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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีเลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็น
บริษัทต่างประเทศ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทCompliance)
เอกสารแนบ 3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุระกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 4 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การเปิดเผยข้อมูลเอกสารแนบ สามารถเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในแบบ 56-1 One Report จะต้องระบุเว็บไซต์หรือลิงก์
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเรียกดูข้อมูลได้สะดวก และจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งนี้
ขอให้นำส่งข้อมูลเอกสารแนบดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
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สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อันเนื่อง
มาจากการเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ที่เกิดผลกระทบใน
ระยะยาว เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ทำให้สูญเสียการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความระมัดระวังกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และได้ประเมิน
ผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้
ส่งผลทางลบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ยอดการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ปริมาณการสั่งซื้อฉลากติดสินค้ายังมีต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ในปี 2564 บริษัทมีการขยายตลาดฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve) ขยายฐานลูกค้า โดยเข้าไปสู่อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม คิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์ พัฒนา นวัตกรรมใหม่ ทำให้บริษัทมีรายได้ที่สูงขึ้น
สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 450.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 28.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73
จากปีก่อน แต่ยังคงมีผลขาดทุนสุทธิอยู่จำนวน 37.84 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 16.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 73.93 จากปีก่อน เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจว่า ในปี 2565
บริษัทจะสามารถกลับมาเติบโตได้เป็นอย่างดี จากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
อันเป็นที่รักทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ไว้วางใจ
และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานบริษัททุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของบริษัท

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์
ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
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• ข้อมูลงบการเงินโดยสรุป
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• ผลการดำเนินงานปี 2562 – 2564
ผลการดำเนินงาน
( หน่วย : ล้านบาท )

• ขาดทุนต่อหุ้นปี 2562- ปี 2564
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น
( หน่วย : ล้านบาท )

• สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 -2564
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1.โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้ ดังนี้
1.1.1

วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)
“Thailand Label Provider Leader” The company is committed to be excellence in the
production of labels for all type of products and packaging.
“บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท”
พันธะกิจ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
• ขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว และฉลากทากาว (Pressure Sensitive Labels
and Wet Glue Labels)
• ขยายตลาดฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve)

• ขยายฐานลูกค้า โดยเข้าไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
• คิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์ พัฒนา นวัตกรรมใหม่

• สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
• สร้างทีมงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับลูกค้า

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการแข่งขันด้านต้นทุน
• ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและบริการ
• ให้ความสำคัญกับลูกค้า
• สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานในองค์กร
• ให้ผลตอบแทนผู้ลงทุนในอัตราที่เหมาะสมระยะยาว
• ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน
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ค่านิยม (Core Value )ค่านิยมองค์กรประกอบด้วยหลักดังนี้
1) Quality มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ
คุณภาพภายในองค์กร :ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ
สนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพ มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน สามารถทำงานตามกระบวนการ
ทำงานและขั้นตอนการทำงานได้ตามมาตรฐาน เพื่อสามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพตลอด
จนปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่เสมอ
คุณภาพพนักงาน –พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ส่งเสริมความก้าวหน้า ทัศนคติ
เชิงบวกและมีคุณธรรมโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพพนักงานการติดต่อสื่อสารประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพกระบวนการทำงาน – ปฏิบัติตามมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานปรับปรุง กระบวนการ
ทำงานฝ่ายผลิตและสนับสนุนการผลิตให้มีคุณภาพอยู่เสมอพร้อมทั้งคิดค้นกระบวนการทำงานใหม่ๆเพื่อ
เป็นการลดความสูญเสียของกระบวนการทำงานและเพิ่มคุณค่าในกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้สินค้าที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำและใช้เวลาในการผลิตสั้นที่สุดส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างมี
คุณภาพและทันเวลา
คุณภาพภายนอก :มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรักษาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดพร้อมทั้งสนับสนุนการส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า คู่ค้าและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

2)Safety first ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย
ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงส่ง
เสริมและจัดสรร ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ตลอดจนได้รับการ
อบรมส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความ
สุขและคุณภาพชีวิตในการทำงาน
นค้าและผลิตภัณฑ์
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3) Service Mind บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจบริการ
บริการลูกค้าภายใน : ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นการทำงาน
เป็นทีมติดต่อสื่อสารประสานงานส่งมอบงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
บริการลูกค้าภายนอก : บริการด้วยหัวใจ เอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการส่งมอบความพึงพอใจทั้งการบริการ สินค้า
และผลิตภัณฑ์

4) Responsibility & Accountability หน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ
ประกอบธุรกิจ และบริหารงานบนหลักการและความรับผิดชอบ 8 ประการ
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

ความรับผิดต่อคุ่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์พลาสติก
ถือหุ้น 65%

ผู้ถือหุ้นอื่น

35%

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด(มหาชน)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท
ดำเนินธุรกิจผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการที่ต้อง พึ่งพิง หรือ เป็นประเภทใดๆ ที่อาจแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญกับกลุ่ม
ธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญในช่วง 3 ปี ล่าสุด
ปี 2564
ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพิมพ์ อาทิเช่น
1) เครื่องพิมพ์ Multi-Substrate Flexo Press-12 Color โดยเครื่องนี้มีขนาดหน้ากว้างถึง 22” สามารถ
พิมพ์งานที่มีหน้ากว้าง หรือ จำนวนแถวงานได้มากกว่าเครื่องอื่นๆที่มี และด้วยจำนวนสีที่มีถึง 12 สีและยังมี
หัว Gravure อีก2หัวทำให้สามารถพิมพ์ได้หลากหลายมากขึ้นพิมพ์งานยอดสูงในเวลาที่น้อยลง 2) ครื่องNonStop Unwind/Turret Rewind 450mm width เพื่อลดการสูญเสียกระดาษจากการต้องหยุดเพื่อต่อ
ม้วน 3) เครื่อง Nil screen Printing Unit นำมาต่อกับเครื่องจักรหลักทำให้จากเดิมที่สามารถพิมพ์ ได้
เพียงระบบ Flexo ให้มีความสามารถพิมพ์งานScreen ได้ด้วย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของงานพิมพ์ให้มาก
ขึ้น อีกทั้งบริษัทได้ทำการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงานการปรับแบ่งการใช้พื้นทีใหม่ปรับปรุง
ห้องเก็บสารเคมี ปรับปรุงห้อง Lab ใหม่ เพื่อให้รองรับแผนในอนาคตในส่วนการผลิตเพื่อรองรับการดำเนิน
งานด้านมาตรฐาน GHP และรองรับลูกค้างานที่จะเกิดขึ้นทังลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
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ปี 2563
บริษัทมีการลงทุนเครื่องจักรและปรับสภาพโรงงานเพื่อรองรับแผนในอนาคตในส่วนการผลิตเพื่อรองรับ
การดำเนินงานด้านมาตรฐาน GHP และรองรับลูกค้างานที่จะเกิดขึ้นทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 และ 2/2563 บริษัทมีการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับเครื่องจักร เช่น เครื่องตัดทั้งแบบ
แผ่น
เครื่องตัดแบบเลเชอร์
ไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานฝั่ งดิจิตอล โดยลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่
เช่น เครื่อง Digifast One
ไตรมาสที่4/2563 บริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่การทำงานในส่วนอาคารผลิตและมีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อรองรับ
กำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นเช่นครื่องพิมพ์ FA 17'' Modular
Multi substrate Flexo Press
ปี 2562
บริษัทมีการลงทุนเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
ไตรมาสที่1/2562 บริษัทมีการลงทุน Storage ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้งานกับระบบ ERP
ระบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2563 เนื่องจาก Storages เครื่องเก่าพื้นที่ไม่เพียงพอและมีการติดตั้งระบบดับเพลิง
Fire Suppressions Device ของห้อง Server โดยใช้สารดับเพลิงที่ไม่เป็นอันตายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมี
ระบบตรวจจับและฉีดสารอัตโนมัติ และในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทได้มีการเพิ่มไลน์การผลิตงานพิมพ์ฉลาก
แบบหดรัด (shrink sleeve) จึงได้มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรสำหรับงานพิมพ์ Shrink Sleeve จำนวน 2
เครื่อง คือ 1) Auto servo cutting machine 2) Seaming Machine
ไตรมาสที่2/2562บริษัทมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ภายในอาคารผลิตงานพิมพ์ฝั่ งดิจิตอล มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์
Sensor ติดที่เครื่องพิมพ์ ลงทุนซื้อเครื่องที่ใช้ระเบิดพื้นผิวหน้า Raw material เพื่อใช้รองรับสี หมึกพิมพ์
ลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ Lab เช่น ตู้อบ เครื่องมือใช้ทดสอบค่าความเหนียวกาว และ ซื้อ
เครื่องจักรเพิ่มอีก 2 ตัว คือ 1) Re-reeline and doctor Machine Model Inspect -H300FB ใช้
สำหรับกรองาน Shrink Sleeve 2) Slitting Machine Model-Slit-HS-Compact 1300ใช้สำหรับผ่า
งาน Shrink Sleeve
ไตรมาสที่4/2562 บริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการทำ Plate แม่พิมพ์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ Lab และพื้นที่ภายใน
โรงงานให้ได้มาตรฐานโรงงานที่ดี
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1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์
บริษัทขอรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการระดมทุน เมื่อเดือนเมษายน 2558 เป็นจำนวน 630 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ จึงขอสรุปรายงานผลการใช้เงินทุนเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

บริษัทฯ ได้นำเงินเพิ่มทุนคงเหลือ จำนวน 209.94 ล้านบาท

ลงทุนระยะยาวอื่น ในรูปแบบ

ตราสารหนี้ จำนวน 80 ล้านบาทและลงทุนระยะสั้นในรูปแบบเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทให้สัตยาบันการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัท เห็น
ชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565เพื่อรับทราบการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ม
ทุนIPOของบริษัทโดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วโดยบริษัทได้พิจารณาถึง
ลำดับความสำคัญและความจำเป็น ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันแล้วและเห็นว่าหากมีการจัดสรรเงิน
ที่ได้รับใหม่ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินคงเหลือมาใช้ในกิจการ และจะเป็นการเหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันและ
การประกอบธุรกิจของบริษัทมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินที่เหลือ จำนวนดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานอื่นที่บริษัทเห็นสมควร
ได้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขวงเงินลงุทนหรือค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 มีดังนี้

หมายเหตุ: *รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ, กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่าย
ทรัพย์สิน,กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ รายได้จากการขายเศษซากต่าง ๆ
เป็นต้น
โดยในปี 2564 บริษัทได้มุ่งขยายการผลิตและจำหน่ายฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve Label)
และฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว (Pressure Sensitive Labels) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่ต้องการ
ผลิตฉลากคุณภาพสูง ในปริมาณการพิมพ์ยอดไม่สูงมาก และระยะเวลาส่งมอบสินค้าอันรวดเร็ว โดยกลุ่มลูกค้าที่
เป็นเป้าหมายของบริษัท คือ ลูกค้าในกลุ่มสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ภายในบ้าน
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้างานพิมพ์คุณภาพสูงในหลากหลายประเภท โดยใช้เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ประกอบกับมีระบบการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และการจัดการ Packing เพื่อให้
ลูกค้าสามารถนำไปสู่ขบวนการผลิตต่อเนื่องของลูกค้าสอดคล้องกับคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด
บริษัทมีระบบการบริหารการจัดการ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทาง
ด้านธุรกิจการพิมพ์สูง ส่งผลให้บริษัทสามารถให้คำแนะนำและให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจร ตั้งแต่การร่วมพัฒนา
แบบ การจัดทำแม่พิมพ์ กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการจัดส่งสินค้า
แนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาด มีความหลากหลายของรูปแบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่นิยมซื้อสินค้า On-Line และมีความต้องการใช้สินค้าชนิดใหม่ที่เป็นที่นิยมตามการ
โฆษณาในสื่อ On-Line ทำให้สินค้ามีความหลากหลายและมีวงจรผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง ผู้ผลิตสินค้าจึงออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อต่อครั้งลดลง แต่จำนวนครั้ง
ในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
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รูปแบบของฉลากใหม่ทุกๆปีบริษัทจึงได้ปรับตัวในด้านการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาวะการ
แข่งขันด้านต้นทุน ราคา และบริการด้วยสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น
ฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve) นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เป็นทางเลือกใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการให้บริการแก่ลูกค้าให้สามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบได้หลากหลายมากขึ้น และ
สามารถทำฉลากให้ครอบทับตัวผลิตภัณฑ์ได้โดยรอบเพื่อเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สำหรับข้อความข้อบ่งชี้หรือ
การประชาสัมพันธ์ต่างๆบนผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
นอกจากนั้นกระแสการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ทำจากวัสดุที่ Recycle ได้ หรือเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม บริษัทก็มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงมีการจัดหาวัตถุดิบ และปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในเพื่อให้มี
ผลกกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆน้อยลง
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกตามคุณลักษณะและการใช้งานออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ
1) ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Label)

บริษัทผลิตฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว (Pressure Sensitive Labels) สำหรับนำไปติดลงบนบรรจุภัณฑ์
ด้วยเครื่องติดฉลากอัตโนมัติหรือติดด้วยมือโดยบริษัทสามารถพิมพ์ลงบนฉลากกาวได้ทั้งวัสดุประเภทกระดาษและฟิล์ม

พลาสติก ทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน โดยฉลากสินค้าสามารถผลิตและตัดออกมาเป็นรูปทรงและขนาดได้ตามความ
ต้องการและความสะดวกในการนำไปใช้ของลูกค้าแต่ละราย
ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัวมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในสินค้าแต่ละกลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ยา
อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าในอุตสาหกรรม ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมีและผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัวสามารถถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น
ฉลากสินค้ามีกาวเต็มแผ่น (Pressure Sensitive Labels) สำหรับนำไปใช้ติดลงบนตำแหน่งเฉพาะจุด
ของบรรจุภัณฑ์ หรือติดรอบบรรจุภัณฑ์ เพื่อบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในซึ่งจะรวมไปถึงฉลากบาร์โค้ดด้วย
ฉลากสินค้ามีกาวไม่เต็มแผ่น (Adhesive Kill Labels) เป็นฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่มีกาวในตัว (Pressure
Sensitive Labels) แต่มีการลบกาวออกในพื้นที่ส่วนที่ไม่ต้องการ ทำให้พื้นที่ในส่วนที่ไม่มีกาวมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้น
มาจากตัวผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ติดลงบนตำแหน่งเฉพาะจุดของบรรจุภัณฑ์ (Pop-up Labels) เพื่อใช้

เป็นป๊อบอัพ สำหรับการโฆษณาสินค้าและส่งเสริมการขาย และ
ฉลากผลิตภัณฑ์แบบพิมพ์หลายชั้น (Multiple Pages Labels) เป็นฉลากที่มีการพิมพ์ลงบนสติกเกอร์กาว
ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ฉลากประเภทนี้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงข้อมูลมาก หรือ ต้องแสดงข้อมูลที่มีการแปลหลาย
ภาษาแต่พื้นที่สำหรับติดฉลากมีจำกัด การพิมพ์ฉลากหลายชั้นจะทำให้สามารถแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบ
ถ้วน เป็นต้น
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2) ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ (In-Mold Labels)

เป็นฉลากที่ผลิตขึ้นเพื่อนำไปผนึกให้เป็นเนื้อเดียวกับเนื้อของบรรจุภัณฑ์ ฉลากประเภทนี้จะถูกติดไป
พร้อมกับขั้นตอนในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์

โดยอาศัยกรรมวิธีการให้ความร้อนทำให้ฉลากติดลงเป็นเนื้อเดียวกับ

บรรจุภัณฑ์ เช่นการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อน การเป่าหรือการฉีดพลาสติก เป็นต้น ทำให้ฉลากสามารถถูก
ติดเรียบเนียนสวยงามเนื้อเดียวกับพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ข้อดีของฉลากสินค้าประเภทนี้คือฉลากที่ได้จะมีคุณภาพ
ดี ทนทานต่อรอยขีดข่วน ทนทานต่อความร้อน ความชื้นและรังสีจากแสงแดด สะอาดและถูกสุขลักษณะเนื่องจาก
ถูกผนึกในกระบวนการเดียวตอนขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันการปลอม นอกจากนั้นยังปราศจากการปนเปื้ อนหมึก
พิมพ์ และสามารถนำกลับมา Recycle ได้
คุณสมบัติพิเศษของฉลาก In-Mold Label เหมาะสมกับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในครัว
เรือน ห้องน้ำ อาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง เช่น โยเกิร์ต ไอศครีม
3) ฉลากพิเศษแบบมีแผ่นพับ (Extended Text Labels, or Booklet Labels)

