู
จัดการ

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

• หลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูงวิทยาการ
ตลาดทุน
(วตท.รุนที่ 1) ป
2548 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

กลุมอุตสาหกรรมการพิมพและ องคกรดําเนินงานเพื่อ
บรรจุภัณฑกระดาษ
ประสานนโยบายภาค
สภาอุตสาหกรรมแหง
รัฐกับเอกชน
ประเทศไทย

2555– ปจจุบัน ที่ปรึกษา

สมาคมการพิมพไทย
สมาคมนิสิตเกาคณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี

แหงจุฬาลงกรณหาวิทยาลัยบจ. จําหนายวัตถุดิบและ
วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
เคมีภัณฑ
(บริษัทจําหนายเคมี)

2553-ปจจุบัน ที่ปรึกษา
2555– ปจจุบัน ที่ปรึกษา
2555-ปจจุบัน ที่ปรึกษากลุมบริษัท

สถานบันการศึกษา

เปนศูนยรวมของ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมการพิมพ

สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนาย องคกรศูนยกลางของ
หนังสือแหงประเทศไทย
ผูจัดพิมพและ
ผูจําหนายหนังสือใน
ประเทศไทย

เปนองคกรเพื่อพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีใหเปนมืออาชีพ

สถานบันการศึกษา

2550--ปจจุบัน ที่ปรึกษา

2555– ปจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีดาน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
การทําบัญชี
ราชูปถัมภ

ศูนยหนังสือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2555– ปจจุบัน กรรมการบริหาร

บริหารจัดการกอง
ทรัสตอิสระ

บริษัท เอไอเอ็ม รีท
แมนเนจเมนท จํากัด

เปนตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑเครื่องกล
และไฟฟา

ประเภทธุรกิจ

2559- ปจจุบัน ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท
บริษัท สยามซินดิเคท
เทคโนโลยี จํากัด

ตําแหนง

2559- ปจจุบัน ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

- ปริญญาโท สาขา
Biomedical
Sciences The
University of
Nottingham:
United Kingdom

6. นายทนง อัศวกาญ 48 - ปริญญาเอก
จน
สาขา Biomedical
Sciences The
กรรมการ
University of
Nottingham:
United Kingdom

5. นายธนะชัย
สันติชัยกูล
กรรมการ / กรรมการ
บริหาร กรรมการผู
จัดการ

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

741,675 หุน
หรือ 0.062 %
หุนของคูสมรส
นางศริยา อัศว
กาญจน
105,000 หุน
หรือ 0.009 %

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563
ตําแหนง

อาจารย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด

2557-ปจจุบัน กรรมการ

สถาบันศึกษา

ใหเชาสถานที่เก็บ
สินคา

ผลิตและจําหนาย
เคมีภัณฑ

บริษัท ไวตา จํากัด

2557-ปจจุบัน GM (Research &
Development)

2557-ปจจุบัน กรรมการ

กรรมการ

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น ประกอบกิจการ
จํากัด
ประเภทกิจกรรมของ
บริษัทโฆษณา
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด
เปนผูใหบริการดาน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด ผลิตและพิมพฉลาก
(มหาชน)

ผลิตและพิมพฉลาก

สถานพยาบาลศูนย
ทันตกรรม

สถานบันการศึกษา

ประเภทธุรกิจ

2559– เม.ย.61 กรรมการ

2556 – 2558 กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล
ธค.60– พค.61 กรรมการอิสระ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
2559 – ก.ค.61 ผูชวยกรรมการผูจัดการ (มหาชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

2555– มิ.ย. 63 กรรมการตรวจสอบ

ชวงเวลา

- เปนลูกพี่ลูก 2540 - 2556
นองกับ
นายประภุตว
จิวะพรทิพย

- เปนหลาน
ชายของ
นายสุชาติ
จิวะพรทิพย
และ
นายประชา
จิวะพรทิพย

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
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7. นายประภุตว
จิวะพรทิพย
กรรมการ กรรมการ
บริหาร ผูจัดการ
ทั่วไป และเลขานุการ
บริษัท

6. นายทนง
อัศวกาญจน
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

Director
Accreditation
Program

ผานการอบรม

- ปริญญาตรี สัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

- Chief
Transformation
Ofﬁcer (CTO) ป
2562

ผานการอบรม

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร

รุนที่ 107 ป 2557
41 - ปริญญาโท
ไมมี
Commerce
(Marketing) RMIT
University

อายุ
(ป)
ชวงเวลา

ตําแหนง

นายทนง
อัศวกาญจน

- เปนลูกพี่ลูก
นองกับ

นายสุชาติ
จิวะพรทิพย

ผลิตและพิมพฉลาก

ผลิตและพิมพฉลาก
สถาบันสอนภาษา

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช
เซอรวิสเซส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

- เปนบุตรชาย 2556 -ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
ของ
2550-2556 ผูจัดการทัว่ ไป และ
นายประชา
เลขานุการบริษัท
จิวะพรทิพย 2549-2550
Key Account Executive
- เปนหลาน
Management Trainee
ชายของ

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
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8. นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

7. นายประภุตว
จิวะพรทิพย
กรรมการ กรรมการ
บริหาร ผูจัดการ
ทั่วไป และเลขานุการ
บริษัท

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

- Director
Accreditation
Program รุนที่ 107
ป 2557

-หลักสูตรการ
บริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนัก
บริหารระดับสูง
(ปศส) รุนที่ 16 ป
2560

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร สาขา
ปริมาณวิเคราะห
(เกียรตินิยม)

Wharton School
of the University
of Pennsylvania :
United States of
America

- Fundamental
Practice for
Corporate
Secretary (FPCS
29) ป 2557
62 - ปริญญาโท สาขา ไมมี
การเงิน

อายุ
(ป)

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

ไมมี

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ตําแหนง

ผลิตและพิมพฉลาก

ประเภทธุรกิจ

มูลนิธิ อีดีพี

ภายใตสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

ผลิตเพื่อขาย
ผลิตภัณฑพลาสติก

2554-ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร
ตรวจสอบและประธาน จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
2554-ปจจุบัน กรรมการ

สินคาอุตสาหกรรม/
วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) รับเหมากอสราง
บริษัท เอส เอ็น ซีฟอรเมอร ฐานราก
จํากัด (มหาชน)

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ

2559-ปจจุบัน กรรมการ

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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- สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท. 14)

รุนที่ 19 ป 2545
Audit Committee
Program
รุนที่ 13 ป 2549

ผานการอบรม
Director
Certiﬁcation
Program

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

อายุ
(ป)

8. นายสุชาติ บุญ
บรรเจิดศรี

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ตําแหนง

บจ. บริหารสินทรัพย ไนท คลับ บริหารสินทรัพยและ
แคปปตอล
ลูกหนี้
บริษัท เอ แอล เอ็ม
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เจลเนอรัล เอนจิเนียริ่ง ผลิตและจัดจําหนาย
จํากัด (มหาชน)
อุปกรณกอสราง

2544-ปจจุบัน กรรมการ
2543-ปจจุบัน ประธานกรรมกา
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

2557-2560
2554-2554
2554-2554
2553-2554

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

บริษัท สินเชื่อไปรษณียไทย
จํากัด

ใหบริการทาง
ไปรษณีย

ใหบริการสินเชื่อสวน
บุคคล

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใหบริการเครือขาย
โทรศัพท

ที่ปรึกษาดานการเงิน

บริษัท สวนสมเชียงดาว จํากัด ลงทุน และจัดการ
สินทรัพย

2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระ

ผลิตเครื่องจักรทํา
เหมืองแร เหมืองหิน

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น ทําโครงเหล็ก สําหรับ
จํากัด
กอสรางเครื่องจักร

บริษัท สตีลเลอร สตีล เวิรคส
จํากัด

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

2548-ปจจุบัน กรรมการ

2548-ปจจุบัน กรรมการ

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

รุนที่ 107 ป 2557

Director
Accreditation
Program

ผานการอบรม

9. นายสุพจน แกวมณี 61 - ปริญญาโท
กรรมการอิสระ
นิติศาสตรมหา
กรรมการตรวจสอบ
บัณฑิต
และประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัย
สรรพาและพิจารณา
รามคําแหง
คาตอบแทน
- ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง
ไมมี

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563
ไมมี

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

บริษัท โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน

2559

กรรมการอิสระ

บริษัท ทศธรรม จํากัด

2536-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

ผลิตและจําหนาย
กระเบื้องซีรามิค

ใหบริการปรึกษาทาง
กฎหมาย

บจ.ไอบีเอส อินเตอรเนชั่นแนล ประกอบกิจการ
บิสสิเนส เซอรวิส
บริการทางบัญชี

2550-ปจจุบัน กรรมการ

สถานพยาบาลศูนย
ทันตกรรม

2556-ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จํากัด
ตรวจสอบและ
(มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

บจ.ตูริษะ คอนซัลแทนซี แอนด ซื้อ จัดหา ใชและ
เซอรวิสเซส
จัดการทรัพยสิน

จําหนายและติดตั้ง
โปรแกรมสําเร็จรูปที่
เปนทรัพยสินทาง
ปญญาของบริษัท

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ,
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน

2552-ปจจุบัน กรรมการ

ผลิตและติดตั้ง
โครงสรางเหล็กขนาด
ใหญ

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ,
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ผลิตและพิมพฉลาก

ตําแหนง

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
ตรวจสอบและ
(มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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10.นางวรางคณา
กัลยาณประดิษฐ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
พิจารณาคาตอบแทน

9. นายสุพจน แกวมณี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
สรรพาและพิจารณา
คาตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

หลักสูตร Director
Certiﬁcation
Program (DCP)
รุนที่ 113 ป 2552

ผานการอบรม

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

สาขา บัญชี

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

61 ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต

อายุ
(ป)

ไมมี

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

ไมมี

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ที่ปรึกษากฎหมาย

2553-2556
นิติบุคคลอาคารชุดเอสวีซิตี้

บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอรปอเรชั่น

2563– ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการ
บริหาร

บจก.ไทยนิวส แอนด
เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด
บจก.เนชั่น คอฟฟ
บจก.คมชัดลึก มีเดีย

2564 - ปจจุบัน กรรมการ
2564 - ปจจุบัน กรรมการ
2563 - ปจจุบัน กรรมการ

บมจ.อควา คอรเปอเรชั่น

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ

2561 –ปจจุบัน ผูชวยประธานกรรมการ
บริหาร

2563– ปจจุบัน กรรมการ

ประเภทธุรกิจ

บริการโฆษณาจัด
จําหนายหนังสือพิมพ
และ อื่นๆ

จําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม

บริการขอมูล ขาวสาร
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่
อินเตอรเน็ตฯ

ธุรกิจผลิต ติดตั้ง และ
ใหบริการสื่อโฆษณา
กลางแจง

สายงานวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุ
โทรทัศน ในเครือ
เนชั่นมัลติมีเดียกรุป

บริการโฆษณจําหนาย
หนังสือบริษัทที่ดูแล

ผลิตและพิมพฉลาก

นิติบุคคลอาคารชุด

สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหง สถาบันฝกอบรมของ
สภาทนายความ
สภาทนายความ