Extended Text Labels สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับข้อความหรือข้อมูลบนฉลากที่มีพื้นที่จำกัด เช่น
ข้อมูลส่วนประกอบหรือส่วนผสม
ให้ข้อมูลด้วยภาษาที่หลากหลาย
ข้อบ่งชี้และวิธีการใช้งาน
Extended Text Labels สามารถช่วยเรื่องการส่งเสริมการขายบนบรรจุภัณฑ์ และสร้างความน่าสนใจให้กับ
ตัวสินค้า รวมไปถึงการกระตุ้นการขายด้วย On Pack Promotion

Extended Text Labels สามารถผลิตและส่งฉลากให้กับทางลูกค้าในรูปแบบของม้วนเพื่อใช้กับเครื่องติด
ฉลากอัตโนมัติ หรือผลิตเป็นแบบแผ่นเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้บนหลากหลายชนิดของบรรจุภัณฑ์
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4)ฉลากแบบหดรัด (Shrink Sleeve)
เป็นฉลากพลาสติกที่หดรัดบนบรรจุภัณฑ์เมื่อได้รับความร้อน มีคุณสมบัติที่สามารถห่อหุ้นบรรภัณฑ์รูป
ทรงพิเศษต่างๆ และวัสตุต่างๆได้โดยรอบ 360 องศา มีความสวยงาม สามารถออกแบบและพิมพ์ลวดลาย
รูปภาพและข้อความต่างๆได้เต็มพื้นที่ป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภคมีความทนทานต่อ
ความชื้น และสามาถพิมพ์จากด้านในทำให้พื้นผิวหลังจากห่อหุ้มแล้วสามารถป้องกันการขีดข่วนได้โดยที่สีสัน
ยังคงอยู่
นอกจากนั้นยังสามาถแยกฉลากเพื่อนำ บรรจุภัณฑ์มา Recycle ได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วย
คุณสมบัติดังกล่าว Shrink Sleeve จึงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2564 นับว่าเป็นปีที่มีการตลาดมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการราคา คุณภาพ เทคโนโลยีและการ
บริการ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การตลาด On line เข้า
มามีผลกับผลิตภัณฑ์และความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

(On demard) มีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทำให้รูป
แบบการบริโภคของคนในสังคมได้เปลี่ยนไป และเป็นการเร่งให้ความต้องการสินค้าในรูปแบบ On demand นั้น
มีสูงมากขึ้น บริษัทฯจึงได้ทำการขยายขีดความสามารถด้านการพิมพ์แบบ Digital Printing ซึ่งจะเป็นการตอบ
รับคำสั่งผลิตในปริมาณที่น้อยแต่ยังคงเน้นคุณภาพของฉลากในระดับสูง และไม่มีขีดจำกัดเรื่องของขั้นต่ำในการสั่ง
ผลิต หรือ จัดทำตัวอย่างก่อนการผลิตจริง อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการผลิตและส่งมอบตามกำหนด ลูกค้า
สามารถเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบได้เลยทันที ซึ่งเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการสั่งผลิตที่จะต้องสั่งในปริมาณที่มาก และจะต้องเสียพื้นที่ในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ก่อนการนำไปใช้
นอกจากนั้นบริษัทได้มีการวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดใน
สถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นแผนรองรับเหตุการณ์ถ้าพนักงาน
มีการติดเชื้อ COVID-19 การเตรียมพร้อมด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การจัดการด้านเครื่องจักร การจัดการด้าน
การขนส่งสินค้า การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวและการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 แก่
พนักงานในทุกระดับ โดยในปี 2564 นั้นบริษัทสามารถดำเนินการผลิต และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตลอดทั้งปี
โดยไม่มีการหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
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ด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ให้แต่ละฝ่ายภายในบริษัท
มีเป้าหมายร่วมกัน และวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนี้
กลยุทธ์ด้านการขายและตลาด (Sales & Marketing)
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ดำเนิน
แผนการตลาดเชิงรุกโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อนำเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อให้มีคุณภาพ มีความโดดเด่น หรือเพื่อลดต้นทุน เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้าง Customer Engagement โดยเริ่มมีส่วนร่วมกับลูกค้าตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการส่ง
มอบเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
สำหรับงาน Shrink Sleeve ปี 2564 ซึ่งเป็นการผลิตใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถือว่าค่อนข้างประสบ
ความสำเร็จมาก และถือว่าเป็นจังหวะที่ดี สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงฉลากภัณฑ์จากสติกเกอร์ มาเป็น Shrink Sleeve
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เน้นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น เช่น สินค้ากลุ่มอุปโภค
และบริโภค สินค้าเทรนด์สุขภาพ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงเน้นการบุกตลาดเพื่อกระจายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิต
สินค้าอุปโภค ยา อาหาร เครื่องดื่ม และยานยนต์ ทำให้มีลูกค้าภายในประเทศขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เพิ่มมาก
ขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
กลยุทธ์ด้านการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Re-Structure)
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถบริหารงานด้านต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพการเปิดรับพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานระดับบริหารหลายตำแหน่ง
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สามารถตอบ
สนองต่อลูกค้าได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารเพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรภายในให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการการผลิต (Operation & Production)
บริษัทดำเนินการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำลังการผลิต ให้สามาถตอบ
สนองต่อความเปลี่ยนแปลงของความต้องการฉลากของลูกค้าในด้านต่างๆดังนี้
การปรับปรุงเครื่องจักร
ในปี 2564 ได้ดำเนินลงทุนเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักรเก่าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อลดต้นทุน
การผลิต และส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและยังคงคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้การปรับปรุงอาคารได้แล้ว
เสร็จ เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน GHP เพื่อขยายการผลิตและจัดจำหน่ายฉลากสู่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัช
ภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีการเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2564
กระบวนการผลิต
มีการบริหารแผนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาและลดของเสียจาการผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบเร็ว
การพิจารณาลดขั้นตอนการผลิตที่ไม่มีความจำเป็น อีกทั้งพิจารณาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมช่วยทำให้การผลิตมีความ
คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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การพัฒนาพนักงานฝ่ายผลิต
นอกเหนือจากการปรับปรุงเครื่องจักร และกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาทักษะโดยการจัด
ฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายด้านสามารถควบคุมเครื่องจักรได้หลายเครื่อง
และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารการผลิตและจัดการแรงงานระดับฝีมือ อีกทั้ง
ดำเนินการประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับตลาด เพื่อกระตุ้นให้มีกำลังใจในการทำงาน และลด
อัตราการลาออกของพนักงาน
กลยุทธ์ด้านการลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction)

จากแนวโน้มของลักษณะงานที่มีจำนวนการผลิตต่อครั้งที่ต่ำลง และการสั่งซื้อซ้ำที่มี Product Life
Cycle สั้น การดูแลต้นทุน และการควบคุมไม่ให้ผลิตสินค้าเกินจึงมีความสำคัญ บริษัทได้นำข้อมูลการผลิตสินค้าใน
แต่ละงานมาทำการวิเคราะห์โดยละเอียดเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการแก้ไขติดตามอย่างใกล้ชิด
นอกจากนั้นได้ดำเนินการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตัวของบริษัทในด้านต่างๆ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานใน
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานและสัมนานอกสถานที่ตาม
โอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต เทคนิคการพิมพ์และเครื่อง
จักรใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
การจัดเตรียมการบริหารบุคคลแบบกำหนดระดับตำแหน่ง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการลา
ออกของพนักงาน เพื่อช่วยประเมินและจัดการผลตอบแทนให้แก่พนักงานตามลำดับความสำคัญ และความรับผิดชอบ
ต่องานที่มีให้กับบริษัท ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการรักษาบุคลากร
และเพิ่มความยั่งยืนในระยะยาว
ด้านกลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าของบริษัทสามารถแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามี 6 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (Health and Body Care & Cosmetics)
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านทั่วไป (Household Product)
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)
5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค (Pharmaceuticals)

6) อื่นๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ (Automobile)
ด้านสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
บริษัทฯ อยู่ในระดับผู้นำของธุรกิจการผลิตฉลากและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาแล้ว
เป็นเวลากว่า 24 ปี จึงมีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ต่างๆ เข้าใจองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจนี้เป็นอย่างดี มี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ มีการพัฒนาการผลิตและคุณภาพสินค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้ทัน
กับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
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ประกอบกับบริษัทมีการศึกษาและลงทุนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต
และการพิมพ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบริษัทจึงมีความสามารถในการแข่งขันและการบริหารต้นทุน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการลงทุนในระบบการพิมพ์ดิจิตอล เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีการพิมพ์และ
รองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปทั้งในเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ ความเร็ว และต้นทุนต่อหน่วยที่
ถูกลงโดยที่งานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลของสาลี่พริ้นท์ติ้งนั้นมีความละเอียดสูงสวยงามทัดเทียมกับงานพิมพ์
ระบบอื่นๆนั่นทำให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทเปิดกว้างขึ้นมาก โดยเฉพาะงานพิมพ์ในปริมาณไม่มาก หรือแบบ On
Demand ที่ระบบการพิมพ์ดิจิตอลนี้สามารถตอบโจทย์ และทดแทนการพิมพ์ระบบออฟเซตได้
ด้านแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ที่เน้นสินค้าจำเป็นมากขึ้น เช่น สินค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภค โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ประมาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรมเด่นที่ขยายตัวต่อเนื่อง
ในปี 2564 ซึ่งมาจากปัจจัยด้านความต้องการในการรักษาโรค และความกังวลจากสถานการณ์ COVID-19 ได้แก่
อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร
แต่ในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในการยก
ระดับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห่วงโซ่
การผลิตมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการปล่อยมลภาวะและสร้างเศรษฐกิจสีเขียวสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังขยายตัวอยู่ทั่วโลกเพื่อรักษาฐานการผลิตที่สำคัญของโลกและพัฒนา
สินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน”
ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้กระจายอยู่ทุกประเภท
อุตสาหกรรม และวางเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรมอาหาร มากขึ้นเช่นกันให้เพิ่ม
มากขึ้นในปี 2565
ด้านทิศทางตลาดบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
ทิศทางอุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ไทยในปี 2564-2565 ว่ายังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
โดยได้รับอานิสงค์จากการบริโภคในประเทศ และการส่งออก โดยนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้ให้ความ
เห็นว่า “การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความต้องการใน “บรรจุภัณฑ์วิถีใหม่” หรือ The New
Normal for Packaging Design ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ดังนั้น จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการ
ต้องแสวงหาทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจาก
กระดาษเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยคุกคามจาก
ธรรมชาติที่นอกเหนือการควบคุม ทั้งยังเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
โดยมีเป้าหมายในระยะยาวเพื่อให้อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์โลกสามารถก้าวหน้าดำเนินการพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่
หยุดยั้ง
ด้านนายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการพิมพ์เปรียบได้กับพระรอง คือเป็นอุตสาหกรรม
ที่รับบทสนับสนุน (supporting) ในทุกอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงสินค้าปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็น
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยากรักษาโรค โดยแบ่งเป็นธุรกิจการพิมพ์ 40% และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 60%
และมีแนวโน้มจะโตตามจีดีพีของประเทศ ซึ่งสำหรับปีนี้คาดว่าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะโตได้ 1.8%
หรือมูลค่าขยับขึ้น 300,000 ล้านบาท โดยตัวเลขดังกล่าวเติบโตขึ้นจากมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจบริการสิ่ง
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในปี 2564 ที่ผ่านที่ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นถึง 5% เมื่อเทียบ
กับปี 2563 ก่อนหน้า เพราะได้อานิสงค์จากปัจจัยการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าผ่านช่อง
ทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น”
ที่มา : สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และ สมาคมการพิมพ์ไทย
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตและกำลังการผลิต
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์ 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงาน ดังนี้

หมายเหตุ : 1) คำนวณกำลังการผลิตจากระยะเวลาการทำงาน 16 ชม.ต่อวันและ 24 ชม.ต่อวันตามแผนการจัดกำลัง
การผลิตประจำปี ในแต่ละปี (1 กะ มี 8 ชั่วโมง)

กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริษัทมีการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อสายการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด โดย
บริษัทมีกระบวนการผลิตดังนี้
กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
กระบวนการก่อนพิมพ์ (Prepress)

กระบวนการพิมพ์ (Printing)

กระบวนการหลังพิมพ์ (Post press)
1) กระบวนการก่อนพิมพ์ (Prepress)
เป็นกระบวนการเตรียมงานก่อนกระบวนการพิมพ์ เริ่มจากการติดต่อประสานงาน รับแบบมาจาก
ลูกค้า จัดแบบ ตกแต่งภาพ พิสูจน์อักษร การแยกสีเพื่อจัดเตรียมหมึกพิมพ์ การทำแม่พิมพ์ รวมถึงการตรวจ
สอบรูปแบบและสีพิมพ์ (Proof) โดยเมื่อบริษัทได้รับไฟล์งานที่ออกแบบจากลูกค้า บริษัทจะจัดทำตัวอย่างงาน
พิมพ์จากไฟล์งานที่ได้รับมาให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนการทำแม่พิมพ์จริงเพื่อป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์ที่ทำออกมามี
ความผิดพลาดไม่เป็นไปตามต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าตรวจสอบรูปแบบและสีของงานพิมพ์จริงก่อดำเนิน
การผลิต (Print Proof) ซึ่งลูกค้าจะต้องมีการลงนามยอมรับ เพื่อป้องกันในประเด็นเรื่องสินค้าที่ผลิตออก
มาไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้กับทั้งบริษัทและลูกค้า
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ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้งานพิมพ์ออกมามีคุณภาพ คือ คุณภาพของแม่พิมพ์ โดยบริษัทมีระบบการผลิต
แม่พิมพ์แบบ CTP (Computer to Plate) คือ การทำแม่พิมพ์เพลทโดยตรงจากการป้อนไฟล์ข้อมูลเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบการผลิตแม่พิมพ์แบบ CTP นี้ช่วยลดขั้นตอนและปัญหาต่างๆของการทำเพลทด้วยระบบ
ฟิล์มและการฉายแสง เป็นการทำงานด้วยระบบดิจิตอลทั้งระบบ ตัดขั้นตอนการทำฟิล์มทั้งหมด แม่พิมพ์ที่ได้
จะมีคุณภาพสูงและคงที่สม่ำเสมออีกทั้งได้นำเอาเทคโนโลยีการทำแม่พิมพ์แบบไม่ใช้สารเคมีเพื่อรักษาสิ่ง
แวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต
2) กระบวนการพิมพ์ (Printing)
เป็นขั้นตอนของการพิมพ์ บริษัทมีเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีตกแต่งพื้นผิวของงานพิมพ์ที่ทัน
สมัย มีเครื่องจักรป้อนม้วน(Roll) ที่สามารถผสมผสานระบบการพิมพ์และการตกแต่งพื้นผิวหลายๆระบบได้ใน
เครื่องเดียว (Combination Printing) ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพ มีความละเอียดและความ
สวยงาม ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เทคโนโลยีการพิมพ์ของบริษัท
1.ระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรส (Letter Press) เป็นระบบการพิมพ์พื้นนูน คือ แม่พิมพ์ส่วนที่เป็นภาพ
หรือข้อความจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นส่วนอื่นๆของแม่พิมพ์คล้ายตรายางประทับส่วนที่นูนสูงขึ้นมานี้เมื่อได้รับหมึก
แล้วก็จะสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ได้โดยตรงทันทีเทคโนโลยีการพิมพ์นี้เป็นเทคโนโลยีระบบแรกที่บริษัทได้

ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการพิมพ์ฉลากสติกเกอร์และยังคงมีการใช้ระบบนี้ในการผลิตมาจนถึงปัจจุบัน
2.ระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นระบบการพิมพ์พื้นนูนที่พัฒนามาจากระบบการพิมพ์

เลตเตอร์เพรส สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลาย สามารถเลือกสีพิมพ์พิเศษได้ตามความต้องการ เช่น สี
เฉดต่างๆ ตามแพนโทน (Pantone) หรือสีเมทาลิค เป็นต้น
3.ระบบการพิมพ์กราเวียร์ (Gravure) เป็นระบบการพิมพ์แบบพื้นลึก คือ แม่พิมพ์ในส่วนที่เป็นภาพจะเป็น
ร่องลึกลง ไปจากพื้นผิวของแม่พิมพ์ ทั้งนี้แม่พิมพ์ระบบดังกล่าวจะมีราคาสูงมากกว่าระบบอื่น แต่ให้งานพิมพ์ที่
มีคุณภาพสูง
4.ระบบการพิมพ์ออฟเซต (Offset) เป็นระบบการพิมพ์พื้นราบ แม่พิมพ์เป็นแบบผิวระนาบ โดยแม่พิมพ์
จะรับหมึก แล้วถ่ายทอดภาพไปยังตัวกลาง คือผ้ายาง แล้วจึงถ่ายหมึกลงไปบนวัสดุพิมพ์อีกที โดยมีลูกกลิ้ง
ยางอีกหนึ่งลูกคอยกดทำให้เกิดภาพ ทำให้สามารถพิมพ์ได้เรียบเนียนและติดสีได้แน่นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มี
ความละเอียดสูงมาก หากมีการควบคุมคุณภาพที่ดี จะได้งานพิมพ์ที่เหมือนจริงมาก
5.ระบบการพิมพ์ซิลค์ สกรีน (Silk screen) เป็นการพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์พื้นฉลุ เหมาะสำหรับภาพหรือ
ตัวอักษรที่ต้องการเน้นให้นูนเด่นขึ้นมาได้อย่างมีมิติ
6.ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital printing) เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์
จะรับไฟล์งานจากคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ได้เลยโดยตรงทำให้สามารถลดต้นทุนจากการทำแม่พิมพ์ เป็นผลให้
บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในด้านราคาสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อไม่มากนัก