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ,กรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
ตรวจสอบ,กรรมการสรรหา (มหาชน)
และพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอํานวยการ

ตําแหนง

2542 –2547

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

หลักสูตร รับมือ
เกณฑการรับรูราย
ไดใหมตาม TFRS
15 สําหรับธุรกิจ
ทั่วไป รุนที่ 2 ป
2561

หลักสูตร CFO
Focus on
Financial
Reporting รุนที่ 5
ป 2561

หลักสูตร Road to
Certify ครั้งที่
3/2562

หลักสูตร
Company
Secretary
Program (CSP) รุน
ที่ 1 ป 2545

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

กรรมการอิสระ และ
ตค 2561 - สค กรรมการตรวจสอบ
2563
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาดานบัญชี –
การเงิน

บจก. เฉลิมภัทร ทรานสปอรต

บมจ. สโตนเฮนจ อินเตอร

กพ 2563 - ธค กรรมการ
บจก. อะราวเดอะเวิลด
2563
กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป

บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท กิจกรรมของบริษัท
โฆษณาใหบริการ
โฆษณา

2561-ปจจุบัน กรรมการ

ดําเนินธุรกิจดาน
สินคาและบริการ
ผานชองทางออนไลน

บจก. แฮปป โปรดักส แอนด
เซอรวิส

2561 - ปจจุบัน กรรมการ

บริการโฆษณาจัด
จําหนายหนังสือพิมพ

บจก. สเวน คอรปอเรชั่น

2563 - ปจจุบัน กรรมการ

บริการโฆษณาจัด
จําหนายหนังสือพิมพ
และ อื่นๆ

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

ประเภทธุรกิจ

2563 - ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

บจก. แนท บิสสิเนส คอนเน็คท กิจกรรมสํานักขาวสื่อ
โสตทัศน

ตําแหนง

2563 - ปจจุบัน กรรมการ

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
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อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

ผานการอบรม
• Leadership :
Downing
College of
Cambridge, UK
• PSL Conversion
: Avery
Dennison
Knowledge
Center, India

- ปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

- ปริญญาโท สาขา
Logistics,
Materials, and
Supply Chain
Management
University of
Wollongong :
Australia

11. นางสาวเกสราภรณ 47 - ปริญญาโท สาขา ไมมี
เพ็งสุทธิ์
บริหารธุรกิจ
ผูจัดการฝายพัฒนา
Executive MBA
ธุรกิจ
รุนที่ 26 สถาบัน
บัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563
ไมมี

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการแผนกลูกคา
สัมพันธ

2551– 2559

ตําแหนง

2559 –
ปจจุบัน

ชวงเวลา

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ผลิตและพิมพฉลาก

ผลิตและพิมพฉลาก

ประเภทธุรกิจ
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13. นายฮั้งเจ็ง
แซโซว
ผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการ

12. นางสาวปยะนุช
บุญยะบูรณ
ผูจัดการแผนกบัญชี
และการเงิน

11. นางสาวเกสราภรณ
เพ็งสุทธิ์
ผูจัดการฝายพัฒนา
ธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

ผานการอบรม
• Mini MBA
ม.ธรรมศาสตร

68 - ประถมศึกษา 6 ไมมี
โรงเรียนวัดมหาธาตุ

-ปริญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยราช
มงคลสุวรรณภูมิ

• HP Indigo
Digital Printing :
HP Excellence
Center, SG
• Digital
Marketing : TA
SME
41 - ปริญญาตรี สาขา ไมมี
บัญชี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอง
บึง ราชบุรี

อายุ
(ป)

ไมมี

ไมมี

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ผูจัดการทั่วไป
ผูอํานวยการอาวุโส ฝาย
ผลิต

2557-2560
2535-2557

2561- ปจจุบัน ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

WPS (Thailand) Co., LTD.

Graphic Solutions Co.,
LTD.

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

บริษัท ซากาอิ เด็งสิ
(ประเทศไทย) จํากัด

รองผูจัดการแผนกบัญชี
การเงิน

2551-2554

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด
(มหาชน)

ตําแหนง

2554-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบัญชีและ
การเงิน

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ธุรกิจโรงพิมพ (บริษัท
ในเครือ ของ บมจ.
เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุป)

ผลิตสติกเกอรและบิล
บอรด

ผลิตและพิมพฉลาก

ผลิตชิ้นสวนผลิตภัณฑ
อิเล็คทรอนิคส

ผลิตและพิมพฉลาก

ประเภทธุรกิจ
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13. นายฮั้งเจ็ง
แซโซว
ผูจัดการฝายปฏิบัติ
การ

ชื่อ-นามสกุล/
ตําแหนง

อายุ
(ป)

• อบรมและติดตั้ง
เครื่องพิมพ
Offset
“OMCSA”
ประเทศอิตาลี
• อบรมและติดตั้ง
เครื่องพิมพ
Offset “Rota
print” ประเทศ
อังกฤษ
• อบรมและติดตั้ง
เครื่องเคลือบUV
Steinmann
ประเทศ
สวิสเซอรแลนด
• อบรมและติดตั้ง
เครื่องพิมพ ปอน
มวน “MANROLAND”
ประเทศเยอรมัน
• อบรมและติดตั้ง
เครื่องแยกสี
HELL ประเทศ
สิงคโปร
• อบรมและติดตั้ง
เครื่องแยกสี
HELL ประเทศ
เยอรมัน

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

สัดสวนในการ
ถือหุน (%)
ณ
30 ธ.ค. 2563

ความ
สัมพันธ
ทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ประเภทธุรกิจ

หนาทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั

เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับทีม่ กี ารแกไขเพิม่ เติม ดังนี้
1. หนาที่ที่เกี่ยวกับการประชุม
1.1 จัดการประชุม เขารวมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ อื หุน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1.2 ติดตอประสานงานในการรวบรวมและจัดทําเอกสารเพื่อจัดสงใหกับกรรมการบริษัทและผูถือหุน
1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
1.5 ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผูถือหุน
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
2.1 ดูแลใหการดําเนินงานของบริษทั ฯ เปนไปตามทีก่ าํ หนดไวในหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษทั ฯ
2.2 ควบคุมและจัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
2.3 ติดตามใหบริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การจัดทําทะเบียน
กรรมการ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน
2.4 ติดตามใหบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ว า ด ว ยการเป ด เผยข อ มู ล ตลอดจนข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย ในฐานะของการเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
2.5 ทบทวนความกาวหนาและใหคําปรึกษา แนะนํา และสงเสริมในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) และบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร (Code of
Best Practice for Directors)
3. การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพรขอมูล
3.1 จัดเตรียมรางสาสนของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯในรายงานประจําป
3.2 ประสานงานในการจัดทําและเผยแพรรายงานประจําปและงบการเงินใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ ไดแก
ลูกหนี้ เจาหนี้ พนักงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน
3.3 รวบรวมขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯและทําขอมูลใหเปนปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดตอขอความ
รวมมือกับนายทะเบียน
3.4 ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในรายชื่อผูถือหุน เพื่อเฝาระวังการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ
โดยบุคคลใดที่อาจเขาขายการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ รวมถึงติดตอประสานงานที่จําเปน
เพือ่ ทําใหบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ทิ คี่ รบถวนตามทีก่ ฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกําหนดเมือ่ บริษทั ฯ ไดรบั
คําเสนอซื่อหลักทรัพย
3.5 รวบรวมขอมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
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หัวขอ
รายละเอียด
ผูตรวจสอบภายใน(Outsource) บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด
ทีอ่ ยู 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2595300 แฟกซ 02-2598959, 02-2601553
หัวหนางานตรวจสอบภายใน นายกัมพล ศิววงศ
คุณวุฒิทางการศึกษา
2547 ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ประสบการณการทํางาน
2547 - ปจจุบนั หัวหนาสายตรวจสอบ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10611)
(ผูสอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ TA002135)
การฝกอบรมที่เกี่ยวของ
- ผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุน 17 รอบ
ระยะเวลาฝกอบรมวันที่ 7 สิงหาคม – 21 พฤศจิกายน 2553
- การวางแผนการตรวจสอบ
- สูศ กั ราชใหมมาตรฐานการรายงานทางการเงินภาษีอากรรายงานทางการเงิน และภาษีอากร
- แนวการตรวจสอบสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม
- การตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร
หนาที่ความรับผิดชอบ
- -ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตลอดจนสอบทานและประเมินความเหมาะสม
ของหลักการปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับบัญชี การเงิน รวมทั้งสินคาคงเหลือ ลูกหนี้การคา
สินทรัพยประจํา รวมทั้งรายไดแตละประเภทและคาใชจาย
- ตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ
- ตรวจสอบวาไดมกี ารบันทึกและควบคุมการเก็บรักษาทรัพยสนิ ไวในลักษณะทีเ่ หมาะสมและ
สามารถปองกันความเสียหายตางๆ ไดอยางเพียงพอ
- ตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงินที่ไดรับอยูในปจจุบัน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อดูการแบงแยกหนาที่งาน การมอบหมายอํานาจ
การอนุมัติวาเปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายใหอยางมีประสิทธิผล
- การบันทึกรายการอยางครบถวนถูกตองในเวลาเหมาะสม การจัดทํารายงานใหแกผบู ริหาร
อยางทันเวลา เชื่อถือไดและมีประสิทธิภาพในการจัดทํา
- เสนอแนะระบบการควบคุมภายในที่ดีโดยประชุมรวมกับบริษัท
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เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปงบการเงินดังกลาวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีทเี่ หมาะ
สมและถือปฏิบตั อิ ยางสมํา่ เสมอ และใชดลุ พินจิ อยางระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีไดสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดง
ความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ ใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตลอดจนผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปทผี่ า นมาอยางเปนจริง อันเปนประโยชน
ตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ใหมกี ารดํารงรักษาไวซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ใหมนั่ ใจไดอยางมีเหตุผล
วาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน
เพือ่ ปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี การเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกระบวนการตาง ๆ อยางครบถวน และเพียงพอเหมาะสม และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว
งบการเงินรวมของบริษัท ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด ในการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการบริษทั ไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพือ่ ใหผสู อบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบ
บัญชี ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในบริษทั โดยรวมอยูใ นระดับทีน่ า พอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีความถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐาน การบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ตลอดจนปฏิบตั ถิ กู ตองตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวย
งานที่เกี่ยวของ

……………………………………….
พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงค
ประธานกรรมการ

…………………………………………
นายประชา จิวะพรทิพย
ประธานกรรมการบริหาร
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เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษทั สาลี่ พริน้ ทตงิ้ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 และผลการดําเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่ รวจสอบ