3) กระบวนการหลังการพิมพ์ (Post Press)
งานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปยังไม่สมบูรณ์เป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ จึงต้องผ่านกระบวนการหลัง
การพิมพ์ตกแต่งเพื่อให้มีพื้นผิวสวยงามตามที่ต้องการเมื่อได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จตามที่ต้องการจะทำการตรวจสอบ
คุณภาพ แล้วแบ่งบรรจุหีบห่อพร้อมส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป
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เทคโนโลยีงานตกแต่งพื้นผิวของงานพิมพ์

1.งานเคลือบผิว (Coating) เป็นการเคลือบเพื่อให้พื้นผิวของแผ่นพิมพ์มีความมันเงา สามารถเคลือบได้ทั้ง
แผ่นโดยเคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพลาสติกใสที่มีความมันวาวหรือมีผิวด้าน หรือเคลือบเฉพาะบริเวณที่ต้องการ
โดยน้ำยาเคมี เช่น เคลือบเงาตัวอักษรที่สำคัญหรือภาพที่ต้องการเน้นซึ่งจะช่วยให้งานพิมพ์นั้นดูโดดเด่น มีสีสดใสอยู่

ตลอดเวลาและป้องกันละอองน้ำและรอยที่เกิดจากการขีดข่วน
2.การรีด/ปั๊ มแผ่นฟอยล์ (Hot/Cold Stamping) เป็นการปั๊ มแผ่นฟอยล์ไปติดลงบนชิ้นงานตามรูปแบบ
ที่ปั๊ ม มีทั้งการปั๊ มฟอล์ยเงิน/ทอง, ฟอล์ยสีต่าง ๆ, ฟอล์ยลวดลายต่าง ๆ และฟอล์ยฮาโลแกรม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทมี
เทคโนโลยีในการตกแต่งแบบการรีด/ปั๊ มแผ่นฟอยล์ทั้งแบบ Hot Stamping และ Cold Stamping เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าโดย Hot Stamping จะต้องให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์โลหะเพื่อกดทับและปั๊ มแผ่น
ฟอยล์เงิน/ทองลงให้ติดผิววัสดุพิมพ์เช่น กระดาษ เพื่อเกิดภาพตามแม่พิมพ์ ฟอยล์ที่ใช้จึงต้องมีคุณสมบัติที่สามารถ
ติดยึดบนวัสดุพิมพ์ได้โดยความร้อนสูง ส่วน Cold Stamping ไม่ต้องอาศัยความร้อนและไม่ต้องใช้แม่พิมพ์โลหะ
แต่จะใช้ระบบพิมพ์ลายภาพที่ต้องการด้วยหมึกใสที่แห้งตัวด้วยยูวีซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกาวยึดติดกับฟอยล์ จากนั้นจึง
ผ่านกระบวนการกดทับฟอยล์ เพื่อให้ฟอยล์ยึดเกาะพื้นผิวของกระดาษได้ตามลายภาพที่พิมพ์ด้วยหมึกยูวีใส ซึ่ง
Cold Stamping จะให้ภาพที่มีคุณภาพความคมชัดด้อยกว่า Hot Stamping แต่ Cold Stamping มีราคาที่
ถูกกว่า และสามารถตกแต่งลงบนวัสดุได้หลากหลายกว่า เนื่องจาก Cold Stamping ไม่ใช้ความร้อนจึงไม่มีปัญหา
กับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกซึ่งไวต่อความร้อน
3.การปั๊ มนูน/ปั๊ มลึก (Embossing/Debossing) เป็นการปั๊ มให้ชิ้นงานบริเวณที่ต้องการนูนขึ้นหรือลึกลง
จากผิวเป็นรูปร่างตามแบบปั๊ ม เช่นการปั๊ มนูนตัวอักษร สัญลักษณ์ เป็นต้น
4.Seaming & Cutting เป็นกระบวนการหลังการพิมพ์สำหรับฉลากแบบ Shrink Sleeve โดยการนำ
งานที่พิมพ์แล้วในลักษณะแผ่นยาวมาประกบด้วยกาวเป็นลักษณะหลอดยาว และตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่ลูกค้า
ต้องการ
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
บริษัทได้มีการพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ชุมชนโดยรอบโรงงาน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงพนักงานของ
บริษัท และมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นโดยการจัดทำมาตรฐานในด้านต่างๆ ดังนี้
-ด้านคุณภาพของกระบวนการทำงาน
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 Quality Management System หรือมาตรฐานระบบ
การบริหารคุณภาพ จาก BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่การรับ
ข้อมูลต่างๆ จากลูกค้า การผลิต ตลอดจนการจัดส่ง และรวมถึงกระบวนการทำงานสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผล
ให้เกิดความมั่นใจว่าการทำธุรกิจกับบริษัทจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน
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บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ต้องมีการสัมผัสหรือใช้งานฉลากที่ผลิตจากบริษัท จึงมี
ความมุ่งมั่นในการนำมาตรฐาน GHPs (Good Hygiene Practices) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต โดยใน
ปี 2563-2564 ได้ดำเนินการลงทุนในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคารผลิตและกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าฉลากอาหาร เครื่อง
ดื่ม ยา รวมถึงเครื่องสำอางต่างๆ ที่ผลิตจากบริษัทมีความปลอดภัยจากอันตรายทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ
และสารก่อภูมิแพ้ โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs ตามข้อกำหนด General Principles of Food
Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) System (CXC 1-1969), Revision 2020 จาก BSI
Group (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ขอบเขตการรับรอง The Manufacture of
Printing Label (Sticker as Paper and Plastic (PP, PE, POF, PET, PVC) and Shrink film)
- ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ทำการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับสากล ดังนี้
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) เป็นข้อกำหนดการจำกัดการใช้สารอันตรายของ
สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งบังคับใช้กับสินค้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่มีการซื้อขายในสหภาพยุโรป
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) เป็นข้อ
บังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมีซึ่งมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อมในการผลิต โดยผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การใช้สารเคมีที่มีการผลิต จำหน่าย หรือนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตหรือจำหน่ายในสหภาพยุโรป โดยจะต้อง
มีการศึกษาและประเมินคุณสมบัติของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งต้องมีการสื่อสาร
ข้อมูลและคำแนะนำการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้ในห่วงโซ่อุปทาน
UL เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาประเทศ
- ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 Environmental Management System หรือ
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จาก BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงาน
ทั้งหมดในการผลิต โดยมีการจัดการประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry ระดับที่ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-ด้านความปลอดภัยในการทำงานและแรงงาน
บริษัทผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) ซึ่งเป็น
มาตรฐานด้านแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
จาก SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) องค์กรและระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
และความปลอดภัยในการทำงาน ที่รวมกลุ่มจากสมาชิกทางธุรกิจทั่วโลก
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การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า คือ ฉลากกาว กระดาษไม่มีกาวและ หมึกพิมพ์ โดยสามารถแสดง
จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศได้ดังนี้
จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

สัดส่วนร้อยละการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2562 – 2564 บริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ 10 รายแรก
ร้อยละ 91.97 ร้อยละ 87.07 และร้อยละ 80.59 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ
บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายที่มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีความสามารถในการ
จัดหาวัตถุดิบในคุณภาพกับราคาที่เหมาะสม ส่งมอบได้อย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา รวมไปถึงสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดในปัจจุบันได้อย่างยืดหยุ่น โดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคา
วัตถุดิบที่มีระดับคุณภาพ มาตรฐานใกล้เคียงกัน หรือเท่าเทียมกันจากผู้จัดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 2 ราย และวัตถุดิบจะ
ต้องผ่านการทดสอบสินค้าตัวอย่างจากแผนก ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง เพี่อที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบ
ราคาและลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ขายเพียงรายเดียว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบได้

และบริษัทมีการกระจายแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตมาโดยตลอด

และยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ก็
ไม่มีปัญหา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ใน
หลายๆทาง ไม่ว่าจะเป็นการก่อเกิดขยะกากอุตสาหกรรม การปลดปล่อยไอระเหยของสารเคมี น้ำเสีย และควันดำ ออกสู่
สิ่งแวดล้อม

รวมถึงการก่อกำเนิดเสียงรบกวนจากการผลิตออกไปยังชุมชนรอบข้าง

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดให้มีการ

ตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้านตามที่กล่าวมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าการควบคุมการดำเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆยังคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มที่จะ
เกินจากค่าที่กฎหมายกำหนดอีกด้วยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนิน
การของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น การจัดการสารเคมี การกำจัดขยะและของเสีย
จากกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัท และชุมชนภายนอกรอบข้าง รวมถึงส่ง
เสริมให้พนักงานและคู่ค้ามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัทให้
น้อยที่สุด
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ผลของการปฏิบัติจริงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
การกำจัดขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
บริษัทเล็งเห็นผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ แม้ว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธี
การที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ที่จัดหาได้ยาก การ
กำหนดพื้นที่ฝังกลบให้อยู่ห่างไกลจากชุมชน ทำให้มีระยะทางในการขนส่งมากและสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง และหาก
หลุมฝังกลบไม่ได้รับการจัดการที่ดีพอเมื่อถึงฤดูฝนอาจเกิดการชะล้างสารต่างๆจากขยะไปสู่ชุมชนหรือแหล่งน้ำ
สาธารณะได้

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงพยายามหาแนวทางในการจัดการขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตด้วยวิธี

อื่นโดยไม่พึ่งพาวิธีการฝังกลบ และสามารถดำเนินการได้สำเร็จในที่สุด โดยหันไปเน้นที่การจัดการโดยการนำไปรีไซเคิล
นำไปคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือที่นิยมเรียกกันว่าRDF (Refuse Derived
Fuel) โดยมีการดำเนินการในแต่ละปีดังนี้
ปี 2564 – ดำเนินการส่งของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไปกำจัดด้วยวิธีการต่างๆโดยไม่ใช้วิธีการฝัง
กลบได้ทั้งหมด 100% โดยใช้บริการของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-1068/49สบ และ น.106-1/2561-นสร. ซึ่งเป็นประเภทของโรงงานลําดับที่ 106 (โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม)
ปี 2563 – ดำเนินการส่งของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไปกำจัดด้วยวิธีการต่างๆโดยไม่ใช้วิธีการฝัง
กลบได้ทั้งหมด 100% โดยใช้บริการของ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-33/50สบ
และ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-8/49สบ ซึ่งเป็นประเภทของโร
งงานลําดับที่ 106(โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมา
ผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม)
ปี 2562 – ดำเนินการส่งของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไปกำจัดด้วยวิธีการต่างๆโดยไม่ใช้วิธีการฝัง
กลบได้ทั้งหมด 100% โดยใช้บริการของ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-33/50สบ
และ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-30/47สก ซึ่ง
เป็นประเภทของโรงงานลําดับที่

106

(โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือ

ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม)
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF)
บริษัทได้มีการรวบรวมขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีตามอัตรกำลัง
การผลิตที่มีมากขึ้น เช่น เศษสติ๊กเกอร์ ตลับหมึก เศษผ้า ทิชชู่ สำลี เพลทโพลีเมอร์ blanket ผ้าที่ใช้ในการพิมพ์
กระป๋องสี กระป๋องหมึก ถังน้ำยา หมึก กากโซลเว้นต์ เศษไม้ น้ำมันเหลือใช้จากการซ่อมบำรุง และน้ำเสียจากบ่อรวม
รวม เพื่อส่งกำจัดด้วยวิธีการนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงประเภท RDF (Refuse Derived Fuel) สำหรับใช้ในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมลดพื้นที่ในการฝังกลบลงอย่างมาก และได้พลังงานไฟฟ้ากลับ
มาซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าการฝังกลบอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการดำเนินการในแต่ละปีดังนี้
ปี 2564 – ดำเนินการรวบรวมขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตส่งกำจัดด้วยวิธีการนำไปทำเป็นเชื้อ
เพลิงประเภท RDF (Refuse Derived Fuel) จำนวน 819 ตัน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า
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ปี 2563 – ดำเนินการรวบรวมขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตส่งกำจัดด้วยวิธีการนำไปทำเป็นเชื้อ
เพลิงประเภท RDF (Refuse Derived Fuel) จำนวน 691 ตัน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการผลิต
ปูนซีเมนต์ และนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ปี 2562 – ดำเนินการรวบรวมขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตส่งกำจัดด้วยวิธีการนำไปทำเป็นเชื้อ
เพลิงประเภท RDF (Refuse Derived Fuel) จำนวน 592 ตัน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการผลิต
ปูนซีเมนต์
การนำเศษเหลือทิ้งจากการผลิตมารีไซเคิล (Recycle of Backing Paper (Liner)
บริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเศษเหลือทิ้งจากการผลิตตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกลับมาใช้
ประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งยังช่วยชะลอการนำทรัพยากรใหม่มาใช้งานอีกด้วย ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการติดสติ๊กเกอร์ของลูกค้าจะพบว่ากระดาษรองหลังหรือที่เรียกว่า backing paper หรือ
liner นั้นจะเกิดขึ้นเสมอและมีเป็นจำนวนมาก ในปี 2564 บริษัทจึงได้ทำการหาข้อมูลและติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิต
กระดาษเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานให้กับลูกค้าในการจัดส่งกระดาษรองหลังให้กับผู้ผลิตกระดาษเพื่อนำไป
รีไซเคิลและนำไปเป็นส่วนผสมของเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยในปี 2564 นั้น ทางบริษัทได้ช่วย
ประสานงานให้กับลูกค้ารายแรกโดยได้เริ่มมีการจัดเก็บกระดาษรองหลังในเดือนมิถุนายนและทำการส่งมอบให้กับผู้ผลิต
กระดาษครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่ผ่านมารวมปริมาณกระดาษรองหลังที่จัดเก็บสำหรับส่งไปรีไซเคิลในปี 2564 ทั้งหมด
กว่า 9 ตัน
การตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทได้ดำเนินการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี และพบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมดนั้น
ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อ้างอิงข้อมูลการตรวจวัดดังต่อไปนี้
ปี 2564 – รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน เลขที่ N-589-12/64, S--589-12/64 และ C-589-12/64 ตรวจวัดโดย บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี่
จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-286 และรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เลขที่ LIF246/2564
ตรวจวัดโดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอนุญาตโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-099
ปี 2563 – รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน เลขที่ ฮ.อ. 2100/2563 ตรวจวัดโดย บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
อนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-152
ปี 2562– รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เลขที่ ฮ.อ. 2276/2562 ตรวจวัดโดย บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอนุญาตโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-152
ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว
-ไม่มี –
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2.การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้มีกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรในการ
กำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้เพื่อให้ได้รับ
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรโดยการควบคุมภายใน (COSO) โดยมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณามี 3 ส่วน

วัตถุประสงค์

1.ส่วนประกอบการควบคุม (Control components)

เป้าหมาย

1.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control environment)
1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
1.3 กิจกรรมการควบคุม (Control activities)
1.4 การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ (Information & Communication)
1.5 การควบคุม (Monitoring)

2.ขั้นระดับขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบ (Organizational levels of responsibility)
3.วัตถุประสงค์ของการควบคุม (Control Objectives)

(ที่มา : กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission (COSO)

ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน อันประกอบด้วยนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
1.การดำเนินงาน (Operation) ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
2.การรายงานทางการเงิน (Financial reporting) ต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพ
3.การปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with application laws
and regulations) เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆ
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บริษัทได้มีการพิจารณาปัจจัยและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ไว้ 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
1) พิจารณาเรื่องความยั่งยืนขององค์กร โดยหาวิธีการป้องกันความเสี่ยง ในด้านของ Strategic Risk
2) พิจารณาด้าน Operating Risk โดยมุ่งประเด็นไปในเรื่องของการลดของเสีย ลดต้นทุน

ในกระบวนการผลิต
3) พิจารณาด้าน Financial Risk โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน
เพิ่มทุน การบริหารกระแสเงินสด การ ควบคุมงบประมาณ
4) พิจารณาความเสี่ยงด้าน HR Risk ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรของธุรกิจได้ปฏิบัติงานด้วยความ
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผันผวนด้านบุคลากรที่ยังผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากร ด้านเงินทุน เวลา ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.HR Risk
3.Financial Risk
2.Operating Risk
1.Strategic Risk

Strategic Risk
1)Marketing penetration (การเจาะตลาด) - บริษัทเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยใช้สินค้าที่มีอยู่
เดิม ในตลาดที่ทำธุรกิจอยู่เดิม แต่มีกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น
2)Marketing Development (การพัฒนาตลาดใหม่) - บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มยอดขายโดยนำ
สินค้าที่อยู่เดิมไปนำเสนอในตลาดใหม่ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ
อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ เกี่ยวกับการผลิตอาหารหรือ จี เอช พี (GHP, Good Hygiene Practice) เป็น
มาตรฐานด้าน Good Manufacturing Practiceเรียกย่อว่า GMP คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
อาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและมั่นใจ
ต่อการบริโภค หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้าง
อาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้น
วางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การ
ควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภคมีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ในส่วนของ
การทำงานปี 2021 ที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในโรงงานให้ได้รับมาตรฐาน
GHP เผื่อรองรับ ในการขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าอาหาร
3)Product Development (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) - บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
บริษัทยังไม่เคยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทมีการปรับปรุงใหม่โดยการปรับเปลี่ยนดัดแปลง
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น อาทิเช่น งานพิมพ์ Shrink Sleeve
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Operating Risk
1)Cost leadership strategy - บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ Operating Risk โดยการผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐานระดับสูงโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องและต้องทำให้ต้นทุนต่ำ
ลงเพื่อราคาที่ถูก ทั้งนี้บริษัทได้มุ่งเน้นในส่วนของ การลดของเสีย(Wastes)ในกระบวนการผลิตเพื่อให้
ต้นทุนลดลงการควบคุมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นเพื่อทำให้
ผลการดำเนินงานดีขึ้น
2)การมีเครื่องจักรทดแทนกัน – บริษัทได้คำนึงถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องจักรเสียหาย
ระหว่างการผลิต ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก ขณะเปลี่ยนเครื่อง หรือการจอดรอเครื่องจักร
ระหว่างรอซ่อมแซม จึงได้หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดการดูแลเครื่องจักรให้สามารถพร้อม
ใช้อยู่เสมอและมีเครื่องทดแทนกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นโดยมีเครื่องพิมพ์ที่มี
คุณภาพคล้ายกัน เพื่อสามารถใช้ทดแทนกันได้
3)Work Process - บริษัทมีนโยบายเน้นการจัดการกระบวนการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อให้มี
Product Cycle Time ที่สั้นลงโดยคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการโดยมีการวิเคราะห์ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต
ปัจจุบันมีการจัดทำโครงการปรับปรุงกระกวนการทำงานและติดตามผล
4)การสร้างพันธมิตร-บริษัทได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business
Continuity Strategy) เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งาน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา / จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้ หรือไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งาน
ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ บริษัทจึงมีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ หากเกิดสภาวะวิกฤต บริษัท
สามารถส่งงานให้พันธมิตร และสามารถพึ่งพิงกันได้ ตามแผนสำรองที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

Financial Risk
บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงทางการเงินและวิธีการลดความเสี่ยงทางการเงินขององค์กรเนื่องจาก
ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดสินค้าบริการและตลาดการเงินก็อาจจะเกิดผลกระทบอย่าง
รวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆซึ่งอาจทำให้ตัวกิจการได้รับผลกระทบทางธุรกิจหรือคู่ค้าเกิดปัญหา
ทางการเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้จึงเลือกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญขึ้นมาสู่กระบวนการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสมและมีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินที่เกินกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับ
โดยสภาพทางการเงินของบริษัทปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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1)การจัดสรรเงินเพิ่มทุน (Capital Investment) บริหารกำหนดนโยบายพิจารณาการใช้เงิน
เพิ่มทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน ให้เกิดความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันบริษัทมี
วงเงินจากการเพิ่มทุนคงเหลือ 209 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทต้องทำการจัดสรรเงินทุนดัง

กล่าวให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงทุน
2)การบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) บริหารกำหนดนโยบายพิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการจัดสรรงบประมาณไม่
เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาด และใช้งบประมาณเกินรวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยทางการ
ตลาด ( Market Risk) และ ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน(Credit Risk)บริษัทจัด
ให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า มีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้า
เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
3)ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Risk) บริหารกำหนดนโยบายพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนเนื่องจากมีผลให้กระแสรยได้หรือรายจ่ายในรูปเงินบาทของ
ธุรกิจมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้นหรือขาดทุนก็ได้ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ได้กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง ไว้เช่น การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)
4)ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate risk) บริหารกำหนดนโยบายพิจารณาความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีเงินฝากประจำและมีตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงจากการที่ราคา
ตราสารหนี้จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเนื่องจากราคาตราสารหนี้จะแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ยแต่
ถ้าถือตราสารจนครบกำหนดอายุจะไถ่ถอนได้ตามราคาหน้าตั๋วเสมอทั้งนี้บริษัทหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้โดยการ
ถือตราสารจนครบกำหนดอายุ
HR Risk
บริษัทได้มุ่งเน้นและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องบุคคลากร โดยเน้นการอบรมส่งเสริมพัฒนาขีดความ
สามารถ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และพฤติกรรมการทำงาน โดยนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการดูแลพนักงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อตอบสนองและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กร เรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัย และการบริการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและความเป็น
เจ้าของ เพื่อผลลัพธ์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพากรมนุษย์เติบโตไปกับบริษัทอย่างยั่งยืน
เป้าหมายในลดความเสี่ยงด้านบุคคลากร ประกอบด้วย
1)ความเสี่ยงคุณภาพของพนักงาน
การรักษาคุณภาพกระบวนผลิตและผลิตภัณฑ์ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ความ
ชำนาญ ส่งเสริมความก้าวหน้า ทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานส่งต่อการบริการ
ที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพพนักงาน การติดต่อสื่อสารประสานงาน ทำงานเป็น
ทีม เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานทุกระดับ มีแผนการฝึกอบรมประจำปีเพื่อเพิ่มพูลขีดความสามารถ
พนักงาน ผ่านอบรมพัฒนา Reskill , Upskill, Refresh Training , On The Job Training ,
Coaching , มอบหมายงาน , มอบหมายโครงการ, กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอก ทั้งนี้เพื่อลดการทำงานที่ผิดพลาด ลดของเสีย ลดต้นทุนเวลา สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นกับลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในติดต่อสื่อสารซื้อขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
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2.ความเสี่ยงด้านกำลังคน
จำนวนคนพนักงานไม่เพียงพอ ความสามารถในการทำงานแทนกันได้ รวมถึงการสืบทอดตำแหน่งงาน
สืบเนื่องปัจจุบันอัตราคนลาออกเข้าออกสูงขึ้น สถิติของประเทศ ประชากรเข้าสู่วัยเกษียณมากขึ้น เทรดการ

ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น การทำงานประจำน้อยลง ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานขาดแคลนแรงงานหรือ
ตอบสนองกระบวนการผลิตไม่ทันเวลา ทางบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งในสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งงาน
หลัก ที่สำคัญต่อองค์กร มีระบบพี่เลี้ยง ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ มอบหมายตำแหน่งงานใหม่หรือขยายงานที่
มีมูลค่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในแผนกต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตในสายอาชีพ หรือเติบโต

ก้าวหน้าในอนาคตที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสามารถและความจงรักภักดีต่อองค์กร ในส่วนการรับสมัคร
พนักงาน ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนสร้างอาชีพให้พนักงานคนไทย มีสวัสดิการที่จูงใจการทำงาน มีหลักการจ่ายค่า
จ้างค่าตอบแทนเทียบเคียงในกลุ่มบริษัทและตลาดแรงงาน และมีแผนการพัฒนาความสามารถให้สามารถทำงาน
ได้หลายหน้าที่ Multi Skill เพื่อสามารถทำงานแทนกันได้ เพื่อกระบวนการทำงานสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
3.)ความเสี่ยงด้านต้นทุนบุคลากร

มุ่งเน้นการวางงบประมาณกำลังคน บริหารการวางแผนอัตรากำลังคน การกำหนด Job Description ที
สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร การมอบหมายที่มีประสิทธิภาพอบรมพัฒนาขีดความสามารถพนักงานให้ทันสมัย
ทัดเทียมคู่แข่งและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อลดปริมาณการรับพนักงาน โดยคิดวิเคราะห์หา
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน และเทคโนโลยีที่ทัดเทียมต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้
กับบริษัทในการมีนวัตกรรมที่ทันสมัยและทัดเทียมต่างประเทศเป็นช่องทางในการลดต้นทุนด้านกำลัง ใช้ความ
สามารถของพนักงานที่มีอยุ่ในเกิดประสิทธิภาพสุงสุด เน้นคุณภาพของคน รวมถึง ใช้เครื่องจักรที่ดีมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการทำงานล่วงเวลา ให้พนักงานได้พักและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ บริหารเวลาใน
การ ทำงานและกับครอบครัว ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน ส่งผลต่อการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ ออกมา
อย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้
คณะทำงานทราบและนำไปปฏิบัติ โดยมีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้
1.นำเสนอและกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการบริหารการ
เงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านบุคลากร
(Human Risk) เป็นต้น
2.กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง (Identify
Risk) หรือประเภทความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
3.นำเสนอรายงานจัดลำดับความเสี่ยงที่แท้จริงของกิจการและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงแนวทางการ
แก้ไขและผลการดำเนินงาน และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการ
บริษัท
4. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
5. ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างยั่งยืน
7. ควบคุม ติดตามประเมินผล บริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวทางแผน
ความเสี่ยงกำหนด
8.ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบ
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คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเสนอแนวทางในการดำเนินการจัดทำความเสี่ยงประจำปี 2564 ได้กำหนดให้
แต่ละหน่วยงานภายในองค์กรทำการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหม่ๆที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้การดำเนิน
การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผน
บริหารความต่อเนื่อง( Business Continuity Plan : BCP ) ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ใน

ปัจจุบัน เช่น สถาณการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อองค์กรและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันบริษัทฯ ให้สามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ (Critical Business Process) และสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ
หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ในระยะที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระ
ทบที่เกิดขึ้นต่อ บริษัท ฯ ได้
บริษัทได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์หน่วยงาน มีการอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจวิธีการบริหารความเสี่ยง ความหมายของความเสี่ยง
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย และวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์
ที่บริษัทยอมรับได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ช่วยให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาป้องกันความผิดพลาดหรือความ
สามารถตรวจพบได้ในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อเป็นการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร แนวทาง
การบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงานเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนี้บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องใดที่ต้องติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยให้แต่ละแผนกประเมินความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิด
ชอบ
ทั้งนี้ กิจการได้ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยต้องมีการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม นำไปใช้ทุกระดับขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
ศักยภาพ รวดเร็ว ทันกาลในการตอบสนองหรือจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และเกิดผลลัพธ์ด้านบวกเพิ่มขึ้น
โดยบริษัทเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะ
สม จึงจัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในองค์กรเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมโดย
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่รุนแรง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง ซึ่งรายได้หลักของบริษัท คือ
รายได้จากการขายฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูงหากพิจารณารายได้จากการขายของลูกค้ากลุ่มหลัก 5 ราย
แรก ของบริษัทในปี 2562 - 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.83 ร้อยละ 46.40 และร้อยละ 48.27 ของรายได้
จากการขายตามลำดับ อย่างไรก็ดี ในปี 2562 - 2564 บริษัทไม่มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกิน
กว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขาย หากลูกค้ารายใหญ่กลุ่มดังกล่าวยกเลิกแผนการผลิตในปีต่อไปหรือลด
ปริมาณการสั่งผลิตลงอีกและหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ หากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มทั้งการขยายโรงพิมพ์และซื้อเครื่องจักรเพิ่มด้วยมูลค่าที่สูงใน
ขณะที่บริษัทมีรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการแล้วอาจทำให้เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้
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บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัทบริษัทจึงได้ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้ อีกทั้งบริษัทยังมีการกระจายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลาย
ไปในธุรกิจต่างๆ รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีลูกค้ารายใหญ่ลดลง จะเห็นได้ว่าในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนการขายลูกค้าราย
ใหญ่ลดลงอันเนื่องมาจากบริษัทมีการขยายฐานลูกค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเพื่อให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าเนื่องจากสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า อีกทั้งสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดประกอบกับบริษัทมีเทคโนโลยีใน
การผลิตที่สามารถผลิตได้หลากหลาย ซึ่งทำให้บริษัทสามารถเสนอบริการในลักษณะของคุณภาพ มาตรฐานและ
ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า ตลอดจนมีการดูแลและให้บริการภายหลังการขายเพื่อสร้างสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า
2.2.2 ความเสี่ยงจากการไม่มีที่ดินที่ตั้งโรงงานเป็นของบริษัทเอง
ปัจจุบันที่ตั้งบริษัทและโรงงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่ง
บริษัทได้เช่าที่ดินดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัทและเพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้า
ของบริษัทบนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,925 ตารางเมตรมีอัตราค่าเช่าเป็นอัตราตลาดซึ่งกำหนดโดยการอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุ 10 ปี (1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย.
2567) หากในอนาคตเมื่อครบอายุของสัญญาเช่าบริษัทไม่สามารถดำเนินการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระค่าเช่าดังกล่าวได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไข
อื่นๆ ของสัญญาเช่าเช่น การดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม อาคาร โรงงาน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไป การ
ชำระค่าภาษีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วและตาม
สัญญาเช่านี้หากคู่สัญญามิได้ผิดสัญญาระหว่างกันและประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงนั้น
มิสามารถกระทำได้เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่าย จากเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่า บริษัทเชื่อว่าจะ
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ทุกประการและไม่มีเหตุให้บริษัทต้องถูกยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดเวลา
ประกอบกับผู้ให้เช่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 64.66 ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน)จึงเชื่อมั่นได้ว่าการทำสัญญาเช่าที่ดินในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตและการ
ดำเนินงานของบริษัทในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 4.3.2 ข้อ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ)
2.2.3ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า
ณ สิ้นปี 2562 - 2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าคงเหลือจำนวน 102.85 ล้านบาท 98.86 ล้านบาท และ