งบการเงินของบริษัทประกอบดวย
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบดวยนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตาม
ขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งตาง ๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปปจจุบัน ขาพเจาไดระบุเรื่อง คาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
เปนเรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบและไดนาํ เรือ่ งเหลานีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องนี้
คาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
อางอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 ก) เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของ
กับการตัง้ คาเผือ่ การลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 เรือ่ ง
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบการเงินแสดงยอดคงเหลือสินคาคงเหลือกอนรับรูคาเผื่อการลดราคาทุน
ของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ จํานวน 81.91 ลานบาท และมีคาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ จํานวน 24.35 ลานบาท ซึ่งสินคาคงเหลือ - สุทธิคิดเปนรอยละ 5.21 ของสินทรัพยรวม
หลักเกณฑในการประเมินคาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับพิจารณาจาก 1) สินคา
เคลื่อนไหวชา 2) สินคาลาสมัย และ 3) สินคาที่ราคาขายตํ่ากวาราคาทุน ซึ่งฝายบริหารบันทึกประมาณการจาก
ดุลยพินิจและประสบการณรวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยกําหนดให 1) สินคาคงเหลือที่ไมเคลื่อนไหวนานจะ
ถูกนํามาพิจารณาในการประมาณคาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชา 2) สินคาลาสมัยจะถูกตั้งคาเผื่อเต็มจํานวน และ
3) จํานวนคาเผื่อคํานวณจากสวนตางของราคาขาย (สุทธิจากคาใชจายในการขาย) กับราคาทุนของสินคาคงเหลือ
ณ วันสิ้นป เพื่อพิจารณาตั้งคาเผื่อสําหรับสินคาที่มีราคาขายตํ่ากวาราคาทุน
คาเผือ่ การลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั เปนเรือ่ งทีข่ า พเจาใหความใสใจ เนือ่ งจากสินคาคงเหลือ
เปนรายการทีม่ สี าระสําคัญตอสินทรัพยรวมของบริษทั และคาเผือ่ การลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิทจี่ ะได
รับเปนรายการประมาณการที่อาศัยดุลยพินิจและประสบการณของฝายบริหาร ดังนั้น ความเหมาะสมของมูลคา
สินคาคงเหลือจึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
วิธีการตรวจสอบของขาพเจารวมถึงขั้นตอนดังตอไปนี้
 ทําความเขาใจนโยบายการบัญชีและประเมินวิธก
ี ารทีฝ่ า ยบริหารใชในการประมาณการคาเผือ่ การลดราคาทุน
ของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับซึ่งพบวานโยบายการบัญชีมีความสมํ่าเสมอจากปที่ผานมา
 ประเมินความเหมาะสมและสอบถามผูบริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและขอมูลประกอบการตัดสิน
ใจของฝายบริหาร ซึ่งใชในการประมาณการคาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับโดย
พิจารณาจากขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงการวิเคราะหอายุของสินคาคงเหลือ
 ทดสอบความนาเชื่อถือของรายงานวิเคราะหอายุของสินคาคงเหลือ โดยตรวจสอบความถูกตองของการแยก
อายุสินคาจากรายการเคลื่อนไหววันสุดทายของสินคาคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ
 ทดสอบความถูกตองของจํานวนเงินสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากราคาขาย (ราคาขายสุทธิจากคาใชจายในการ
ขาย) ของสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นปกับใบเสนอราคาขายสินคาลาสุด และคํานวณคาเผื่อการลดราคาทุนของ
สินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับตามประมาณการจากหลักเกณฑของฝายบริหาร และ
 ประเมินความครบถวนของการพิจารณาสินคาเคลื่อนไหวชาและลาสมัยโดยทดสอบความครบถวนกับรายการ
สินคาที่คงคางนานในรายงานวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ รวมถึงขอมูลที่ไดจากการเขาสังเกตการณตรวจนับ
สินคาคงเหลือชวงสิ้นป
จากวิธีการทดสอบของขาพเจาขางตน ขาพเจาพบวาหลักเกณฑที่ใชในการประมาณการคาเผื่อการลดราคาทุน
ของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานประกอบรายการ

ขอมูลอื่น

กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูสอบบัญชีนี้
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ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงิน

กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง
เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอ
เนื่อง เวนแตกรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญทีม่ อี ยูไ ดเสมอไป ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญ
เมือ่ คาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา รายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสิน
ใจทางเศรษฐกิจของผูใ ชงบการเงินเหลานี้ ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดลุ ยพินจิ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา
รวมถึง
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ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวา จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยง
ที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน








ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะ
สมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี่ รรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณทอี่ าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนยั สําคัญตอความสามารถของบริษทั ในการดําเนินงานตอเนือ่ ง
หรือไม ถาขาพเจาไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูส อบบัญชี
ของขาพเจาโดยใหขอ สังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุ
ใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจ
สอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวา
มีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการทีข่ า พเจาใชเพือ่ ปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพจิ ารณาเรือ่ งตาง ๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปจจุบนั และกําหนดเปนเรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรือ่ งเหลานีใ้ นรายงานของผูส อบบัญชี
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาว หรือในสถานการณทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ขาพเจา
พิจารณาวาไมควรสือ่ สารเรือ่ งดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผล
วาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

สงา โชคนิติสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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10
11
12
13

11
14
14
15
16
17

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

188,350,819
100,000,000
99,871,843
57,557,292
2,939,724
448,719,678

13,273,225
419,409,713
103,603,761
60,180,473
7,975,796
1,031,480
605,474,448

936,758
100,000,000
79,988,507

935,824
-

266,307,420
8,834,198
67,661,794
17,750,914
18,899,663
560,379,254
1,009,098,932

79,969,587
214,782,896
8,113,624
19,289,391
19,094,874
342,186,196
947,660,644

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (µ‹Í)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญจํานวน 1,200,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญจํานวน 1,200,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

18
5

5
19

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

35,263,775
20,562,925
1,103,098
56,929,798

1,020,951
31,247,208
91,200
707,198
33,066,557

57,892,369
7,908,786
65,801,155
122,730,953

76,000
5,271,474
5,347,474
38,414,031

300,000,000

300,000,000

300,000,000
619,162,127

300,000,000
619,162,127

30,000,000
(62,794,148)
886,367,979
1,009,098,932

30,000,000
(39,915,514)
909,246,613
947,660,644

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(หนวย : บาท)
หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงิน
และผลประโยชน (คาใชจาย) ภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนกอนผลประโยชน (คาใชจาย) ภาษีเงินได
ผลประโยชน (คาใชจาย) ภาษีเงินได
ขาดทุนสุทธิสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ขาดทุนตอหุน (บาท)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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21

22

พ.ศ. 2563
บาท
411,191,062
(343,946,866)
67,244,196
10,694,256
(23,169,564)
(70,739,722)

พ.ศ. 2562
บาท
375,549,115
(346,186,313)
29,362,802
11,104,856
(18,439,021)
(79,233,259)

(15,970,834)
(3,966,252)
(19,937,086)
(1,819,091)
(21,756,177)

(57,204,622)
(366)
(57,204,988)
14,217,167
(42,987,821)

(1,122,457)
(1,122,457)
(22,878,634)

(1,298,806)
(1,298,806)
(44,286,627)

(0.018)

(0.036)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เงินปนผลจาย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000

ทุนที่ออก
และชําระแลว
บาท
619,162,127
619,162,127
619,162,127
619,162,127

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
บาท
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

(หนวย : บาท)
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแลว -สํารองตาม
กฎหมาย
บาท

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§à¨ŒÒ¢Í§

16,371,113
(12,000,000)
(44,286,627)
(39,915,514)
(39,915,514)
(22,878,634)
(62,794,148)

ยังไมได
จัดสรร
บาท

965,533,240
(12,000,000)
(44,286,627)
909,246,613
909,246,613
(22,878,634)
886,367,979

รวม
สวนของเจาของ
บาท

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
คาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
(กําไร) จากการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รายไดดอกเบี้ย
ตนทุนทางการเงิน
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินจากการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
รับคืนภาษีเงินได
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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20
12

19

16

(หนวย : บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
(19,937,086)

(57,204,988)

69,226,923
247,879
11,552,340
(2,448,658)
(57,621)
1,234,239
(16,269)
(8,131,843)
3,966,252

49,730,373
322,656
20,103,307
8,091,017
(1,378,131)
142,267
1,234,492
22,646
(9,474,187)
366

55,636,156

11,589,818

1,963,102
(8,929,159)
(1,908,244)
(1,202,714)
395,902
45,955,043
(8,523,842)
8,328,630
45,759,831

2,204,109
2,236,270
32,345
(2,000)
(156,806)
(312,620)
15,591,116
(10,752,496)
4,277,646
9,116,266

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (µ‹Í)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจําธนาคาร
เงินสดจายเงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากรายไดดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชา
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
รับรูสิทธิการใชสินทรัพยตามสัญญาเชา
เจาหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
โอนเครื่องจักรและอุปกรณไปสินทรัพยรอการขาย

16

(หนวย : บาท)
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
2,551,176
(76,389,270)
(2,214,300)
319,409,713
(100,000,000)
(934)
9,601,259
152,957,644

1,378,131
(26,086,409)
(1,810,000)
9,385,856
(10,021,043)
(926)
9,082,483
(18,071,908)

(1,020,951)
(22,618,930)
(23,639,881)
175,077,594
13,273,225
188,350,819

(188,619)
(12,000,000)
(12,188,619)
(21,144,261)
34,417,486
13,273,225

98,875,343
13,351,257
7,975,796

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ขอมูลทั่วไป
บริษทั สาลี่ พริน้ ทตงิ้ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) เปนบริษทั มหาชนจํากัด และเปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูตามที่จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 19 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
การประกอบการธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับพิมพสติ๊กเกอร เพื่อนําไปติดตามผลิตภัณฑตางๆ
งบการเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
2. เหตุการณสําคัญในระหวางปที่รายงาน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในป พ.ศ. 2563 ไดเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”)
ซึง่ เหตุการณดงั กลาวไมไดสง ผลทางลบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษทั สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนือ่ งจากยอดการใชสนิ คาอุปโภคบริโภคยังมีอยางตอเนือ่ ง สงผลใหปริมาณการสัง่ ซือ้ ฉลากติด
สินคายังมีตอเนื่องเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของ COVID-19 และมาตรการการปองกันยังมีอยู ซึง่ ฝายบริหารของบริษทั ไดใหความ
ใสใจกับเหตุการณการระบาดของ COVID-19 เปนพิเศษ และไดประเมินผลกระทบตอการดําเนินงาน รวมทั้งการ
วางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณดังกลาว โดยจะติดตามความคืบหนาของสถานการณและประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง
3. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินไดจดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
งบการเงินไดจดั ทําขึน้ โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน เวนแตจะไดเปดเผย
เปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยกําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี
ทีส่ าํ คัญและการใชดลุ ยพินจิ ของผูบ ริหารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริษทั ไปถือปฏิบตั ิ บริษทั
เปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหารหรือรายการที่มีความซับซอน และรายการเกี่ยวกับขอสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินในหมายเหตุฯ ขอ 8
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใชสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวของและมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
(ก) เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหนวยงานตางประเทศ
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19

กลุม มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินไดกาํ หนดหลักการใหมในการจัดประเภท
และการวัดมูลคาของเครือ่ งมือทางการเงิน ใหแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับการตัดรายการสินทรัพยและหนีส้ นิ ทางการ
เงิน และใหทางเลือกกิจการในการเลือกถือปฏิบัติการบัญชีปองกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความแตก
ตางในหลักการรับรูร ายการระหวางรายการทีถ่ กู ปองกันความเสีย่ งและเครือ่ งมือปองกันความเสีย่ ง (Accounting mismatch) และใหแนวปฏิบตั ใิ นรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดประเภทเครือ่ งมือทางการเงินทีอ่ อกโดยกิจการ
วาเปนหนีส้ นิ หรือทุน และกําหนดใหกจิ การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของ
ในรายละเอียด
หลักการใหมในการจัดประเภทรายการสินทรัพยทางการเงินนั้น กิจการตองพิจารณาจากทั้ง ก) โมเดลธุรกิจ
สําหรับการถือสินทรัพยทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาวาเขาเงือ่ นไขของการเปนเงินตน
และดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม ซึง่ การจัดประเภทนัน้ จะมีผลตอการวัดมูลคาของรายการสินทรัพยทางการเงินดวย
หลักการใหมยงั รวมถึงการพิจารณาคาเผือ่ ผลขาดทุนการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินรวมทัง้ สินทรัพยทเี่ กิด
จากสัญญา ซึง่ กิจการจะตองพิจารณารับรูผ ลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร ายการเริม่ แรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไดอธิบายไวในหมาย
เหตุฯ ขอ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา สงผลใหบริษัทในฐานะผูเชารับรูสัญญาเชาเกือบ
ทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไมตองจัดประเภทเปนสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินอีกตอ
ไป บริษัทตองรับรูส ินทรัพยสิทธิการใช และหนีส้ ินตามสัญญาเชา เวนแตเปนสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชา
ซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า
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ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเชาฉบับใหม
มาถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไดอธิบายไวในหมาย
เหตุฯ ขอ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงอืน่ ๆทีไ่ มมผี ลกระทบทีม่ นี ยั สําคัญตอบริษทั มีดงั นี้
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

เรื่อง ภาษีเงินได

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23

เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่อง ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใชสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอบริษัท
บริษัทประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไมมีผลบังคับ
ใชในรอบระยะเวลารายงานปจจุบัน ดังนี้
(ก) การปรับปรุงการอางอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหมและ
แนวปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้
-

การวัดมูลคา ซึ่งรวมถึงปจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือกเกณฑการวัดมูลคา
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายไดและคาใชจายในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเปนกิจการเดียวหรือสวนของกิจการหรือประกอบดวยกิจการมากกวา
1 แหง ซึ่งไมจําเปนตองเปนกิจการตามกฎหมาย และ
การตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน

กรอบแนวคิดไดปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพยและหนี้สิน และเกณฑในการรวมสินทรัพยและหนี้สินในงบ
การเงิน รวมทั้งไดอธิบายใหชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไมแนนอนของการวัดมูลคาในการรายงานทางการเงิน
(ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ไดใหคํานิยามของ “ธุรกิจ”
ใหม ซึ่งกําหนดใหการไดมาซึ่งธุรกิจตองรวมถึงขอมูลปจจัยนําเขาและกระบวนการที่สําคัญเปนอยางนอย
ซึ่งเมื่อนํามารวมกันมีสวนอยางมีนัยสําคัญทําใหเกิดความสามารถในการสรางผลผลิต รวมทั้งปรับปรุง
คํานิยามของ “ผลผลิต” โดยใหความสนใจในตัวของสินคาและบริการทีใ่ หกบั ลูกคา และตัดเรือ่ งการอางอิง
ความสามารถในการลดตนทุนออกไป
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(ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนขอกําหนดการ
บัญชีปองกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนที่เกิดจาก
การปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อางอิง เชน อัตราดอกเบีย้ อางอิงทีก่ าํ หนดจากธุรกรรมการกูย มื (Interbank offer
rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงไดกําหนดใหกิจการใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของ
การปองกันความเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากความไมแนนอนใด ๆ นั้น
(ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด ปรับปรุงคํานิยามของ
”ความมีสาระสําคัญ” โดยใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ
แนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกตไดชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
5. กระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาปรับใชเปนครั้งแรก
หมายเหตุนี้อธิบายถึงผลกระทบจากการที่บริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดง
รายการเครือ่ งมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรือ่ ง และการเปดเผยขอมูล
เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเชา มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก โดยนโยบาย
การบัญชีใหมที่นํามาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดอธิบายไวในหมายเหตุฯ ขอ 6.8 และ หมาย
เหตุฯ ขอ 6.9
บริษัทไดนํานโยบายการบัญชีใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชวิธีรับรูผลกระ
ทบสะสมจากการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวเปนรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวด
(Modiﬁed retrospective) โดยไมปรับปรุงขอมูลเปรียบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหมและรายการ
ปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563
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ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาใชเปนครัง้ แรกทีม่ ตี อ งบแสดงฐานะการเงิน เปนดังนี้

หมายเหตุ

รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม
31 ธันวาคม TFRS 9 และ
TFRS 16
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
TAS 32
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สินทรัพย
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคา
ดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา

ก)
ก)
ข)

ข), ค)

ข), ค)

79,970
79,970

79,970
(79,970)
-

47,916
47,916

79,970
47,916
127,886

91

-

3,477

3,568

76
167

-

44,439
47,916

44,515
48,083

รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหมขางตน สรุปไดดังนี้
ก) การจัดประเภทของสินทรัพยทางการเงินใหม (หมายเหตุฯ ขอ 5.1)
ข) การรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 (หมายเหตุฯ ขอ 5.2)
ค) การโอนจัดประเภทใหมในสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุฯ ขอ 5.2)
5.1 เครื่องมือทางการเงิน
ก) การจัดประเภทใหมจากเงินลงทุนระยะยาวอืน่ เปนสินทรัพยทางการเงินทีว่ ดั มูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หุนกูซ่ึงเดิมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ถือจนครบกําหนด ถูกจัดประเภทใหมเปนสินทรัพย
ทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย เนื่องจากบริษัทตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนนี้ไวจนครบกําหนด
เพือ่ รับกระแสเงินสดตามสัญญา และกระแสเงินสดตามสัญญาเขาเงือ่ นไขของการเปนเงินตนและดอกเบีย้ (SPPI)
ที่เกิดจากเงินตนคงคาง

168

(ข) การจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินจาการนํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบัติ TFRS 9 เปนครั้งแรก) การวัดมูลคาและมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสามารถสรุปไดดังนี้
ประเภทการวัดมูลคา

สินทรัพยทางการเงิน
- หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
- เงินฝากระจําธนาคาร
สินทรัพยทางการเงิน
- ไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
คํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพยทางการเงินที่
วัดมูลคาดวยวิธีราคา
ทุนตัดจําหนาย
หนี้สินทางการเงิน
- หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น
จากธนาคาร

มูลคาตามบัญชี

ตามทีร่ ายงานไว
เดิม
(ตาม TAS 105
และ TAS อื่นที่
เกี่ยวของ)

ตามที่
ปรับปรุงใหม
(ตาม TFRS 9)

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

13,273

13,273

-

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

103,604

103,604

-

ราคาทุนตัด
จําหนาย

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

419,410

419,410

-

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

935,824

935,824

-

ราคาทุน
หักการดอยคา

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

79,970

-

79,970

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

ราคาทุน
ตัดจําหนาย

-

79,970

79,970

ราคาทุนตัดจําหนาย

ราคาทุนตัด
จําหนาย

1,021

1,021

-

ตามที่
รายงานไว
เดิมพัน
บาท

ตามที่
ปรับปรุง
ใหม
พันบาท

ผลตาง
พันบาท
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(ค) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทมีสินทรัพยทางการเงินที่เขาเงื่อนไขที่ตองพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ดังนี้
-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย

บริษัทไดปฏิบัติตามวิธีอยางงาย (Simpliﬁed approach) ในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การคา
ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ผูบริหารไดจัดกลุมลูกหนี้ตามความเสี่ยงดานเครดิต
ที่มีลักษณะรวมกันและตามกลุมระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ ผูบริหารจึงไดใชอัตราผลขาดทุนดานเครดิต
ของลูกหนี้ ดวยอัตราขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจายชําระในอดีต ขอมูล
ผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต รวมทั้งขอมูลและปจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอการ
จายชําระของลูกหนี้
จากการคํานวณดังกลาวขางตน ฝายบริหารพบวาไมมีผลแตกตางที่เปนสาระสําคัญจากวิธีการพิจารณา
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ผูบริหารไดพิจารณาวาผลขาดทุนจากการดอยคาของรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝาก
ประจําธนาคารระยะสัน้ และระยะยาว เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน และ สินทรัพยทางการเงินทีว่ ดั มูลคา
ดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายนั้น ไมเปนจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญ
5.2 สัญญาเชา
บริษัทไดนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาที่ไดเคยถูกจัดประเภท
เปนสัญญาเชาดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเชา สําหรับสัญญาเชาที่ดิน
และอาคาร โดยสัญญาเชาสวนใหญจะมีระยะเวลาเชาคงที่จํานวน 3 ป - 10 ป โดยบางสัญญามีเงื่อนไขให
สามารถตอสัญญาได ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่บริษัทนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติดังกลาวจะรับรูดวย
มูลคาปจจุบันของหนี้สินที่จะตองชําระ คิดลดดวยอัตรากูยืมสวนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรา
กูยืมสวนเพิ่มที่บริษัท นํามาใชในการคิดลดดังกลาว คือ รอยละ 4.45
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สําหรับสัญญาเชาที่เดิมบริษัทฯไดรับรูเปนสัญญาเชาการเงินนั้น บริษัทจะรับรูดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
ตามสัญญาเชาการเงินและหนีส้ นิ ตามสัญญาเชา ณ วันทีบ่ ริษทั นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก โดยจัดประเภท
เปนสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มนําขอกําหนดของการรับรูรายการภายใต
TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับรายการดังกลาวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไดเปดเผยไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หัก: ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของผูเชา ณ วันที่นําใชเปนครั้งแรก
หัก: สัญญาเชาระยะสั้นที่รับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง
บวก: หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ไดรับรู ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บวก: รายการปรับปรุงที่เกี่ยวของกับการตอสัญญา
บวก: รายการปรับปรุงที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราหรือดัชนีที่กระทบตอ
จํานวนเงินผันแปรตามสัญญา
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หนี้สินตามสัญญาเชา - สวนที่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา - สวนที่ไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

พันบาท
24,939
(2,581)
(603)
167
24,056
2,105
48,083
3,568
44,515
48,083

วิธีผอนปรนในทางปฏิบัติที่บริษัทเลือกใช
ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรกนั้นกับสัญญาเชาที่บริษัทมีอยูกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริษัทไดเลือก ใชวิธีผอนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานดังนี้
-

ใชอตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุม สัญญาเชาสินทรัพยอา งอิงทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกันอยางสมเหตุสมผล
พิจารณาวาสัญญาเชาเปนสัญญาที่สรางภาระหรือไมตามการประเมินกอนนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ
ถือวาสัญญาเชาดําเนินงานที่มีอายุสัญญาเชาคงเหลือนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 เปนสัญญาเชาระยะสั้น
ไมรวมตนทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลคาสินทรัพยสิทธิการใช
ใชขอ เท็จจริงทีท่ ราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเชา ในกรณีทสี่ ญ
ั ญาใหสทิ ธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญา
เชาหรือยกเลิกสัญญาเชา
เลือกที่จะไมพิจารณาใหมวาสัญญาตาง ๆ เขาเงื่อนไขของสัญญาเชาตาม TFRS 16 หรือไม โดยยึดตาม
การพิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC
4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

171

6. นโยบายการบัญชี
6.1 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทและเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนอ
งบการเงินของบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจํากัดในการถอน
6.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงถึงจํานวนเงินที่ลูกคาจะตองชําระซึ่งเกิดจากการขายสินคาตามปกติของธุรกิจ
บริษทั รับรูล กู หนีก้ ารคาเมือ่ เริม่ แรกดวยจํานวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ ราศจากเงือ่ นไขในการไดรบั ชําระ ยกเวน
ในกรณีที่เปนรายการที่มีองคประกอบดานการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ บริษัทจะรับรูลูกหนี้ดวยมูลคาปจจุบัน
ของสิ่งตอบแทน และวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายเนื่องจากบริษัทตั้งใจที่จะรับชําระกระแส
เงินสดตามสัญญา
ทั้งนี้ การพิจารณาการดอยคาของลูกหนี้การคาไดเปดเผยในหมายเหตุฯ ขอ 6.5 จ)
6.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวาราคาทุนของสินคาคํานวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํา้ หนัก ตนทุนของวัตถุดบิ ประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อ
หักดวยสวนลดทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดบิ คาแรง
ทางตรง คาใชจา ยอืน่ ทางตรง คาโสหุย ในการผลิต และคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของโดยตรงเพือ่ ใหสนิ คานัน้ อยูใ นสภาพ
และสถานที่ปจจุบัน
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6.5 สินทรัพยทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(ข) การจัดประเภท
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะ
การวัดมูลคา โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยดังกลาว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสด
ตามสัญญาวาเขาเงื่อนไขของการเปนเงินตนและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม ดังนี้
-

รายการทีว่ ดั มูลคาภายหลังดวยมูลคายุตธิ รรม (ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือผานกําไรหรือขาดทุน) และ
รายการที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย

บริษทั จะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีใ้ หมกต็ อ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพยเทานั้น
(ข) การรับรูรายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือไดมาหรือขายสินทรัพยทางการเงินโดยปกติ บริษัทจะรับรูรายการ ณ วันที่ทํารายการคา ซึ่งเปน
วันที่บริษัทเขาทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพยนั้น โดยบริษัทจะตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกเมื่อสิทธิ
ในการได รั บ กระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พ ย นั้ น สิ้ น สุ ด ลงหรื อ ได ถู ก โอนไปและบริ ษั ท ได โ อนความเสี่ ย งและ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการเปนเจาของสินทรัพยออกไป
(ค) การวัดมูลคา
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมบวกตนทุนการ
ทํารายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินทรัพยนั้น สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย FVPL
บริษัทจะรับรูตนทุนการทํารายการที่เกี่ยวของเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน
บริษัทจะพิจารณาสินทรัพยทางการเงินซึ่งมีอนุพันธแฝงในภาพรวมวาลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาวา
เขาเงื่อนไขของการเปนเงินตนและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม
(ง) ตราสารหนี้
การวัดมูลคาในภายหลังของตราสารหนีข้ นึ้ อยูก บั โมเดลธุรกิจของบริษทั ในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้ดวยราคาทุนตัดจําหนาย สินทรัพยทางการเงินที่บริษัทถือไวเพื่อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญา
ซึ่งประกอบดวยเงินตนและดอกเบี้ยเทานั้น จะวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย และรับรูรายไดดอกเบี้ยจาก
สินทรัพยทางการเงินดังกลาวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและแสดงในรายการรายไดอื่น กําไรหรือขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรูโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่นพรอม
กับกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(จ) การดอยคา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทใชวิธีอยางงาย (Simpliﬁed approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู
การดอยคาของลูกหนี้การคา ตามประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตตลอดอายุของสินทรัพยดังกลาวตั้งแต
วันที่บริษัทเริ่มรับรูลูกหนี้การคา
ในการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ผูบริหารไดจัดกลุมลูกหนี้ตามความเสี่ยงดานเครดิต
ที่มีลักษณะรวมกันและตามกลุมระยะเวลาที่เกินกําหนดชําระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญานั้น
เปนงานที่สงมอบแตยังไมไดเรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกลเคียงกับลูกหนี้สําหรับสัญญาประเภทเดียวกัน
ผูบริหารของบริษัทจึงไดใชอัตราผลขาดทุนดานเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวของดวย
อัตราขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจายชําระในอดีต ขอมูลผลขาดทุน
ดานเครดิตจากประสบการณในอดีต รวมทั้งขอมูลและปจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอการจายชําระ
ของลูกหนี้
ประมาณการอัตราผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ พิจารณาจากประวัตกิ ารชําระเงินจากการขายในชวง
ระยะเวลา 36 เดือนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และประสบการณผลขาดทุนดานเครดิตที่เกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลาดังกลาว
สําหรับสินทรัพยทางการเงินอืน่ ทีว่ ดั มูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย บริษทั ใชวธิ กี ารทัว่ ไป (General approach)
ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดใหพิจารณาผลขาดทุนที่
คาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย ขึ้นอยูกับวามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิต
อยางมีนัยสําคัญหรือไม และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาตั้งแตเริ่มรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาว
บริษัทประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
วามีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการ
ผิดสัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ ายงาน กับความเสีย่ งของการผิดสัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร ายการเริม่ แรก)
บริษัทพิจารณาและรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณในอนาคต
มาประกอบกับประสบการณในอดีต โดยผลขาดทุนดานเครดิตที่รับรูเกิดจากประมาณการความนาจะเปนของ
ผลขาดทุนดานเครดิตถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (เชน มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินสดที่คาดวาจะไมไดรับทั้งหมด
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก) โดยจํานวนเงินสดที่คาดวาจะไมไดรับ หมายถึงผลตางระหวางกระแสเงินสดตามสัญญา
ทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับ คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา
-

บริษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ โดยสะทอนถึงปจจัยตอไปนี้
จํานวนเงินทีค่ าดวาจะไมไดรบั ถวงนํา้ หนักตามประมาณการความนาจะเปน
มูลคาเงินตามเวลา
ขอมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณในอดีต สภาพการณใน
ปจจุบัน และการคาดการณไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน และแสดงรวมอยูในรายการ
คาใชจายในการบริหาร
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธรี าคาทุนตัดจําหนาย บริษทั ตัดบัญชีสว นเกิน/รับรู
สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
6.6 อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณทงั้ หมดวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสือ่ มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ตนทุนเริ่มแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินทรัพยนั้น
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย เมื่อตนทุนนั้นคาดวาจะกอใหเกิดประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษัทจะรับรูตนทุนคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่นๆ เปนคาใชจายในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณ
การไวของสินทรัพยดังตอไปนี้
ระบบสาธารณูปโภคและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 ป และ 10 ป
5 ป, 10 ป และ 15 ป
3 ป และ 5 ป
5 ป

บริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสมทุกสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ดรบั
จากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและแสดงในกําไรหรือขาดทุนอื่น
6.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเ ปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวธิ เี สนตรงตลอดอายุการ
ใหประโยชนตามประมาณการซึ่งบริษัทประมาณการไวที่ 3 ป และ 5 ป
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6.8 สัญญาเชา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเชา - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา
บริษทั รับรูส ญ
ั ญาเชาเมือ่ บริษทั สามารถเขาถึงสินทรัพยตามสัญญาเชา เปนสินทรัพยสทิ ธิการใชและหนีส้ นิ ตาม
สัญญาเชา โดยคาเชาที่ชําระจะปนสวนเปนการจายชําระหนี้สินและตนทุนทางการเงิน โดยตนทุนทางการเงิน
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเชาที่
คงเหลืออยู บริษัทคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยสิทธิการใชตามวิธีเสนตรงตามอายุที่สั้นกวาระหวางอายุสินทรัพย
และระยะเวลาการเชา
บริษัทปนสวนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังสวนประกอบของสัญญาที่เปนการเชาและสวนประกอบของสัญญา
ที่ ไ ม เ ป น การเช า ตามราคาเอกเทศเปรี ย บเที ย บของแต ล ะส ว นประกอบ สํ า หรั บ สั ญ ญาที่ ป ระกอบด ว ย
สวนประกอบของสัญญาที่เปนการเชาและสวนประกอบของสัญญาที่ไมเปนการเชา ยกเวนสัญญาเชา
อสังหาริมทรัพยซึ่งบริษัทเปนผูเชา โดยบริษัทเลือกที่จะไมแยกสวนประกอบของสัญญา และรวมแตละสวน
ประกอบเปนสวนประกอบที่เปนการเชาเทานั้น
สินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเชาประกอบดวยมูลคา
ปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชา ดังนี้
-

คาเชาคงที่ (รวมถึงการจายชําระคงทีโ่ ดยเนือ้ หา) สุทธิดว ยเงินจูงใจคางรับ
มูลคาทีค่ าดวาจะตองจายจากการรับประกันมูลคาคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซือ้ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลทีบ่ ริษทั จะใชสทิ ธิ และ
คาปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเชาสะทอนถึงการที่บริษัทคาดวาจะยกเลิกสัญญานั้น

การจายชําระตามสัญญาเชาในชวงการตออายุสัญญาเชาไดรวมอยูในการคํานวณหนี้สินตามสัญญาเชา
หากบริษัทมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลในการใชสิทธิตออายุสัญญาเชา
บริษัทจะคิดลดคาเชาจายขางตนดวยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไมสามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดย
นัยได กลุมบริษัทจะคิดลดดวยอัตราการกูยืมสวนเพิ่มของผูเชา ซึ่งก็คืออัตราที่สะทอนถึงการกูยืมเพื่อใหไดมา
ซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกลเคียงกัน
บริษัทมีสัญญาเชาซึ่งกําหนดคาเชาจายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไมรวมอยูในการวัดมูลคาหนี้สินตาม
สัญญาเชาจนกระทัง่ ดัชนีหรืออัตรานัน้ มีผลตอการจายชําระ บริษทั ปรับปรุงหนีส้ นิ ตามสัญญาเชาไปยังสินทรัพย
สิทธิการใชที่เกี่ยวของเมื่อการจายชําระคาเชาดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป
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สินทรัพยสิทธิการใชจะรับรูดวยราคาทุน ซึ่งประกอบดวย
-