129.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.85 ร้อยละ 8.96 และร้อยละ 13.45 ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัท ในปี 2564 บริษัทมียอดขายในไตรมาสสุดท้ายสูงขึ้นมากทำให้ยอดลูกหนี้ ณ สิ้นปีสูงขึ้น ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาบริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมในการจ่ายเงินแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในช่วง 30 - 120 วัน
อย่างไรก็ตามปี 2562-2564บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระจำนวน 17.04ล้านบาท 20.92 ล้านบาท
และ 20.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.12 ร้อยละ21.28 และร้อยละ16.09 ของลูกหนี้การค้า (ก่อน
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ตามลำดับ ซึ่งลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระส่วนใหญ่เกินกำหนดชำระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3
เดือน ดังนั้น หากบริษัทไม่ติดตามลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
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อาจทำให้คุณภาพของลูกหนี้ด้อยคุณภาพลงจนบริษัทต้องรับภาระหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนที่มีนัย
สำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการให้เครดิตแก่ลูกค้าหากบริษัทไม่มีกระบวนการควบคุมตรวจสอบและติดตามการ
ให้เครดิตแก่ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้จากลูกค้า ซึ่งจะกระทบต่อผล
การดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าเป็นการดำเนินงานปกติทั่วไปบริษัทได้มีนโยบายเน้นการควบคุม
คุณภาพของลูกหนี้การค้าที่เป็นลูกค้ารายใหม่(ยกเว้นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ทั่วไป) ซึ่งจะต้องมีการสั่งซื้อเป็นเงินสดก่อนที่จะมีการพิจารณาให้เครดิตในการสั่งซื้อครั้งถัดไป นอกจากนี้บริษัท
ยังมีนโยบายการให้เครดิตเทอมที่รัดกุมกับลูกค้าโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกค้าประจำเดือนและติดตาม
การชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างใกล้ชิดทุกรายบริษัทได้มีนโยบายการติดตามหนี้โดยให้ฝ่ายบัญชีจัดตั้งทีมงานสำหรับ
การติดตามการชำระหนี้จากลูกค้าในกรณีที่ลูกหนี้มีการค้างชำระซึ่งในการทำงานส่วนนี้ฝ่ายบัญชีจะมีการ
ประสานงานกับฝ่ายขายและการตลาด โดยเริ่มทำการเฝ้าระวังและติดตามลูกหนี้ที่เริ่มค้างชำระทันทีที่ผิดนัดชำระ
ซึ่งฝ่ายบัญชีของบริษัทจะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานอายุลูกหนี้การค้าทุกเดือนเพื่อ
ให้ผู้บริหารพิจารณา
ในส่วนนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทนั้น ในปี 2562-2564 ที่ผ่านมา บริษัทใช้นโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 หากลูกหนี้เกินกำหนดชำระ 1 ปี และบริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50 กรณีที่ลูกหนี้มีอายุการค้างชำระหนี้เกินกว่า 180 วัน อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา
3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาหนี้สูญจากลูกหนี้การค้า
2.2.4 ความเสี่ยงจากการมีปริมาณสินค้าคงเหลือในระดับสูง
ณ สิ้นปี 2562-2564บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
6.35 ร้อยละ5.70 และร้อยละ 9.87 ตามลำดับและมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ101วัน 90 วัน และ 94
วัน ตามลำดับ
ทั้งนี้ในการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัทมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ (Aging stock
report) และรายงานการเคลื่อนไหวสินค้า (Last moving stock report) ทุกๆ สิ้นเดือนโดยส่งต่อไปยังฝ่าย
ขายฝ่ายผลิตแผนกคลังสินค้าและฝ่ายบริหารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยจะเน้นสินค้าที่มีการค้างนานเพื่อวางแผนและ
ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือเหล่านั้นไม่ให้มีการค้างนานเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพสินค้าและความล้า
สมัยของสินค้าคงเหลือนอกจากนี้ บริษัทยังใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ( FIFO) ในการเบิกใช้วัตถุดิบและการคำนวณ
ราคาสินค้าคงเหลืออีกด้วย
สำหรับนโยบายการพิจารณา ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ผ่านมานั้นบริษัทพิจารณาการตั้งค่า
เผื่อมูลค่าของสินค้าลดลง(NRV)จากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยราคาทุนนอกจากนี้บริษัท
มีการตั้งค่าเผื่อการเสื่อมสภาพของสินค้าและวัตถุดิบโดยตั้งค่าเผื่อการเสื่อมสภาพตามอายุของวัตถุดิบ สำหรับ
วัตถุดิบที่อายุเกิน 1 ปี ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 50 ส่วนสินค้าสำเร็จรูปที่มีอายุสินค้าเกิน 1 ปี ตั้งสำรองในอัตรา
ร้อยละ 100
สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทฝ่ายวางแผนการผลิตและฝ่ายคลังสินค้าจะร่วมกันพิจารณาการสั่งซื้อโดย
จะพิจารณาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังสินค้าประกอบกับความต้องการใช้วัตถุดิบในงานตามแต่ละคำสั่งผลิตจาก
ลูกค้าก่อน หากปริมาณวัตถุดิบคงคลังเหลือน้อยกว่าขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้จึงจะทำการสั่งซื้อเพื่อรักษาปริมาณ
สินค้าคงเหลือขั้นต่ำดังกล่าวเว้นแต่กรณีที่ลูกค้ากำหนดให้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ
บริษัทจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเป็นการเฉพาะเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการเก็บสินค้าคงเหลือให้
สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริงและเพื่อไม่ให้มีการเก็บสินค้าคงเหลือเกินความจำเป็นนอกจากนี้ในปี
2564บริษัทได้มีการทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยอื่นๆไว้โดยวงเงินประกันสินค้าคงคลังในวงเงินทุนประกัน
รวม 70 ล้านบาท เพื่อป้องกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยและภัยอื่นๆ ได้ ทั้งนี้
การประกันภัยดังกล่าว ไม่ได้ครอบคลุมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย
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ปริมาณการใช้งานจริงและเพื่อไม่ให้มีการเก็บสินค้าคงเหลือเกินความจำเป็น นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทได้มี
การทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยอื่นๆไว้ โดยวงเงินประกันสินค้าคงคลังในวงเงินทุนประกันรวม 70 ล้าน
บาท เพื่อป้องกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยและภัยอื่นๆ ได้ ทั้งนี้การประกันภัย
ดังกล่าว ไม่ได้ครอบคลุมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย
สำหรับ ปี 2562 บริษัท ได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการตั้งสำรองเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (FG Provision) ดังนี้
1. สินค้าที่มี อายุสินค้าเกิน 1 ปีขึ้นไปตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพไว้ 100 %
2.สินค้าที่มี อายุสินค้าเกิน 4 เดือน ถึง 12 เดือน ตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพไว้ 50 %
3.สินค้าที่เป็นงาน Promotion ทางฝ่ายขายจะพิจารณาประจำเดือน
2.2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต
เทคโนโลยีในการผลิตของบริษัทถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการผลิตหากบริษัทไม่สามารถปรับ

ตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการผลิตดังกล่าวเพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้ลูกค้าหันไปใช้
บริการกับผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าและรายได้รวมของบริษัทได้
อย่างไรก็ดี บริษัทมีการศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์ และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และในบางครั้งลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้าจะให้ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกล่าว

โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดและปรับตัวให้ทันตาม
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเสนอสินค้าและบริการให้อยู่ในความต้องการของลูกค้าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจหรือ
เสียเปรียบคู่แข่งขันโดยในระยะสั้นบริษัทมีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องทุกช่วง 510ปีเพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรในสายงานการ
ผลิต เจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย ติดตาม ศึกษา พัฒนาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ระบบการ
พิมพ์ที่ผ่านมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญนอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อ
รองรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามและมีความน่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ ตามงบการเงินของบริษัทสิ้น
สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564บริษัทมีมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 326.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.89 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัท
2.2.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50
ก่อนการกระจายหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SALEE) ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ
99.99ของทุนชำระแล้วของบริษัท และภายหลังการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ SALEEยัง
คงถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าร้อย
ละ 50.00 ทำให้ SALEE สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อ
บังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทมีความเสี่ยง
ในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
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อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจจึงได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
การมอบอำนาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะ

กรรมการบริษัท 4 ท่านและเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 10 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้กำหนดมาตรการการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจำกัดการออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องและการตัดสินใจในการทำรายการระหว่างกันที่

ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยการทำรายการระหว่างกันพิจารณาถึงประโยชน์
ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการ
จากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและ
ถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท
2.2.7 ความเสี่ยงจากโรคระบาดที่มีผลกระทบในวงกว้าง
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง ประชาชนมีการชะลอตัวในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆ รวมถึงเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การทำงาน และ
การใช้ชีวิตประจำวัน ไปตามมาตรการที่รัฐกำหนดตามระดับความรุนแรงของการระบาดในแต่ละระยะ ซึ่งส่งผลก
ระทบกับลูกค้าของบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้มีผลกระทบต่อยอดการสั่งผลิตของบริษัทเช่น
กันนอกจากนี้หากพบการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในบริษัทจะทำให้บริษัทต้องทำการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อระงับ
การแพร่ระบาด และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในพื้นที่ รวมถึงอาจขาดบุคลากรบางส่วนในการปฏิบัติงานเมื่อต้องมี
การกักตัวเพื่อดูอาการเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นจะทำให้ยอดการผลิตฉลากสินค้าอุปโภคบริโภค
บางชนิดลดลง ในขณะเดียวกันก็มียอดการสั่งผลิตฉลากสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในขณะเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้รับยอดการสั่งซื้อจากลูกค้าผู้ผลิตสินค้ากลุ่มนี้ ทำให้มีรายได้ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ในแง่ของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพนักงานของบริษัท
และพื้นที่ของบริษัท บริษัทได้มีการกำหนดและจัดทำมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID19 โดยครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดการสื่อสารกับพนักงาน การ
กำหนดมาตรการ Work from Home และมาตรการคัดกรองบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่
ของบริษัทการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆการจัดการสถานที่ทำงานให้มีการเว้นระยะห่างทาง
สังคมที่เหมาะสมการกำหนดห้ามเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและการรายงานtimeline เป็นประจำ กำหนดมาตรการ
การกักตัวและวิธีการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวและกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆของบริษัทเมื่อพบว่าพนักงานเกิดการ
ติดเชื้อจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถทำการผลิตและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19
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2.2.8 การควบคุมภายในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันจะต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วยเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงจัดให้มีการควบคุมภายในด้านคุณภาพและสิ่งแวล้อมดังนี้
1.การตรวจติดตามกระบวนการทำงานในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของทุกแผนก
2.การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต และ
สินค้าสำเร็จรูป โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ด้วยกล้องความละเอียดสูงและ Software ที่ทัน
สมัยสำหรับสินค้าทุกชิ้นเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะถูกจัดส่งให้กับลูกค้า
3.การสำรวจกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อระบุและประเมินประเด็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนิน
การควบคุม จัดการ ให้มีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด
2.2.9 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
เนื่องจากผลประกอบการบริษัท ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะ
กำหนดผลตอบแทนการลงทุนว่าจะอยู่ในระดับสูงหรือต่ำรวมทั้งสถานการณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หาก
ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวดี และบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ผู้ลงทุนย่อมมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ใน
ทางตรงข้ามหากภาวะเศรษฐกิจซบเซา

และบริษัทมีผลกำไรลดลงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็มีแนวโน้มที่จะ

ลดลงเช่นกัน
ผู้ลงทุนในหุ้นจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนเสมอ เพราะไม่มีอะไรจะเป็นหลักประกันได้ว่าการ
ลงทุนในหุ้น จะต้องให้ผลตอบแทนที่สูงกลับคืนแก่ผู้ลงทุนเสมอไป ผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะสูงหรือต่ำ หรืออาจ
จะไม่ได้รับผลตอบแทนเลยก็ได้ดังนั้นนักลงทุนควรเลือกทางเลือกการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับการยอมรับ
ความเสี่ยงของผู้ลงทุนหากกลัวความเสี่ยงมากก็ควรเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่สูงนักและยอมรับระดับ
อัตราผลตอบแทนที่ไม่สูงเช่นกัน แต่หากผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ก็อาจจะเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยง
ได้
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3.การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชนการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามมาตรฐานสากล
โดยคำนึงถึงพนักงานผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และตระหนัก
ถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยเพื่อให้องค์กรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆอันนำพากิจการให้
เจริญเติบโตและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า ผู้ส่งมอบ มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีและ
มั่นคง มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ในคุณภาพกับราคาที่เหมาะสม ส่ง
มอบได้อย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลารวมไปถึงสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจตามอุปสงค์
และอุปทานของตลาดในปัจจุบันได้อย่างยืดหยุ่นโดยบริษัทจะมีการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักร ที่มีระดับคุณภาพ มาตรฐานใกล้เคียงกันหรือเท่าเทียมกันจากผู้จัดจำหน่ายเพื่อลดความเสี่ยง
ในการพึ่งพิงผู้ขายเพียงรายเดียวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
คู่ค้ากับผู้จัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย
ผ่านการฝึกอบรม การ Audit มาตรฐานต่างๆ การประชุมOnline และ Onsite และเปลี่ยนการเข้า
เยี่ยมชมบริษัทลูกค้า และลูกค้าเยี่ยมชมบริษัทของเรา จัดกิจกรรมระหว่างกัน ส่งเสริมกิจกรรมของลูกค้า
เช่น อำนวยความสะดวกอาคารสถานที่ให้ลูกค้า คู่ค้า มาเสนอขายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษให้กับพนักงาน
รวมถึงการสื่อสารและสนับสนุนให้คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้จัดจำหน่าย สนับสนุนและปฏิบัติตามนโนบายความ
ยั่งยืน และปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทมีการกระจายแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับ
ใช้ในกระบวนการผลิตมาโดยตลอดและยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใดที่ผ่านมา
แม้ว่าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ก็ผ่านมา ทางบริษัทฯ ก็สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯมีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมความปลอดภัยดูแลพนักงานอย่าง
ใกล้ชิดทำให้พนักงานและลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยและธุรกิจสามารถดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และก่อเกิดกำไรในอนาคตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
1. บริษัทฯ ได้ร่วมกับลูกค้า เพื่อจัดบูธขายสินค้าราคาพิเศษภายในบริษัทฯโดยได้จัดจำหน่ายให้กับพนักงาน
ของบริษัท และ พนักงานบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและช่วย
ลูกค้ากระตุ้นยอดขาย

Salee Printing Public Company Limited

35

2. มีการสื่อสารและอบรมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ในการทำงานระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัด
ทำและได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม( Environmental
Management System ):ซึ่งมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติ
ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการสารเคมีการกำจัดขยะและของเสียจากกระบวนการผลิต
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัท และชุมชนภายนอกรอบข้าง รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน
และคู่ค้ามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนและลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัทให้
น้อยที่สุด
ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ได้ในหลายๆทาง ไม่ว่าจะเป็นการก่อเกิดขยะกากอุตสาหกรรม การปลดปล่อยไอระเหยของสารเคมี น้ำเสีย และ
ควันดำ ออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการก่อกำเนิดเสียงรบกวนจากการผลิตออกไปยังชุมชนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้
บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบ
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้านตามที่กล่าวมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าการควบคุมการดำเนิน
การด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆยังคงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังกรณีที่ผลการตรวจวัดมี
แนวโน้มที่จะเกินจากค่าที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย
รวมทั้งได้มีการรวบรวมขยะและของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีตามอัตรากำลัง
การผลิตที่มีมากขึ้น เช่น เศษสติ๊กเกอร์ ตลับหมึก เศษผ้า ทิชชู่ สำลี เพลทโพลีเมอร์ blanket ผ้าที่ใช้ในการ
พิมพ์ กระป๋องสี กระป๋องหมึก ถังน้ำยา หมึก กากโซลเว้นต์ เศษไม้ น้ำมันเหลือใช้จากการซ่อมบำรุง และน้ำ
เสียจากบ่อรวมรวม เพื่อส่งกำจัดด้วยวิธีการนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงประเภท RDF(Refuse Derived Fuel)
สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมลดพื้นที่ในการฝังกลบลง
อย่างมาก และได้พลังงานไฟฟ้ากลับมาซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าการฝังกลบ
ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเศษเหลือทิ้งจากการผลิตตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งยังช่วยชะลอการนำทรัพยากรใหม่
มาใช้งานอีกด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการติดสติ๊กเกอร์ของลูกค้าจะพบว่ากระดาษรองหลังหรือที่เรียกว่า
backing paperหรือ linerนั้นจะเกิดขึ้นเสมอและมีเป็นจำนวนมากในปี 2564 บริษัทได้ค้นค้นนวัตกรรม
และได้ทำการหาข้อมูลและติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตกระดาษเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานให้กับลูกค้าใน
การจัดส่งกระดาษรองหลังให้กับผู้ผลิตกระดาษเพื่อนำไปรีไซเคิลและนำไปเป็นส่วนผสมของเยื่อกระดาษบริสุทธิ์
ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยในปี 2564 นั้น ทางบริษัทได้ช่วยประสานงานให้กับลูกค้ารายแรกโดยได้เริ่มมี
การจัดเก็บกระดาษรองหลังในเดือนมิถุนายนและทำการส่งมอบให้กับผู้ผลิตกระดาษครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่
ผ่านมา รวมปริมาณกระดาษรองหลังที่จัดเก็บสำหรับส่งไปรีไซเคิลในปี 2564 ทั้งหมดกว่า 9 ตัน ซึ่งถือว่า
เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ได้ทั้งประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
และได้สร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวปฏิบัติ ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็น
สำคัญ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้
3.4.1 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
เคารพสิทธิมนุษยชนเสมอภาคและเป็นธรรมไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก จัดสรรสวัสดิการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
1.การพัฒนาศักยภาพพนักงานมีการสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถผ่านการ
Brainstorm, ประชุม การอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอกศึกษาดูงานบริษัทคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศฝึกปฏิบัติที่หน้างานฝึกทักษะให้โอกาสเติบโตในสายอาชีพรวมถึงเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถใน
โอกาสต่างๆและกิจกรรมต่างๆของบริษัทรวมถึงการจัดการองค์ความรู้ผ่านช่องทางจัดการความรู้online
intranet คลิปวีดีโอ เพื่อได้เรียนรู้อย่างไม่ขีดจำกัด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
1.1 Re skill โดยจัดผึกอบรมหลักสูตร ระบบการพิมพ์เฟล็กโซ การควบคุมคุณภาพและแนวโน้มการพิมพ์
ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับพนักงาน
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1.2 Upskill ให้กับระดับบริหาร ในหลักสูตร Leadership IN VUCA Word ผู้นำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง

1.3 On the job training ฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

1.4 Refresh Training ระบบการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์และความรุ้เรื่องสี รวมถึงการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานให้กับช่างพิมพ์ และผู้ช่วยช่างพิมพ์
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1.5 แผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดซ้อมทั้งเวลากลางวันและกะกลางคืน ปีละ 2 ครั้งมา
กกวากฏหมายกำหนด เพือเป็นการเฝ้าระวังและสอนใช้อุปกรณ์ และเพื่อให้พนักงานได้ฝึกซ้อมเสมือนเกิด
เหตุจริงและสามารถปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที่

2. การสร้างความผูกพันองค์กร ผ่านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เช่นการจัดกิจกรรมต้อนรับพนักงาน
กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดพนักงานแต่ละเดือน เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ ขอเสนอแนะและสร้างความคุ้นเคยผุกพันต่อองค์กร รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการทำงาน ทำงาน
เป็นทีม ผ่านกิจกรรมที่พนักงานนำเสนอและมีส่วนรวม
กิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงาน
1.กิจกรรม Town Hall เป็นการใช้เวทีในการสื่อสารของผู้บริหารกับพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุก
เดือนเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบนโยบายและข่าวสาร ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีขององค์กรรวมถึงการจัด แต่ด้วยการแพร่ระบาดโควิด จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารผ่าน
โปรแกรม ZOOM Meeting
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2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงานให้เกิดความรัก สามัคคีและเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
เรื่อง Core value ผ่านกิจกรรมWell come ต้อนรับพนักงานใหม่ และ Happy birthday อวยพรวันเกิด
ประจำเดือนให้กับพนักงานทุกระดับ

3. การประเมินผลงานและการบริหารค่าตอบแทน มีระบบการประเมินผลงานและดัชนีชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยกำหนดเป้าหมายจากแผนธุรกิจของบริษัท และส่งต่อระดับแผนก
และระดับพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร รวมถึงได้พนักงานรับทราบล่วงหน้า ภายหลังการ
ประเมิน ผู้บังคับบัญชาจะทําการสื่อสารให้พนักงานทราบและให้คําชมเชยพนักงานปฏิบัติได้ดี รวมทั้งให้คําแนะ
นําเพื่อปรับปรุงการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อตัวพนักงานและ
ตัวองค์กร รวมถึงการใช้นโยบายการดึงดูดและธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่คู่กับองค์กรโดยใช้
หลักการเทียบเคียงการจ่ายค่าตอบแทนกับธุรกิจเทียบเคียงบริษัท Benchmark และการประเมินค่างาน Job
Grade รวมทั้งบริหารงานโครงการต่างๆ งบประมาณและแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อความยั่งยืน

ผู้บริหารวางแผนกลยุทธ์การทำงานระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงนำเสนองบประมาณประจำปี

3.4.2 ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ให้ความ
สำคัญในการดูแลพนักงานด้านความปลอดภัยและจัดสรร สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย จัดสรร
สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ปัองกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฏหมาย
มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตและบริการ บริการ ตามกฏหมายและ
มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความปลอดภัยทั่งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง
เฝ้าระวังและปัองกันการเกิดโรคระบาด เช่น แผนการตรวจหาเชื้อโควิดอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้
อย่างต่อเนื่อง
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1.เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) บรัษัทได้ตระหนักถึง ความสำคัญ
และการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox โดยการตรวจโควิดเชิง
รุก ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งแบบ ATK และ RT PCR เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง ลดการติดเชื้อและแพร่
ระบาดภายในโรงงาน และครอบครัว

2.บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้ารับการวัคซ๊นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดกับประกัน
สังคม และหน่วยงานราชการต่าง ๆ

3. บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร “ Pathum Thani Labour Management Excellence Award
2021”ในโครงการนำร่องเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory
Sandbox) ในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริการเชิงลุก ในการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด เพือสามารถดำนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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3.4.3 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพของคนในชุมชนพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิต โดยการจ้างงานคนในพื้นที่ให้โอกาสทางการศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ มอบทุนการศึกษาให้เด็ก
ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนชุมชน กิจกรรมวันเด็ก ทอดผ้าป่าการศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือผู้
พิการ จ้างงานผู้พิการ สนับสนุนอุปกรณ์ทางแพทย์ มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้กับโรงพยาบาล โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยในทุกกิจกรรมทางบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนรวมในการนำ
เสนอโครงการและมีส่วนร่วมในกิจกรรม อย่างเหมาะสมและพอเพียงกับธุรกิจขององค์กร
กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจชุมชนและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
1.บริษัทฯ สนับสนุนหน้ากากอนามัย ถุงผ้า ให้กับโรงพยาบาล และส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ใน
การจัดชุดถุงยังชีพให้กับประชาชนในการดูแลป้องกันโควิด
มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง จ.ปทุมธานี

·มอบหน้ากากอนามัยและชุดPPE ให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มอบกระเป๋าให้กับสำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี เพื่อใช้ในการใส่อุปกรณ์ป้องกันโควิดแจก
เป็นถุงชีพให้กับประชาชน
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2. โครงการ “ทำดีอย่างง่าย ใกล้ตัวเรา” ให้พนักงานได้ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอด

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพือทำเป็นหนังสือเบรลล์

3.บริษัทได้ ร่วมกับพนักงานจัดทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดงบประมาณในการจ้าง
คุณครู ในโรงเรียนบ้านเกิดพนักงาน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่เป็นอนาคตองชาติใน
อันดับต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพชุมชน
1.บริษัท ฯ ได้จัดทำ โครงการสาลี่ ร่วมใจต้านภัยโควิด โดยบริษัทได้ร่วมกับพนักงาน บริจาคอุปกรณ์
ทางการแพทย์ น้ำดืม อาหารแห้ง ให้กับ รพสต. คลองสี่ จ.ปทุมธานี เพื่อสู้ภัยโควิด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
คนในชุมชนในตรวจรักษาและป้องกันการติดโควิดเบื้องต้น
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กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

1.บริษัทฯ ได้บริจาคตู้ล็อกเกอร์ และตู้น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแยกอุปกรณ์การเรียน เครื่องนอน น้ำดื่มสำหรับเด็ก
อนุบาล ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ งบประมาณในการจัดการบริหารความเสี่ยงในการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่อ ให้กับโรงเรียนวัดมงคลพุการาม อ.คลองสี่ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงบริษัท โดยบริษัท
ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

2.ให้โอกาสนักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกงาน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานและใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

Salee Printing Public Company Limited

44

4.การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
( Management Discussion and Analysis:MD&A
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
4.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก คือ รับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์
คุณภาพสูงทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น4 ประเภท คือ 1) ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว
(Self-Adhesive Label) 2) ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ (In-Mold Label) 3) ฉลาก
พิเศษแบบมีแผ่นพับ (Booklet Label) 4) ฉลากแบบหดรัด (Shrink Label)
โครงสร้างรายได้ของบริษัท ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 386.65 ล้านบาท 421.88
เป้าหมาย
ล้านบาท และ 450.29ล้านบาทตามลำดับ โดยบริษัทมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ประเภทฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการขายมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริษัทจำแนกตามสายผลิตภัณฑ์ ใน ปี 2562-2564 สรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ : *รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ, กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน,กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ รายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น

รายได้
รายได้รวม
รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขายและรายได้อื่นในปี 2562 – 2564 บริษัทมีราย
ได้รวมเท่ากับ 386.65 ล้านบาท 421.88 ล้านบาท และ 450.29 ล้านบาทตามลำดับ ลดลงร้อยละ 14.39
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.11 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 ตามลำดับ
รายได้จากการขาย
บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2562 – 2564 จำนวน 375.55 ล้านบาท 411.19 ล้านบาท และ
445.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.52 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.49 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 ของรายได้จากการ
ขาย ตามลำดับ สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับกลยุทธ์การขาย การตลาด การ
เพิ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอลูกค้า จึงส่งผลให้บริษัทมี
รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น
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สัดส่วนรายได้จากการขายในช่วงปี 2562 – 2564 แบ่งเป็นรายได้จากลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ

รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบไปด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับ,จากการจำหน่ายทรัพย์สิน,และรายได้จากการขายเศษวัสดุ
เหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 11.10 ล้านบาท 10.69 ล้านบาท
เป้าหมาย
และ 4.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.87 ร้อยละ 2.53 และร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม ตาม
ลำดับ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายหลักของบริษัทประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าโสหุ้ยการผลิต โดยในปี 2562 –
2564 บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 346.19 ล้านบาท 343.95 ล้านบาท และ 379.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
จำนวน 3.81 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.24 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นจำนวน 35.90 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.11
ลดลงร้อยละ 0.65 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.44 จากปีก่อนตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก
การขายที่เพิ่มขึ้นทำให้มีต้นทุนในการทดสอบงานใหม่ต้นทุนวัตถุดิบขึ้นตามไปด้วยจากปริมาณงานปริมาณ
ผลผลิตที่สูงขึ้นในปีนี้
ตารางแสดงอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 – 2564

ในปี2562 – 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 29.36 ล้านบาท 67.24 ล้านบาทและ 65.93 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.82 ร้อยละ 16.35 และร้อยละ 14.79 ตามลำดับ
สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 29.36 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 จำนวน 67.62 ล้านบาท
บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในอัตราร้อยละ22.07ลดลงจากปี2561 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์และบริษัทมีกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้นจึงทำให้ต้นทุนเริ่มต้นของกลุ่ม
ลูกค้าใหม่สูงขึ้น จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน
สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 67.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562จำนวน 37.88 ล้านบาท
บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในอัตราร้อยละ 16.35 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องบริษัทมีกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้นและ
มีการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ต่นทุนลดลง จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงจากปีก่อน

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 65.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1.32 ล้านบาท
บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในอัตราร้อยละ 14.79 ลดลงจากปี 2563 เนื่องบริษัทมีต้นทุนการทดสอบการผลิต
งานใหม่ค่อนข้างสูง
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายหลัก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย เช่น เงินเดือน สวัสดิการของ
เป้าหมาย
ฝ่ายขายและการตลาด ค่านายหน้าพนักงานขายบริษัทค่าขนส่ง ค่าน้ำมัน ค่ารับรองลูกค้า เป็นต้น ในปี
2562 – 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 18.44 ล้านบาท 23.17 ล้านบาท และ 21.84 หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.77 ร้อยละ 5.49 และร้อยละ 4.85 ของรายได้รวม ตามลำดับ
สำหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 18.44 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.63 ล้านบาท หรือลด
ลงประมาณร้อยละ 3.30 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
สำหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 23.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.73 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25.66 จากปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและการบริหารงาน
ขายที่เพิ่มขึ้น
สำหรับปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 21.84 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.33 ล้านบาท หรือลด
ลงประมาณร้อยละ 5.76 จากปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักจะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
พนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีค่าใช้
จ่ายในการบริหารเท่ากับ 79.23 ล้านบาท 70.18 ล้านบาท และ 72.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
20.49 ร้อยละ 16.64 และร้อยละ 16.10 ของรายได้รวม ตามลำดับ
สำหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 79.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 22.79 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40.37 จากปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการปรับย้ายประเภท
รายการค่าใช้จ่ายของผู้บริหารสายการผลิตมายังค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหาร การตั้งด้อยค่าเครื่องจักรและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และบริหารงาน
สำหรับปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 70.74 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8.49 ล้านบาท
หรือลดลงประมาณร้อยละ 10.72 จากปี 2562 ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้
อยู่ในงบที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
สำหรับปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 72.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.78 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.51 จากปี 2563 ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้
อยู่ในงบที่เหมาะสม จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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กำไรจากการดำเนินงาน
สำหรับ ปี 2562 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 43 ล้านบาทลดลงจำนวน 73 ล้านบาท หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 241 จากปี 2561 ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน1.3ล้านบาทส่งผลให้บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เท่ากับ 44.3 ล้านบาท
สำหรับ ปี 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 21.76 ล้านบาท ลดลงจำนวน 21.23 ล้านบาท หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 49 จากปี 2562 ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 1.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เท่ากับ
22.88 ล้านบาท
สำหรับ ปี 2564 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 37.84 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 16.08 ล้านบาท
เป้าหมาย
หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ74จากปี2563ทั้งนี้ในปี2564บริษัทมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 0.07 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปี เท่ากับ 37.77 ล้านบาท
ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทสำหรับปี 2562 – 2564 บริษัทมีอัตรากำไรดังนี้

เงินปันผลจ่ายและการจัดสรรกำไร
เงินปันผลสำหรับปี 2562 จำนวน 12 ล้านบาท อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562 มีมติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2561 และจากกำไรสะสมของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วน ในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท (หนึ่งจุดศูนย์สตางค์) รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท
เงินปันผลสำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบ
การสำหรับปี 2563 ขาดทุนจำนวน 21.76 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 62.79 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบ
ริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อขออนุมัติงดจ่าย
เงินปันผล เนื่องจากผลขาดทุนในปี 2563
เงินปันผลสำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบ
การสำหรับปี 2564 ขาดทุนสุทธิจำนวน 37.84 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 100.57 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อขอ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลขาดทุนในปี 2564
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4.2 ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หลักของบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
การค้าสินค้าคงเหลือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน
947.66 ล้านบาท 1,009.10 ล้านบาท และ 963.39 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจำนวน 54.83 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 หรือลดลง
ร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลืออุปกรณ์จำนวน 61.22 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 4.10
ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 61.44 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 หรือเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ6.48จากสิ้นปี2562สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่และมีการปรับปรุง
เป้าหมาย
สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16(TFRS16)เรื่องสัญญาเช่ามาถือ
ปฏิบัติเป็นครั้งแรก
ณ ณ สิ้นปี 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจำนวน 45.71 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 หรือลด
ลงร้อยละ 4.53 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการนำเงินไปลงทุน เพื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และต่อเติม
อาคารโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต คุณภาพสินค้า และรองรับการขายฐานลูกค้า

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นปี2562 – 2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน102.85 ล้านบาท 98.86 ล้าน
บาทและ 129.61 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.85 ร้อยละ 8.96 และร้อยละ 13.45 ของ
สินทรัพย์รวมตามลำดับทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วง
30 - 120 วัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและประวัติของลูกค้า
ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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ณ สิ้นปี2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 102.85 ล้านบาทซึ่งลดลงจำนวน 2.16 ล้าน

บาทหรือลดลงร้อยละ2.06 จากสิ้นปี2561 ตามการลดลงของรายได้จากการขายที่ลดลงจำนวน 63.81 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ14.52จากสิ้นปี 2561อย่างไรก็ดีบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน82.50 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.82 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลูกหนี้
การค้าที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 15.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.77 ล้านบาท จากสิ้นปี
2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.71 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
ส่วนของลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน มีจำนวน 0.87 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ0.84ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่เกิน
กำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป มีจำนวน 0.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.49 ของลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้วจาก
เป้าหมาย
ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าสำหรับปี 2560 – 2562 จะพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึง
กำหนดชำระเงิน ในช่วงสิ้นปี

ณ สิ้นปี2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน98.86 ล้านบาทซึ่งลดลงจำนวน 3.98 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ3.87 จากสิ้นปี2562ตามการลดลงของรายได้จากการขายที่ลดลงจำนวน 35.64 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ8.67จากสิ้นปี2562อย่างไรก็ดีบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน77.38ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.68 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนลูกหนี้การค้า
ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 19.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.08 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562หรือ
คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในส่วนของลูก

หนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน มีจำนวน 0.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.20ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า
12 เดือน ขึ้นไป มีจำนวน 0.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้วจากตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้า
สำหรับปี 2561 – 2563 จะพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ในช่วงสิ้นปี
ณ สิ้นปี2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 129.61 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 30.75 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.10 จากสิ้นปี2563 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 34.58
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 จากสิ้นปี 2563อย่างไรก็ดีบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน
107.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 20.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.42 ล้านบาท
จากสิ้นปี 2563หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ในส่วนของลูกหนี้การค้าที่ค้างเกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน มีจำนวน 0.16 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ0.12ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่เกิน
กำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป มีจำนวน 0.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15 ของลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้วจาก
ตารางสรุปอายุลูกหนี้การค้าสำหรับปี 2562 – 2564 จะพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของลูกหนี้ที่ยังไม่ถึง
กำหนดชำระเงิน ในช่วงสิ้นปี
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ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 – 2564 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 97 วัน 87 วัน

และ 92 วัน ตามลำดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2562 – 2564 ประมาณ 92 วัน ทั้งนี้บริษัทมีระยะ
เวลาเก็บหนี้เป็นไปตามกำหนดเงื่อนไขในการนำส่งใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ทำให้ระยะเวลาการนำส่งใบแจ้ง
หนี้และการชำระเงินจึงทำให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 92 วัน อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ โดยกำหนดให้ลูกหนี้ที่มีอายุการค้างชำระหนี้เกินกว่า 180 วัน บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในอัตราร้อยละ 50 จากยอดหนี้คงค้างทั้งหมดและกรณีที่ลูกหนี้มีอายุการค้างชำระหนี้เกินกว่า 365 วัน บริษัท
จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 จากยอดหนี้คงค้างทั้งหมดทั้งนี้ระยะเวลาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญดังกล่าวจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่บริษัทออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงการ
ผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ
เป้าหมาย
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 60.18 ล้านบาท 57.56 ล้านบาทและ 95.10
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.35 ร้อยละ 5.70 และร้อยละ 9.87 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ณ สิ้นปี
2564 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 37.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.23 จากปี 2563