จํานวนที่รับรูเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเชา
คาเชาจายที่ไดชําระกอนเริ่ม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ไดรับตามสัญญาเชา
ตนทุนทางตรงเริ่มแรก
ตนทุนการปรับสภาพสินทรัพย

คาเชาที่จายตามสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาสินทรัพยที่มีมูลคาตํ่าจะรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา
เงินทีต่ อ งจายภายใตสญ
ั ญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ดรบั จากผูใ หเชา) จะบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
การรับรูเ มือ่ เริม่ แรกของสัญญาเชาทางการเงินจะบันทึกดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทเี่ ชาหรือมูลคาปจจุบนั
สุทธิของจํานวนเงินทีต่ อ งจายตามสัญญาเชาแลวแตมลู คาใดจะตํา่ กวา จํานวนเงินทีต่ อ งจายดังกลาวจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคาง โดยพิจารณาแยกแตละ
สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาจะบันทึกหักจากคาใชจา ยทางการเงิน คาใชจา ยทางการเงินจะบันทึกในกําไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา
6.9 หนี้สินทางการเงิน
(ก) การจัดประเภท
บริษทั จะพิจารณาจัดประเภทเครือ่ งมือทางการเงินทีบ่ ริษทั เปนผูอ อกเปนหนีส้ นิ ทางการเงินหรือตราสารทุนโดย
พิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
-

-

หากบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะตองสงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอืน่ ใหกบั กิจการอืน่ โดย
ไมสามารถปฏิเสธการชําระหรือเลื่อนการชําระออกไปอยางไมมีกําหนดไดนั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น
จะจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน เวนแตวาการชําระนั้นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของ
บริษทั เองดวยจํานวนตราสารทุนทีค่ งที่ เพือ่ แลกเปลีย่ นกับจํานวนเงินทีค่ งที่
หากบริษทั ไมมภี าระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลือ่ นการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได เครือ่ งมือ
ทางการเงินดังกลาวจะจัดประเภทเปนตราสารทุน

เงินกูย มื จัดประเภทเปนหนีส้ นิ หมุนเวียนเมือ่ บริษทั ไมมสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขใหเลือ่ นชําระหนีอ้ อกไปอีกเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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(ข) การวัดมูลคา
ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกบริษัทตองวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และวัดมูลคาหนี้สิน
ทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรูรายการดวยราคาทุนตัดจําหนาย
(ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
บริษทั ตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินเมือ่ ภาระผูกพันทีร่ ะบุในสัญญาไดมกี ารปฏิบตั ติ ามแลว หรือไดมกี ารยกเลิก
ไป หรือสิ้นสุดลงแลว
หากบริษทั มีการเจรจาตอรองหรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของหนีส้ นิ ทางการเงิน บริษทั จะตองพิจารณาวารายการ
ดังกลาวเขาเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม หากเขาเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษัทจะตองรับรูหนี้สิน
ทางการเงินใหมดว ยมูลคายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ใหมนนั้ และตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินนัน้ ดวยมูลคาตามบัญชี
ที่เหลืออยู และรับรูสวนตางในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรือขาดทุน
หากบริษทั พิจารณาแลววาการตอรองเงือ่ นไขดังกลาวไมเขาเงือ่ นไขของการตัดรายการ บริษทั จะปรับปรุงมูลคา
ของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหมตามสัญญาดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิม (Original
effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรูสวนตางในรายการกําไรหรือขาดทุนอื่นในกําไร
หรือขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินกูยืม
เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น
เงินกูยืมวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย
คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูยืมมาจะรับรูเปนคาธรรมเนียมรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะ
นําไปรวมคํานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง หากมีความเปนไปไดที่จะไมถอนเงิน คาธรรมเนียมนี้จะรับรู
เปนคาใชจายจายลวงหนาและตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ
บริษัทจะตัดรายการเงินกูยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นไดมีการปฏิบัติตาม
แลว หรือไดถกู ยกเลิกไปหรือสิน้ สุดลง ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ นิ้ สุดลงหรือทีไ่ ด
โอนใหกับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนที่จายซึ่งรวมถึงสินทรัพยที่ไมใชเงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมาจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางการเงิน
เงินกูย มื จัดประเภทเปนหนีส้ นิ หมุนเวียนเมือ่ บริษทั ไมมสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขใหเลือ่ นชําระหนีอ้ อกไปอีกเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6.10 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอน บริษัทจะทดสอบการดอยคา
เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณที่บงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจมีการดอยคา รายการขาดทุนจากการดอยคา
จะรับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายและมูลคาจากการใช
เมื่อมีเหตุใหเชื่อวาสาเหตุที่ทําใหเกิดการดอยคาในอดีตไดหมดไป บริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากดอยคา
สําหรับสินทรัพยอื่นๆ ที่ไมใชคาความนิยม
6.11 ผลประโยชนพนักงาน
ก) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี เชน คาจาง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานปจจุบัน
รับรูตามชวงเวลาการใหบริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะบันทึกหนี้สิน
ดวยจํานวนที่คาดวาจะตองจาย
ข) ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ
โดยมักขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อายุ จํานวนปที่ใหบริการ และคาตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันผลประโยชนนคี้ าํ นวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระดวยวิธคี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการ
ไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจายในอนาคต โดยใช
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และ
วันครบกําหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน
เมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมจะรับรูในสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
และรวมอยูในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
ค) โครงการสมทบเงิน
บริษัทจะจายสมทบใหกับกองทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ บริษัทไมมีภาระผูกพันที่ตองจาย
ชําระเพิ่มเติมเมื่อไดจายเงินสมทบแลว เงินสมทบจะถูกรับรูเปนคาใชจายผลประโยชนพนักงานเมื่อถึงกําหนด
ชําระ
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6.12 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั มีภาระผูกพันในปจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามขอตกลงทีจ่ ดั ทําไว อันเปนผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณใน
อดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป
และประมาณการจํานวนที่ตองจายได
บริษัทจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สินโดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจาย
ชําระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลาจะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
6.13 ภาษีเงินไดปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นหรือรายการที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
ภาษีเงินไดของปปจจุบัน
ภาษีเงินไดของปปจ จุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทมี่ ผี ลบังคับใชอยูห รือทีค่ าดไดคอ นขางแนวา
จะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเปนงวดๆ ในกรณีทกี่ ารนํากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ นึ้ อยูก บั การตีความ บริษทั จะตัง้ ประมาณการคาใชจา ย
ภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระแกหนวยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูเมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีทแี่ สดงอยูใ นงบการเงิน อยางไรก็ตามบริษทั จะไมรบั รูภ าษีเงินไดรอการตัดบัญชีสาํ หรับผลตางชัว่ คราว
ที่เกิดจากเหตุการณตอไปนี้
-

การรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และไมมี
ผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
ผลตางชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ยอย บริษทั รวม และสวนไดเสียในการรวมคาทีบ่ ริษทั สามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราวและการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอน
ขางแนวาจะไมเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีที่เกี่ยวของไดใชประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูห ากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา บริษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของปปจ จุบนั มา
หักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของปปจจุบัน และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีเกีย่ วของกับภาษีเงินไดทปี่ ระเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจายหนีส้ นิ
และสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
6.14 การรับรูรายได
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทไดโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เมื่อมีการ
สงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับสําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจาก
หักประมาณการสินคารับคืนและสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับ
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวัน
ครบอายุและพิจารณาจากจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษัท
รายไดอื่น
รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง
6.15 การจายเงินปนผล
เงินปนผลทีจ่ า ยไปยังผูถ อื หุน ของบริษทั จะรับรูเ ปนหนีส้ นิ ในงบการเงินเมือ่ การจายเงินปนผลระหวางกาลไดรบั
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจายเงินปนผลประจําปไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท
6.16 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจสูงสุดดานการดําเนินงาน
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฎิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ ประธานเจาหนาที่บริหาร ที่ทําการตัดสินในเชิง
กลยุทธ
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7. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
7.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยง
ดานมูลคายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความเสี่ยงดานสภาพ
คลอง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั จึงมุง เนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกี าร
ลดผลกระทบที่ทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
การจัดการความเสีย่ งทางการเงินดําเนินงานโดยฝายบริหาร ในสวนงานบริหารการเงินของบริษทั ซึง่ เปนไปตาม
นโยบายทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั สวนงานบริหารเงินของบริษทั จะชีป้ ระเด็น ประเมิน และปองกันความ
เสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในบริษัท
7.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
ก) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย
รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทสวนใหญไมขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน และหุนกู สินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
บริษัทพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยไมเปนนัยสําคัญเนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่มีดอกเบี้ยมีจํานวนใกลเคียงกัน
ข) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางรอบคอบซึ่งรวมถึงการดํารงไวซึ่งเงินสดและ
หลั ก ทรั พ ย ที่ มี ต ลาดรองรั บ อย า งเพี ย งพอ ความสามารถในการหาแหล ง เงิ น ทุ น ที่ เ พี ย งพอและ
ความสามารถในการปดฐานะความเสี่ยง สวนงานบริหารการเงินของบริษัทตั้งเปาหมายจะดํารงความ
ยืดหยุนในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อใหมีความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจที่
มีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา
7.1.2 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิตโดยสวนใหญเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด กระแสเงินสด
ตามสัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนีท้ วี่ ดั มูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายความเสีย่ งดานสินเชือ่ แกลกู คา
และลูกหนี้คงคาง
บริษทั ไมมกี ารกระจุกตัวอยางมีนยั สําคัญของความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่ บริษทั มีนโยบายทีท่ าํ ใหมนั่ ใจ
ไดวาการขายสินคาและการใหบริการนั้นเปนการขายสินคาแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับที่มี
ความเหมาะสม บริษัทฝากเงินสดกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและความนาเชื่อถือที่อยูในระดับสูง
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การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทมีสินทรัพยทางการเงิน 6 ประเภทที่ตองมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลคาผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจําธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจําธนาคาร
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย

แมวาบริษัทจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งเขาเงื่อนไขการพิจารณาการดอยคาภาย
ใต TFRS 9 แตบริษัทพิจารณาวาการดอยคาของรายการดังกลาวเปนจํานวนเงินที่ไมมีนัยสําคัญ
7.2 การบริหารสวนของเงินทุน
วัตถุประสงคของการบริหารสวนของทุนคือ
-

รักษาไวซึ่งการดําเนินงานตอเนื่องและเพื่อที่จะสามารถกอใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนและยังประโยชน
ใหแกผูมีสวนไดเสียอื่นๆ และ
รักษาโครงสรางเงินทุนไวใหอยูในระดับที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดตนทุนเงินทุน

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุน
ใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน
เชนเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทพิจารณาระดับเงินทุนอยางสมํ่าเสมอจากอัตราสวนหนี้
สินตอทุน ซึ่งคํานวณจากหนี้สินสุทธิหารสวนของเจาของ
การคงไวซึ่งอัตราสวนตามสัญญาเงินกู (Loan covenants)
ภายใตเงื่อนไขของวงเงินกูหลักของบริษัท บริษัทจะตองคงไวซึ่งอัตราสวนทางการเงินดังนี้
-

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR) ไมนอยกวา 1.10 เทา และ 1.50 เทา
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนสวนของผูถือหุน (Debt to equity ratio) ไมตํ่ากวา 0 แตไมเกิน 3

183

7.3 การประมาณมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมแบงออกเปนลําดับชั้นตามขอมูลที่ใชดังนี้
ขอมูลระดับ 1 : มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอางอิงจาก ราคาเสนอซื้อปจจุบัน/ราคาปด ที่อางอิง
จากตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ขอมูลระดับ 2 : มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาซึ่งใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดอยางมีนัยสําคัญและอางอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใชนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
ขอมูลระดับ 3 : มูลคายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินวัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาซึง่ ไมไดมาจาก
ขอมูลที่สังเกตไดในตลาด
การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเปนไปตามนโยบายการบัญชีตามที่เปด
เผยในหมายเหตุฯ ขอ 6.5 และหมายเหตุฯ ขอ 6.9
8. ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐาน
ของประสบการณในอดีตและปจจัยอืน่ ซึง่ รวมถึงการคาดการณถงึ เหตุการณในอนาคตทีเ่ ชือ่ วามีเหตุผลในสถานการณ
ขณะนั้น
(ก) คาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ในการประมาณคาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เพื่อใหสะทอนถึงมูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับของสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคา
ที่ลาสมัย เสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวชาของสินคา และมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยคํานึงถึงวงจรอายุของสินคา
การแขงขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม
(ข) สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชน
จากผลแตกต า งชั่ ว คราวและขาดทุ น นั้ น ในการนี้ ฝ  า ยบริ ห ารจํ า เป น ต อ งประมาณการว า บริ ษั ท ควรรั บ รู 
จํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิด
ในอนาคตในแตละชวงเวลา
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(ค) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินอางอิงจากสมมติฐานทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งในการผิดนัดชําระหนี้
และอัตราการขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิด บริษทั ใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินขอสมมติฐานเหลานี้ และพิจารณาเลือกปจจัย
ที่สงผลตอการคํานวณการดอยคาบนพื้นฐานของขอมูลในอดีตของบริษัทและสภาวะแวดลอมทางตลาดที่เกิดขึ้น
รวมทั้งการคาดการณเหตุการณในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ง) ภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุขึ้นอยูกับขอสมมติฐานหลายขอ ขอสมมติฐานที่ใชและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดของขอสมมติฐานไดเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุฯ ขอ 18
(จ) การกําหนดอายุสัญญาเชา
บริษัทพิจารณาขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ทําใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับผูเชา
ในการใชสิทธิขยายอายุสัญญาเชาหรือไมใชสิทธิในการยกเลิกสัญญาเชาเพื่อกําหนดอายุสัญญาเชา บริษัทพิจารณา
การกําหนดอายุสัญญาเชาก็ตอเมื่อสัญญาเชานั้นมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเชาจะถูกขยาย
หรือถูกยกเลิก
สําหรับการเชาอสังหาริมทรัพย ปจจัยหลักที่เกี่ยวของมากที่สุดคือระยะสัญญาเชาในอดีต คาใชจาย และสภาพของ
สินทรัพยที่เชา
อายุสัญญาเชาจะถูกประเมินใหมเมื่อบริษัทใช (หรือไมใช) สิทธิหรือบริษัทมีภาระผูกพันในการใช (หรือไมใชสิทธิ)
การประเมินความแนนอนอยางสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณที่มีนัยสําคัญหรือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมที่มีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการประเมินอายุสัญญาเชาและอยูภายใตการควบคุมของบริษัท
(ฉ) การกําหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเชา
บริษัทประเมินอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของผูเชาดังนี้
-

ใชขอ มูลทีก่ ารจัดหาเงินทุนจากบุคคลทีส่ ามของแตละกิจการทีเ่ ปนผูเ ชาและปรับปรุงขอมูลทีไ่ ดรบั ใหสะทอน
กับการเปลี่ยนแปลงในปจจัยทางดานการเงินของผูเชาหากเปนไปได
ปรับปรุงสัญญาเชาโดยเฉพาะเจาะจง เชน อายุสัญญาเชา ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน
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9. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ธุรกิจรับพิมพสติ๊กเกอรและดําเนิน
การผลิตในประเทศไทย โดยสวนงานดําเนินธุรกิจหลัก คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวน
งานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงานทีไ่ ดแสดงอยูใ นงบการเงินนี้ ดังนัน้ รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยทงั้ หมด
ที่แสดงอยูในงบการเงินนี้ จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานแลว บริษัทรับรูรายไดดังกลาวเมื่อปฏิบัติ
ตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time)
ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร

รายไดจากลูกคากําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกคา
ไทย
พมา
อื่นๆ
รวม

พ.ศ. 2563
พันบาท

394,852
15,004
1,335
411,191

พ.ศ. 2562
พันบาท

350,099
17,777
7,673
375,549

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป พ.ศ. 2563 บริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 111 ลานบาท (พ.ศ. 2562 : ลูกคา
รายใหญจํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 124 ลานบาท)
10. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
พ.ศ. 2563
พันบาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

- บัญชีออมทรัพย
- บัญชีกระแสรายวัน

126
34,063
154,162
188,351

พ.ศ. 2562
พันบาท
70
10,932
2,271
13,273

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารในบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 ถึง 0.55 ตอป
(พ.ศ 2562 : รอยละ 0.10 ถึง 1 ตอป)
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11. เงินลงทุนประเภทเงินฝากประจําธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 100 ลานบาท (พ.ศ. 2562 : จํานวน 419 ลานบาท)
เปนเงินลงทุนในเงินฝากประจําธนาคารในประเทศ 1 แหง ระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.65
ตอป (พ.ศ. 2562 : รอยละ 1.65 ถึง 1.80 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 100 ลานบาท (พ.ศ. 2562 : ไมมี) เปนเงินลงทุนในเงิน
ฝากประจําธนาคารในประเทศ 1 แหง ระยะเวลา 24 เดือน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.45 ถึง 0.50 ตอป
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ไมมี)
12. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
12.1 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(พ.ศ. 2562 : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่นสุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
รายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา

พ.ศ. 2563
พันบาท
98,302

พ.ศ. 2562
พันบาท
99,540

(756)
97,546

(508)
99,032

203
56
1,112
955
99,872

158
3,655
759
103,604

มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคา
เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การคาเปนสินทรัพยหมุนเวียน มูลคายุติธรรมจึงใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
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12.2 การดอยคาของลูกหนี้การคา
คาเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การคา มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท
ยังไมถึง
กําหนดชําระ
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
มูลคาตามบัญชีขั้นตน
- ลูกหนี้การคา
คาเผื่อผลขาดทุน

ไมเกิน
3 เดือน

3-6
เดือน

6 - 12
เดือน

เกินกวา
12 เดือน

รวม

82,499

15,667

866

-

508

99,540

-

-

-

-

(508)

(508)

พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ยังไมถึง
พ.ศ. 2563
กําหนดชําระ
มูลคาตามบัญชีขั้นตน
- ลูกหนี้การคา
77,384
คาเผื่อผลขาดทุน
-

ไมเกิน
3 เดือน

3-6
เดือน

6 - 12
เดือน

เกินกวา
12 เดือน

รวม

19,751

203

416

548

98,302

-

-

(208)

(548)

(756)

รายการกระทบยอดคาเผื่อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้การคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ลูกหนี้การคา
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม - คํานวณตาม TAS 101
จํานวนที่ปรับปรุงใหมผานกําไรสะสมตนป
คาเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - คํานวณตาม TFRS 9
(พ.ศ. 2562: ตาม TAS 101)
รับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตเพิ่มขึ้นในกําไรหรือขาดทุนในระหวางป
ตัดจําหนายลูกหนี้ในระหวางปเนื่องจากไมสามารถเก็บเงินได
กลับรายการคาเผื่อผลขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - คํานวณตาม TFRS 9 (พ.ศ. 2562: ตาม TAS 101)
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พ.ศ. 2563
508
-

พ.ศ. 2562
185
-

248
756

323
508

13. สินคาคงเหลือ - สุทธิ

วัตถุดิบ
สินคาสําเร็จรูป
หัก คาเผื่อการลดราคาทุนของสินคาใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
- วัตถุดิบ
- สินคาสําเร็จรูป

พันบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
24,395
27,426
57,517
61,835
81,912
89,261
(2,422)
(21,933)
57,557

(2,664)
(26,417)
60,180

ตนทุนขายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ตนทุนขายและตนทุนบริการ
รับรูคาเผื่อสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับเพิ่มขึ้นในกําไรหรือขาดทุน
การกลับรายการคาเผื่อสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

พันบาท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
343,947
346,186
11,552
20,103
(16,278)
(13,485)

บริษัทไดขายสินคาคงเหลือที่เคยปรับลดมูลคาในราคาทุนเดิม ดังนั้นบริษัทจึงกลับรายการคาเผื่อสินคาคงเหลือที่
เคยรับรูในปปจจุบัน
14. สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 มีดังนี้
พันบาท
ราคาตามบัญชีตนป
การจัดประเภทรายการใหม (หมายเหตุฯ ขอ 5)
เพิ่มขึ้นในระหวางป
ราคาตามบัญชีปลายป

79,970
19
79,989

มูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกําหนดจัดอยูใ นระดับชัน้ มูลคายุตธิ รรมระดับ 2 ซึง่ วัดมูลคาโดยใชอตั รา
ดอกเบี้ยในตลาดที่สังเกตไดที่มีอยู และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกําหนดทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมลู คา
ใกลเคียงราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไมมีสาระสําคัญ
ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
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ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตนปสุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ
ตัดจําหนาย สุทธิ
คาเสื่อมราคาในระหวางป
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

15. อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

690,752
(469,700)
221,052
221,052
6,072
2,195
(15,616)
(36,748)
176,955
666,975
(490,020)
176,955

7,030
1,633
386
(21)
(2,954)
6,074
51,298
(45,224)
6,074

เครื่องจักร

51,059
(44,029)
7,030

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

123,675
(100,927)
22,748

21,434
8,676
(10)
(7,352)
22,748

120,798
(99,364)
21,434

เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณ
สํานักงาน

พันบาท

11,623
(7,254)
4,369

4,832
820
(1,283)
4,369

14,792
(9,960)
4,832

ยานพาหนะ

4,637
4,637

2,657
4,637
(2,581)
(76)
4,637

2,657
2,657

สินทรัพยระหวาง
รอการติดตั้งและ
กอสราง

858,208
(643,425)
214,783

257,005
21,838
(76)
(15,647)
(48,337)
214,783

880,058
(623,053)
257,005

รวม
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176,955
54,175
4,637
(103)
(32,788)
202,876
656,082
(463,206)
202,876