อย่างไรก็ดี บริษัทมีการใช้นโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือในเรื่องการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและ
การตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนโดยกำหนดให้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
(NRV) และการตั้งสำรองสินค้า/ วัตถุดิบเสี่อมคุณภาพ เป็นดังนี้
1.การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (NRV) โดยใช้วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือจากการเปรียบเทียบราคาทุน
กับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าแต่ละรายการแล้วใช้ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่าในการคำนวณ
กับปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งจะมีการปรับปรุงบัญชี การตั้งค่าเผื่อดังกล่าวในทุกสิ้นเดือน
2.การตั้งสำรองสินค้าสำเร็จรูปเสื่อมคุณภาพ (FG) จะมีการตั้งสำรองตามอายุสินค้าโดยสินค้าสำเร็จรูปที่
มีอายุเกิน 1 ปี ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 100% และจะมีการปรับปรุงบัญชีตามอายุของสินค้าในทุกสิ้นเดือน
สำหรับปี2562 บริษัทมีปรับปรุงนโยบายการตั้งสำรองสินค้าเพิ่มเติมโดยสินค้าที่มีอายุเกิน 4 เดือน ถึง 12
เดือน จะตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพไว้ 50 %(โดยการตั้งสำรองตามข้อนี้ จะยกเว้นลูกค้าที่ตกลงจะรับผิดชอบ
สต๊อคสินค้าให้) เพื่อให้เกิดการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงในงวดบัญชี
3.การตั้งสำรองวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ(RM) จะมีการตั้งสำรองตามอายุของวัตถุดิบคงเหลือที่มีอายุเกิน 1
ปี ตั้งสำรองในอัตราร้อยละ 50 เนื่องจากวัตถุดิบบางรายการอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี โดยจะมีการปรับปรุง
บัญชีตามอายุของวัตถุดิบในทุกๆ สิ้นเดือน
ณ สิ้นปี2562 – 2564 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อของสินค้าคงเหลือ 22.46 ล้านบาท 29.08 ล้านบาท
และ 24.35 ล้านบาท ตามลำดับ
ดังตารางแสดงรายละเอียดสินค้าคงเหลือปี 2562 – 2564

หมายเหตุ : * ตั้งตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงแล้ว
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม, ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย, เงินมัดจำและบัญชีตั้งพักอื่นๆ ณ
สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน1.03 ล้านบาท 2.94 ล้านบาทและ 6.52 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.11 ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 0.68 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เนื่องจากบริษัทได้มีการทำสัญญาการใช้ไฟฟ้าโดยใช้เงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกันตามเงื่อนไขการขอ
ใช้ไฟฟ้าซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 0.94 ล้านบาท เท่ากันทุกปี
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10ของสินทรัพย์รวม
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เนื่องจากบริษัทได้มีการทำสัญญาการใช้ไฟฟ้า โดยใช้เงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกันตามเงื่อนไขการขอ
เป้าหมาย
ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน 0.94 ล้านบาท เท่ากันทุกปี
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10ของสินทรัพย์รวม
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์ของบริษัทประกอบด้วยอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
สำนักงานยานพาหนะ สินทรัพย์ระหว่างรอการติดตั้งและก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค
ณ สิ้นปี2562 – 2564 บริษัทมีอุปกรณ์จำนวน 214.78 ล้านบาท266.31 ล้านบาทและ 326.53 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.66 ร้อยละ 26.39 และร้อยละ 33.89 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ
ณ สิ้นปี2562 บริษัทมีอุปกรณ์ลดลงจากปี 2561 จำนวน 38.84 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากมีการตัดค่า
เสื่อมราคาในระหว่างงวด และตัดจำหน่ายสินทรัพย์บางรายการเพื่อรอจำหน่าย
ณ สิ้นปี2563 บริษัทมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 51.52 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลงทุน
เครื่องจักรใหม่และการต่อเติมอาคารโรงงาน เพื่อให้สามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคตได้
ณ สิ้นปี2564 บริษัทมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 60.22 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลงทุน
เครื่องจักรใหม่และการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่อาคารโรงงานเพื่อให้สามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตใน
อนาคตได้
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)
เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก โดยนโยบายการบัญชีใหม่ที่นำมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้
บริษัทใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุง
กับกำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภท
รายการใหม่และรายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 67.66 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากสัญญาเช่าอาคารจำนวน 46.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.79 ของสินทรัพย์รวม โดยลดลงจำนวน 21.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.85 จากปี 2563
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทคือ มพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จำนวน 8.1 ล้านบาท 8.8 ล้านบาท ละ 10.1 ล้านบาท
ตามลำดับหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.86 ร้อยละ 0.88 และร้อยละ 1.05 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ้นปี2562 – 2564บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 19.29ล้านบาท 17.75 ล้านบาท
และ 6.90 ล้านบาท รือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.04 ร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.72 ของสินทรัพย์รวม ตาม
ลำดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เป้าหมาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบด้วย เงินมัดจำ,ลูกหนี้กรมสรรพากรและเงินวางประกัน ณ
สิ้นปี2561 – 2563บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 12.62 ล้านบาท 19.10 ล้านบาท และ 18.90
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.26 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 1.87 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทณ สิ้นปี2562-2564มีจำนวน38.42 ล้านบาท122.73 ล้านบาทและ 114.79 ล้านบาท
ตามลำดับโดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน, เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2564หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และ หนี้สินตามสัญญา
เช่า
ตารางแสดงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารโรงงานบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ใน
การดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยอายุของสัญญามีระยะเวลา 10 ปี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ เจ้าหนี้
ทรัสต์รีซีทจาการสั่งซื้อเครื่องจักรต่างประเทศ
ณ สิ้นปี 2563 – 2564 บริษัทไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ สิ้นปี2562-2564 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมกันจำนวน31.18 ล้านบาท 35.26 ล้าน

บาทและ 44.19 ล้านบาทตามลำดับโดยบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562-2564จำนวน 12.74
ล้านบาท 12.03 ล้านบาทและ 30.74ล้านบาทตามลำดับโดยระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยของบริษัทในปี 25622564 อยู่ที่ 14 วัน 13 วัน และ 20 วัน ตามลำดับซึ่งนโยบายเครดิตเทอมที่เจ้าหนี้การค้าให้กับบริษัท
ประมาณ 30-90 วัน ณสิ้นปี 2564 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มค้าจำนวน 18.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
16.31 จากปี 2563 ของหนี้สินรวม
เจ้าหนี้อื่นของบริษัทประกอบไปด้วยเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้
การค้า ซึ่ง ณ สิ้นปี2562-2564 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่นจำนวน 18.44 ล้านบาท 23.21 ล้านบาทและ 13.45 ล้าน
เป้าหมาย
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.14 ร้อยละ 65.82 และร้อยละ 30.43
ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมกัน ตามลำดับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัทประกอบไปด้วย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย, และ
รายได้รับล่วงหน้า โดย ณ สิ้นปี2562 – 2564 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 0.78 ล้านบาท 1.10
ล้านบาท และ 3.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.08 ร้อยละ 0.11 และร้อยละ 0.37 ของหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
ณ สิ้นปี 2562 – 2564บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณ
อายุจำนวน 5.27 ล้านบาท 7.91 ล้านบาท และ 9.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ร้อยละ
0.78 และร้อยละ 0.95 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลำดับ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทได้นำมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีมาใช้และมีการปรับปรุงย้อนหลังตั้งแต่สิ้นปี2554 ซึ่งหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ จำนวนภาษี
เงินได้ที่บริษัทต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีสำหรับปี2562– 2564 บริษัท
ไม่มีหนิ้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคงค้างแต่อย่างใด
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 – 2564 มีจำนวน 909.25 ล้านบาท 886.37 ล้านบาท
และ 848.60 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 26.29 ล้านบาท ลดลงจำนวน

22.88 ล้านบาท และลดลงจำนวน 37.77 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนิน
งานขาดทุนในปี 2562 และ 2564 จึงส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ทั้งนี้ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้การเติบโต
ของธุรกิจขยายตัวได้เล็กน้อย ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.04 เท่า 0.14 เท่า และ 0.14 เท่า ตามลำดับ
กระแสเงินสด

เป้าหมาย

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 9.12 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมา
จากผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 57.20 ล้านบาท,ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 49.73 ล้านบาท
และการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือจำนวน20.10ล้านบาทในขณะที่มีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน
10.75 ล้านบาท,และค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 8.09 ล้านบาท อย่างไรก็ดี
บริษัทได้มีการนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมลงทุนโดยการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนรวม
27.90 ล้านบาททำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน
18.07 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทได้มีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 12.19 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 45.76 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก
มาจากผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 19.94 ล้านบาท, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 69.23 ล้าน
บาท, การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือจำนวน 11.55 ล้านบาท, รายได้ดอกเบี้ย 8.13 ล้านบาท, ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าดำเนินงาน 3.97 ล้านบาท,สำรองผลประโยชน์พนักงาน 1.23 ล้านบาท อย่างไรก็ดี
บริษัทได้มีการนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมลงทุนโดยการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนรวม
76.39 ล้านบาท, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.21 ล้านบาท, เงินลงทุนชั่วคราว 319.14 ล้านบาท, เงิน ลงทุนระยะ
ยาว 100 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับ 9.60 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จำนวน 152.96ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 23.64 ล้าน
บาท
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ในปี2564 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 6.67 ล้านบาทโดยสาเหตุหลัก
มาจากผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน27.00 ล้านบาท,ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 70.89 ล้าน
บาท, การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือจำนวน 2.57 ล้านบาท,รายได้ดอกเบี้ย3.88 ล้านบาท, ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าดำเนินงาน3.10ล้านบาท,สำรองผลประโยชน์พนักงาน1.47ล้านบาทอย่างไรก็ดีบริษัท
ได้มีการนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมลงทุนโดยการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์จำนวน
รวม76.39ล้านบาท,สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.21 ล้านบาท, เงินลงทุนชั่วคราว 319.14 ล้านบาท, เงินลงทุนระยะ
ยาว 100 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับ 4.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จำนวน 117.27 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 26.69
ล้านบาท
สภาพคล่องและวงจรเงินสด
ณ สิ้นปี 2562 – 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 18.31 เท่า 7.88 เท่า และ 7.08 เท่า
ตามลำดับและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วประมาณ 16.22 เท่า 6.82 เท่าและ 5.32 เท่า ตามลำดับโดย
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทนั้นมีอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 อัตราสภาพคล่องหมุน
เร็วของบริษัทมีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากสิ้นปี2563ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง
อย่างไรก็ดีบริษัทมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องส่วนใหญ่อยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือสามารถสรุป
เหตุผลได้ในวงจรเงินสดของบริษัท ดังนี้

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 วงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 184 วัน 163 วัน และ 166 วัน
ตามลำดับจากตารางข้างต้นบริษัทมีวงจรเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดเนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยที่สูงจากการสำรองสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบไว้ในปริมาณที่สูงเพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้า
ประกอบกับบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงจากการที่บริษัทมีการให้เครดิตเทอมให้แก่ลูกค้าในช่วง
30-120วันโดยมีลูกค้าบางรายที่มีการกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ยาวนานขึ้น จึงทำให้วงจรเงินสด
อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินแต่อย่างใด
เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริหารสภาพคล่องทางการ
เงิน
ในปี 2564 ระยะวงจรเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 166 วันซึ่งระยะเวลาลดลง 3 วัน เมื่อเทียบ
กับปี2563 ซึ่งมีสาเหตุมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสั้นลงจากสัดส่วนลูกค้าที่เปลี่ยนไป ส่วนระยะเวลาการขาย
สินค้าเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2564 นั้น เพิ่มขึ้นจำนวน 4 วัน เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการ
บริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ดีสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเรื่อง
สภาพคล่อง เนื่องจากมีกระแสเงินสดในปริมาณที่เพียงพอ
ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทบริษัทมีอัตราส่วนในการชำระดอกเบี้ยอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีโดย ณ สิ้นปี 2563 – 2564 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยประมาณ 12 เท่า
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4.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบบัญชี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้
สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 1,120,000บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สำหรับรอบบัญชี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบบัญชี (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สำหรับรอบบัญชี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบบัญชี (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
4.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
4.4.1 การพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
บริษัทมีรายได้หลักมาจากการผลิตสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นองค์กรภาคเอกชน โดยในปี 2562
– 2564บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้ารายใหญ่รวมกันโดยมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็น
ร้อยละ 52.83 ร้อยละ 46.40 และร้อยละ 48.27 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับบริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จึงได้พยายามขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นมีการวางแผนการตลาดเพิ่มสินค้า
บริการรวมทั้งกระจายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายไปในหลายๆธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ลงตลอด
จนเสนองานบริการที่มีประสิทธิภาพตรงตามกำหนดเวลาของลูกค้าและการให้บริการหลังการขายเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้
4.4.2 การพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตมีจำนวนน้อยราย
บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยราย ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการพึ่งพิง
ผู้จัดจำหน่ายกลุ่มนี้ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตให้ทันตามคำสั่งลูกค้าหากมีเหตุให้ผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวนี้ไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ทันตามกำหนดเวลาและทำให้บริษัทต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นแทน
นั้น อาจมีผลกระทบต่อแผนการผลิต ต้นทุนการผลิตและการส่งมอบสินค้าของบริษัทได้
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวให้บริการที่
รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานของบริษัทและวัตถุดิบที่มีคุณภาพประกอบกับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
บริษัทมาเป็นระยะเวลานานหรือในบางกรณีลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทจะกำหนดให้ซื้อวัตถุดิบจากผู้จัด
จำหน่ายที่กำหนดมาอยู่แล้วบริษัทสามารถหาผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
ราคาใกล้เคียงกันกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้ทดแทนกันได้และสามารถจัดส่งได้ทันต่อความต้องการใช้งาน
ของบริษัทได้ซึ่งสามารถที่จะลดผลกระทบต่อแผนการผลิตต้นทุนการผลิตและการส่งมอบสินค้าของบริษัทได้
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5.ข้อมูลทั่วไปและสำคัญ
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์

02-529-6000

โทรสาร

02-529-6010-11

ลักษณะประกอบธุรกิจ

ผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง

เลขทะเบียนบริษัท

0107557000284

เว็ปไซต์

www.saleeprinting.com

ชื่อย่อหลักทรัพย์

SLP

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ทุนชำระแล้ว

จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,200,000,000 หุ้น
(ณ 31 ธันวาคม 2561)

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (662) 229-2800 โทรสาร (662) 654-5427

ผู้สอบบัญชี : 1.นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
2.นายสง่า

โชคนิติสวัสดิ์

3.นางสาวรจนารถ ปัญญาธนานุศาสตร์

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2824-5000 , 0-2844-1000
http://www.pwc.com/th
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5.2 ข้อมูลสำคัญ
รายงานการใช้เงินลงทุนของบริษัท
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการระดมทุน เมื่อเดือนเมษายน
2558 เป็นจำนวน 630 ล้านบาท ซึ่งสรุปรายงานผลการใช้เงินทุนเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

นอกจากทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเงินเพิ่มทุนคงเหลือ จำนวน 209.94 ล้านบาท
ลงทุนระยะยาวอื่น ในรูปแบบตราสารหนี้ จำนวน 80 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือลงทุนระยะสั้นในรูปแบบเงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทให้สัตยาบันการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทเห็นชอบ
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของ
บริษัทโดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว โดยบริษัทได้พิจารณาถึงลำดับความสำคัญ
และความจำเป็น

ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันแล้วและเห็นว่าหากมีการจัดสรรเงินที่ได้รับใหม่ เพื่อให้บริษัท