6,074
7,075
(3,803)
9,346
58,373
(49,027)
9,346

เครื่องจักร

134,757
(109,189)
25,568

22,748
11,082
(8,262)
25,568
11,636
(8,492)
3,144

4,369
13
(1,238)
3,144

ยานพาหนะ

25,373
25,373

4,637
25,373
(4,637)
25,373

สินทรัพยระหวาง
รอการติดตั้งและ
กอสราง

886,221
(619,914)
266,307

214,783
97,718
(103)
(46,091)
266,307

รวม

คาเสื่อมราคาถูกบันทึกอยูในตนทุนขายและคาใชจายในการบริหารจํานวน 41.52 ลานบาท และ 4.57 ลานบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2562 : จํานวน 43.74 ลานบาท และ 4.60 ลาน
บาท ตามลําดับ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตนปสุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย สุทธิ
คาเสื่อมราคาในระหวางป
ราคาตามบัญชีปลายป สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

เครื่องมือเครื่องใช
และอุปกรณ
สํานักงาน

พันบาท

16. สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
พันบาท
อาคาร
รวม

พ.ศ. 2563
67,662
67,662

พ.ศ. 2562
-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายการที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับสัญญาเชา
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
พันบาท
พ.ศ. 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยสิทธิการใช
อาคาร
รวม
ดอกเบี้ยจาย
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพยสิทธิการใชระหวางป
กระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชา
คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาตํ่า

พ.ศ. 2562

21,644
21,644
3,966
48,870
22,619
315

-

ในระหวางป บริษัทไดพิจารณานําสัญญาบริการที่เกิดจากการเชาอาคารมารวมเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยสิทธิการ
ใช สงผลใหสินทรัพยสิทธิการใช เพิ่มขึ้นจากสัญญาบริการเปนจํานวน 45.75 ลานบาท
17. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะหไดดังนี้
พันบาท
พ.ศ. 2563
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชนภายใน 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชนเกินกวา 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่จะจายชําระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่จะจายชําระเกินกวา 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
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พ.ศ. 2562

4,813
12,944
17,757

7,570
12,268
19,838

6
6
17,751

543
6
549
19,289
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สินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562
เพิ่ม/(ลด) ในกําไร
หรือขาดทุน
เพิ่ม/(ลด) ในกําไร
หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562
เพิ่ม/(ลด) ในกําไร
หรือขาดทุน
เพิ่ม/(ลด) ในกําไร
หรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563
1,324
5,816
(945)
4,871

65

-

102

50

-

152

ผลขาดทุน

4,492

ที่จะไดรับ

คาเผื่อ

37

การลดมูลคา
ราคาทุนของ
สินคาใหเปน
มูลคาสุทธิ

คาเผื่อ

-

-

(1,523)

1,523

-

1,523

-

คาเผื่อ
การดอยคาของ
สินทรัพย

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของบริษัทมีดังนี้

1,581

280

247

1,054

325

246

483

ภาระผูกพันผล
ประโยชน
พนักงาน

(2,581)

-

-

(1,653)

1,653

-

100

1,553

ผลตางชั่วคราว
ของสัญญาเชา

พันบาท

708

-

708

-

-

-

สิทธิการใช

สินทรัพย

10,445

-

755

9,690

-

9,690

-

ในอนาคต

ขาดทุนสะสม
ที่สามารถนํามา
ใชสิทธิทางภาษี

17,757

280

(2,361)

19,838

325

12,948

6,565

รวม

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้
พันบาท
ผลตางชัว่ คราวของสัญญาเชา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
(เพิ่ม)/ลดในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(เพิ่ม)/ลดในกําไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,817
(1,268)
549
(543)
6

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปน
ไปไดคอ นขางแนวา จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใชประโยชนทางภาษีนนั้ บริษทั ไมไดรบั รูส นิ ทรัพยภาษี
เงินไดจํานวน 22 ลานบาท ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 112 ลานบาท (พ.ศ. 2562 ไมมีขาดทุนทางภาษี
ทีไ่ มไดรบั รูส นิ ทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) ทีส่ ามารถยกไปเพือ่ หักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการ
ขาดทุนจํานวนเงิน 112 ลานบาท (พ.ศ. 2562 : 48 ลานบาท) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568
ตามลําดับ
18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
พันบาท
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
คาใชจายคางจาย - กิจการอื่น
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
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พ.ศ. 2563
12,025
45
20,353
2,841
35,264

พ.ศ. 2562
12,742
26
7,256
2,958
8,265
31,247

19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
พันบาท
พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

พ.ศ. 2562

7,909

5,271

1,234

1,234

1,404

1,624

รายการเคลื่อนไหวสําหรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน มีดังนี้
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหวางป
- ตนทุนบริการปจจุบัน
- ตนทุนบริการในอดีต
- ตนทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลคาใหม
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563
5,271

พ.ศ. 2562
2,413

1,151
83

762
410
62

1,404
7,909

1,624
5,271

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้
รอยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

พ.ศ. 2563
1.07
4.00
5.00 - 25.00

พ.ศ. 2562
1.57
4.00
5.00 - 25.00
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การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย:
ผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไว
รอยละ
พันบาท
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลงของ
ในขอสมมติ
ของหนี้สิน
ของหนี้สิน
0.50
(367)
392
0.50
348
(330)
10.00
(673)
772

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติใดขอสมมติหนึ่ง ขณะที่ใหขอสมมติอื่น
คงที่ ในทางปฏิบตั สิ ถานการณดงั กลาวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในขอสมมติบางเรือ่ งอาจมีความสัมพันธกนั
ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอ
สมมติหลักไดใชวิธีเดียวกันกับการคํานวณหนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
ระยะเวลาถั ว เฉลี่ ย ถ ว งนํ้ า หนั ก ของภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ คื อ 11.01 ป
(พ.ศ. 2562 : 11 ป)
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลดมีดังนี้
นอยกวา
1 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
รวม
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413
413

ระหวาง
1-5 ป
3,439
3,439

พันบาท
ระหวาง
6-10 ป
6,247
6,247

เกินกวา
10 ป
12,232
12,232

รวม
22,331
22,331

20. คาใชจายตามลักษณะ
พันบาท
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (หมายเหตุฯ ขอ 15)
ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
คาสาธารณูปโภค
คาเชาจายและคาบริการตามสัญญาเชาดําเนินงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป

พ.ศ. 2563
89,655
69,227
17,470
224,883
4,318

พ.ศ. 2562
81,327
49,730
8,091
15,792
21,748
204,356
14,139

21. ภาษีเงินได
พันบาท
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินไดในปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมคาใชจาย (ผลประโยชน) ภาษีเงินได

พ.ศ. 2562

1,819
1,819

(14,217)
(14,217)

ภาษีเงินไดสําหรับขาดทุนกอนภาษีเงินไดของบริษัทมียอดจํานวนที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับ
อัตราภาษีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บาท
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีคํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 20
(พ.ศ. 2562 : รอยละ 20)
ผลกระทบ :
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
คาใชจายที่หักภาษีเงินไดเพิ่ม
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อื่นๆ
คาใชจาย (ผลประโยชน) ภาษีเงินได

พ.ศ. 2563
(19,937)

พ.ศ. 2562
(57,205)

(3,987)

(11,441)

1,762
(18,046)
22,844
754
1,819

263
(2,964)
(75)
(14,217)
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22. ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุน ขัน้ พืน้ ฐานสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากขาดทุนสําหรับปทเี่ ปนสวนของผูถ อื หุน สามัญ
ของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังนี้
พ.ศ. 2563
(21,756)
1,200,000
(0.018)

ขาดทุนสุทธิสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (พันบาท)
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว (พันหุน)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

พ.ศ. 2562
(42,988)
1,200,000
(0.036)

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางปพ.ศ. 2563
23. รายการกับธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ก) บริษัทใหญ
บริษัทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งอยูในประเทศไทยดวยสัดสวนการ
ถือหุนสามัญของบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 65
(ข) รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พันบาท
พ.ศ. 2563
รายไดจากการขายสินคา
บริษัทใหญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาเชาและบริการ
บริษัทใหญ
ดอกเบี้ยจาย
บริษัทใหญ
คานํ้าคาไฟฟา
บริษัทใหญ
เงินปนผลจาย
บริษัทใหญ
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พ.ศ. 2562

นโยบายการกําหนดราคา

19
1,394

18
1,540

ราคาตลาด
ราคาตลาด

-

21,229

ราคาตามที่ตกลงรวมกัน

3,966

-

ราคาตามที่ตกลงรวมกัน

803

380

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

-

7,800

ตามที่ประกาศจาย

(ค) ยอดคางชําระที่เกิดจากการขายและซื้อสินคาและบริการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พันบาท
พ.ศ. 2563
ลูกหนี้การคา
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
บริษัทใหญ
สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
บริษัทใหญ
หนี้สินตามสัญญาเชา
บริษัทใหญ

พ.ศ. 2562
203

158

45

26

-

8,265

67,662

-

78,455

-

(ง) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พันบาท
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

พ.ศ. 2563
15,431
467
15,898

พ.ศ. 2562
13,324
792
14,116
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24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
(ก) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ภาระผูกพันจากสัญญาที่สําคัญเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตไมไดรับ
รูในงบการเงินมีดังนี้
พันบาท
สัญญาซื้อเครื่องจักร อุปกรณ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร

พ.ศ. 2563
67,937

พ.ศ. 2562
10,726

(ข) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาที่ยกเลิกไมได
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ยกเลิกไมได ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญา
เชามีดังนี้
พันบาท
พ.ศ. 2563
ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

288
288

พ.ศ. 2562
5,723
19,216
24,939

(ค) ภาระผูกพันจากสัญญาบริการที่ยกเลิกไมได
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการที่ยกเลิกไมได ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตตาม
สัญญาบริการมีดังนี้
พันบาท
พ.ศ. 2563
ไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

145
145

พ.ศ. 2562
17,330
57,517
74,847

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชตามสัญญาเชา ยกเวนสัญญาเชาระยะสั้น
และสัญญาบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ขอ 5
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(ง) การคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารจํานวน 1.5 ลานบาท (พ.ศ. 2562
: จํานวน 1.5 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการคํ้าประกันการใชไฟฟา ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจของบริษัท
25 การจัดประเภทรายการใหม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไดถูกจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการนํา
เสนอรายการในงบการเงินในปปจจุบัน โดยรายละเอียดมีดังตอไปนี้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องจักรและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ตามที่รายงาน
ไวเดิม
102,845
1,791
9,139
218,120
3,614
31,177
777

พันบาท
จัดประเภท
รายการใหม
759
7,976
(759)
(9,139)
(3,337)
4,500
70
(70)

หลังจัดประเภท
รายการใหม
103,604
7,976
1,032
214,783
8,114
31,247
707
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