สามารถนำเงินคงเหลือมาใช้ในกิจการ และจะเป็นการเหมาะสมต่อสภาวะการแข่งขันและการประกอบธุรกิจของบริษัทมาก
ขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินที่เหลือ จำนวนดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานอื่นที่บริษัท เห็นสมควรได้
บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขวงเงินลงุทนหรือค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์
5.3 ข้อพิพาททางกฏหมายซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีโดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด
-ไม่มี –
5.4 ตลาดรองที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น
-ไม่มี –
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)
-ไม่มี –
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแล
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะส่งเสริมให้บริษทั เป็ นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ การกากับดูแล
กิจการและการบริหารจัดการทีด่ เี ลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถ้ อื หุน้ และคานึงถึงผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มี
คุณธรรมในการดาเนินธุ รกิจ มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กาหนดเป็ น นโยบายด้านการกากับดู แลกิจการที่ดี เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งมีหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการทีด่ ที งั้ 6
ประการ ดังนี้
1. ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ การตัด สิ น ใจและการกระท าของตนเอง สามารถชี้ แ จงและอธิ บ ายการตัด สิ น ใจ นั้น ได้
(Accountability)
2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ (Responsibility)
3. การปฏิบตั ติ ่อผูส้ ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็ นธรรม และมีคาอธิบาย (Equitable Treatment)
4. ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานที่ส ามารถตรวจสอบได้ และมีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล อย่ า งโปร่ ง ใสแก่ ผู ท้ ่ีเ กี่ ย วข้อ ง
(Transparency)
5. การมีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ องค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Ethics) โดยนามาใช้ในการดาเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารทีม่ ี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรม
นอกจากนี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษทั จึงมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยแบ่งเป็ น 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการปฎิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (The Rights of Shareholders)
1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ให้สทิ ธิแก่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายรวมไปถึงผู ถ้ อื หุน้ สถาบันในการเข้าร่ วมประชุมผู ถ้ อื หุน้ ทัง้ การประชุมสามัญและ
วิสามัญและให้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแยกแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ และแยกแต่ละรายการในกรณี ท่ี ระเบียบวาระนัน้ มีหลาย
รายการ รวมทัง้ สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ น่ื เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
***ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 บริษทั สาลี่ พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน) จัดการประชุมฯ ในวันที่ 26
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั สาลี่ พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน)
2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไร / เงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ในแต่ละปี ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ให้นาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่ น ผลการดาเนินงานและฐานะ
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ทางการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั ซึง่ การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ
3. สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอระเบียบวาระการะประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี โดยแจ้งล่วงหน้า
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
*** เพื่อเป็ นการให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และบุคคลเป็ นการล่วงหน้า ใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
บริษทั ฯ ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมให้ผูถ้ อื หุน้
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
รวมทัง้ เผยแพร่หนังสือนัดประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื
หุน้ ได้มเี วลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
4. สิทธิในการเลือกตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ระบุไว้ว่าในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
(1/3) และให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือก
เข้ารับตาแหน่งอีกก้อได้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้ให้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนสาหรับกรรมการในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ ด้วย
5. สิทธิในการแสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อที่ประชุม
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบพร้อม
การนาส่งหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยกรรมการบริษทั ฯ ทุกคน รวมทัง้ คณะกรรมการชุดย่อย และ
เลขานุ การบริษทั ฯ ควรเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ และบันทึ กไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้
6. การอานวยความสะดวกให้ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ จัดสถานที่ประชุมผู ถ้ ือหุน้ ให้มีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผู ถ้ ือหุน้ สะดวกต่ อการเดินทาง และนาระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่ วยในการลงทะเบียนในการประชุม รวมถึงวิธีการนับคะแนน โดยเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุ น้ และจัดให้มี
บุคคลทีเ่ ป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 คน เป็ นผูต้ รวจนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมทัง้ เปิ ดเผยผลการลงคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ
และเปิ ดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. การออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนทีถ่ อื โดยที่
หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ คนใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ โดยบริษทั ฯ แจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการะประชุม
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2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ ดารงตาแหน่ งกรรมการในการประชุมผูส้ ามัญถือหุน้ ประจาปี
โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อและแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.saleeprinting.com หรือทางอีเมล์ secretary@saleeprinting.com ล่วงหน้า (เดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี )
3. การจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
บริษทั ฯ จัดให้มแี บบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก .และ แบบ ข. แบบ ค. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่
เป็ นแบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะได้อย่างละเอียด ชัดเจน และไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
กาหนด ทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแยกให้ผู ถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียง
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในระเบียบวาระการเลือกตัง้ กรรมการ พร้อมทัง้ เสนอชื่อกรรมการอิสระ จานวน 2 คน เป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
บริษทั กาหนดให้กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ ประกอบด้วย
1) พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจริ วงศ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. การจัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
บริษทั ฯ จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู ถ้ ือหุน้ เป็ นภาษาอังกฤษ สาหรับผู ถ้ ือหุน้ ต่ างชาติ และมีเอกสารแบบ
เดียวกันนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. นโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ทีต่ อ้ งเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ หรือราคาหุน้ การใช้
ข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นข้อมูลสาคัญต้องดาเนินการให้เหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู ม้ สี ่วนได้เสีย โดยรวม และความถูกต้อง
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพือ่ ประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้
ใน คู่มอื จรรยาบรรณ บริษทั สาลี่ พริ้นท์ต้ งิ จากัด (มหาชน) เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสีย ผูถ้ อื หุน้ และสังคม
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้และได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารทราบภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ทัง้ ของตนเองและคู่ สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่ อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลา ด
หลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์อนั เนื่องจากมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่ วนั ที่เกิดรายการ รวมทัง้ บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังกาหนดให้มกี ารรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบทุกไตรมาส
6. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารและพนักงานประจาของบริษทั ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ โดยห้ามบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือโอนหุน้ บริษทั ฯ ไม่ว่า จะเป็ นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น Nominee ผ่านกองทุน
ส่วนบุคคล ( ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วง
ระยะเวลา 3 วันหลังการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ) เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนได้มรี ะยะเวลาที่
เพียงพอในการเข้าถึงและทาความเข้าใจในสาระสาคัญของข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ หรืองบการเงินทีเ่ ปิ ดเผยได้ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว
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7. นโยบายการมีสว่ นได้เสียของกรรมการในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระเบียบวาระที่
พิจารณา กรรมการคนดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและการงดออกเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว
8. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาส จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานบริษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และต้องพยายามหลีกเหลีย่ งไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ทัง้ นี้ การปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ้ งยึดถือผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม เพือ่ ป้ องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหาร และพนักงาน
เพือ่ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. หลีกเหลีย่ งการทารายการเกี่ยวโยงกับตนเองทีอ่ าจก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
2. กรณีทผ่ี ูบ้ ริหารหรือพนักงานได้มกี ารทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกับบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะดาเนินการเสมือนกับบริษทั ได้
กระทากับบุคคลภายนอก ซึง่ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานผูน้ นั้ จะต้องไม่มสี ่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงาน ในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และใน เรื่องการทา
ธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ หรือทาธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่อง
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่ เพือ่
ประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ
5. กรณีไปดารงตาแหน่งใด ๆ ในบริษทั หรือองค์กรทางธุรกิจอืน่ ๆ จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และการ
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรงในบริษทั ฯ โดยต้องแจ้งให้ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดทราบ
6. ระหว่างทีป่ ฏิบตั งิ านให้บริษทั ฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั งิ านแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผย ข้อมูลทีถ่ อื ว่า
เป็ นความลับของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์แก่ผูใ้ ดทัง้ สิ้น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั งิ าน ข้อมูลธุรกิจ
แผนงานในอนาคตของบริษทั ฯ เป็ นต้น
โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ รับทราบถึงรายการทีม่ ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญั ญา เหตุผลและความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ตลอดจนในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ฯ คานึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเป็ นทีน่ ่าเชื่อถือต่อผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วม ได้แก่ผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า พนักงาน ผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ สังคม สิง่ แวดล ้อม และคู่แข่ง
1. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และนักลงทุนทัวไป
่ โดยจะคานึงถึงสิทธิ
ขึ้นพื้นฐานของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิทก่ี าหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของบริษทั ฯ สิท ธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และออก
เสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและให้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ คนหนึ่งผ่านกรรมการอิสระ เพือ่ รวบรวมให้กรรมการบริษทั ฯ พิจารณา รวมถึงการ
ลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม รวมทัง้ รักษาสถานภาพทางการเงินให้มสี ภาวะมันคง
่ เพือ่ ประโยชน์ต่อความคงอยู่
และความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น
บริษทั ฯ มีนโยบายการดาเนินธุ รกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนา
กิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการทีด่ ี เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้กบั การลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ น บริษทั ฯยึดหลักการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื
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หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม รวมทัง้ บริษทั ฯ จะนาเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ฯ ผล
ประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่ น ๆ โดยสมา่ เสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทุก
รายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ฯทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุน และมี
เหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ซึง่ ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรือ
ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะตอบสนองและเน้นให้บริการทีด่ ี เพือ่ ให้ลูกค้าได้รบั ความ
เชื่อมันและความพึ
่
งพอใจให้กบั ลูกค้าสูงสุดบนพื้นฐานจริยธรรมทีถ่ กู ต้อง
3. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ บริษทั ฯ ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพือ่ สร้างความเชื่อถือ
ให้กบั เจ้าหนี้ โดยบริษทั ฯ ได้ยดึ แนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ในการชาระคืนหนี้ เงินยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่าง ๆ บริษทั ฯ ยึดมันในสั
่ ญญา
และเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
(2) หากเกิดกรณี ท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขแห่งสัญญาทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน บริษทั ฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าทีส่ ุดของ
บริษทั เป็ นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้ าหมายของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงให้การดู แลและปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรมทัง้ ในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกย้าย ตลอดจนให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเคารพต่อสิทธิตาม
กฎหมายของพนักงานทุกคน รวมทัง้ จัดให้มสี ภาพแวดล ้อมของการทางานทีด่ ปี ลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน ให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ การให้รางวัล และการลงโทษกระทาด้วยความเป็ นธรรม โดย
คานึงถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้ เป็ นเกณฑ์ หลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงาน
มีสทิ ธิในการร้องเรียนกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการทีก่ าหนด รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค จัดให้มสี วัสดิการที่ดแี ละสภาพการจ้างที่ยุตธิ รรมเหมาะสมกับสภาวะการตลาด
รวมทัง้ ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีค่าทีส่ ุดและเปิ ดโอกาสการจ้างให้แก่ทกุ คนโดยเท่าเทียมกัน และสนับสนุ นให้พนักงาน
ได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานและมีจติ สานึกในภาระหน้าทีแ่ ละการทางานอย่างมุ่งมัน่
5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานของกติกาการ
แข่งขันทีย่ ุตธิ รรม ไม่แสวงหาข้อมูล ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความ
จริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉอ้ ฉล รวมถึง คานึงถึงจริยธรรมในการประกอบ
การค้า ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วธิ ีอ่นื ใดที่ไม่ถูกต้อง ส่งเสริมการค้าเสรี และโปร่ งใส ไม่ทาข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยการดาเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย
ความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพือ่ ปกป้ องผลกระทบต่าง ๆ ทีก่ ่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ของบุคลากร ชุมชน และสิง่ แวดล ้อม
7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ บริษทั ฯดาเนินธุรกิจเพือ่ การเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
การทาธุรกรรมกับภาครัฐ บริษทั ฯ ต้องหลีกเหลีย่ งการกระทาทีอ่ าจจูงใจให้รฐั หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดาเนินการทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสม
แต่คงดารงความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อองค์กรของรัฐ ตลอดจนเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง และ
เป็ นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัวไป
่
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษทั ฯให้ความสาคัญการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทัวไปที
่ ส่ าคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีต่ รงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมา่ เสมอ ทันเวลา อย่าง
ทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมถึง
ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯในอนาคต โดยข้อมูลข่าวต่างๆ เพือ่ ให้ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้องได้รบั ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ได้แก่ ระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.saleeprinting.com) รายงานประจาปี การแถลง
ข่าว การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบัง คับ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลมีหลายช่องทาง นอกเหนื อจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
- รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทเ่ี ป็ นอิ สระ โดยบริษทั ฯ
ยินดีทจ่ี ะปรับปรุงตามคาแนะนาของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทัวไปอย่
่
างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสมเหตุสมผล ตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี ท่ี
ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุ รกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ
รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปี ทผ่ี ่านมา ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เป็ นต้น
- เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบนั การเปิ ดเผยข้อมูลทางเว็บ ไซต์ เป็ นช่ องทางที่สะดวก
รวดเร็ว ผู ถ้ ือหุน้ และผู เ้ กี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่ าเชื่อถือ ดังนัน้
คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษทั ฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.saleeprinting.com)
การเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ๆ โดยคานึงถึงมาตรการทีด่ ีในการรักษาความลับของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยที่อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
ข้อมูลต่ าง ๆ จะเผยแพร่ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนาเผยแพร่ ผ่าน ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ จะนาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดระยะเวลาการ
เผยแพร่รายงานประจาปี ภายใน 120 วันนับตัง้ แต่ส้นิ สุดรอบปี บญั ชี
 การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการต่าง ๆ ได้แก่
- โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
- ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอทีจ่ ะรักษากรรมการทีม่ คี ุณสมบัตติ า
ทีต่ อ้ งการไว้ได้ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึ้นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ จะได้รบั ค่าตอบแทนตาม
ความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนจะเป็ นผู พ้ ิจารณากลัน่ กรอง และเสนอค่ าตอบแทนของ
คณะกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี (Annual
Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
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 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสมา่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบภายนอกทีม่ คี วามเป็ นอิสระ ความสามารถเห็นได้อย่าง
ตรงไปตรงมา มีคุณสมบัตไิ ด้รบั การยอมรับและได้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มันและความน่
่
าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย
คณะกรรมการ ได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนใจได้
ั ่ ว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดารงไว้ซึง่ ทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ทราบจุดอ่อน เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดการทุจริต
หรือดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกับคุณภาพรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ ได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี (Annual
Report) ของบริษทั ฯ ด้วย
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั การกากับดูแลกิจการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
1) คณะกรรมการบริษ ทั ประกอบด้ว ย บุค คลที่มีค วามรู ค้ วามสามารถ และมีป ระสบการณ์ใ นหลายสาขา เช่ น
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย บัญชี การเงิน เป็ นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทัง้ นี้ คณะบุคคลดังกล่าวนี้มบี ทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษทั ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง วางแผนการดาเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนกาหนด
นโยบายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมของค์กร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้อย่างเป็ นอิสระ
2) คณะกรรมการบริษทั จะต้องมีจานวนกรรมการเพียงพอทีจ่ ะกากับดูแลธุรกิจของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน
12 คน และมีกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทังคณะ
่
ซึง่ ในจานวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 5 คน (ในจานวนนี้
เป็ นกรรมการอิสระ 4 และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน) กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 5 คน ซึง่ จะทาให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่ างๆ ตามเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออก
จากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุ ดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
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นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
3) คณะกรรมการเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม มิใช่ตวั แทนของผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
4) คณะกรรมการได้พจิ ารณาแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดู แลและการ
บริหารงานประจาวันออกจากการอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การถูกเลือกตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสมที่สุด ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดความ
ชัดเจนในด้านระหว่างการกาหนดนโยบาย การกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี้ บริษทั ได้แบ่งแยกหน้าที่บทบาทความ
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทั ทา
หน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ในขณะทีผ่ ูบ้ ริหารทาหน้าทีบ่ ริหารงาน
ของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ทัง้ นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุ นและคาแนะในการดาเนินธุ รกิจของฝ่ ายจัดการผ่านกรรมการผู จ้ ดั การอย่ างสมา่ เสมอ ในขณะนี้กรรมการผู จ้ ดั การ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการบริษทั ภายใต้กรอบอานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(5) คณะกรรมการกาหนดจานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นไม่เกิน 5 บริษทั จดทะเบียน
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพการทางานของของกรรมการที่ดารงตาแหน่ งหลายบริษทั อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มนั ่ ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั ได้อย่างเพียงพอ
(6) คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ การบริษทั ที่เหมาะสม มี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้การปฏิบตั ติ าม
มติคณะกรรมการ ได้เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจาปี และบน website ของบริษทั
2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
(1) มีคุณสมบัตไิ ม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนข้อ กาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
(2) เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้าง
หุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ้ ่นื เว้นแต่
จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(3) มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
(4) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่ อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ
(5) ปฏิบตั ติ ามหน้าทีด่ ว้ ยจริยธรรมตามกฎหมาย ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซือ่ สัตย์สุจริต ใช้ดุลพินิจและ
แสดงความเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ
(6) อุทศิ เวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบั บริษทั ฯอย่างเต็มที่ และพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ
อย่างสมา่ เสมอ
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3.คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับ
แก้ไขเพิม่ เติม โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดคานิยามกรรมการอิสระดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุ ญาตต่อ
สานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านา จ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้
ถือหุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่ า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กูย้ มื คา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติกรรมอื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษทั ฯหรือคู่สญั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือ
ตัง้ แต่ย่สี บิ ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยง
กัน โดยอนุ โ ลม แต่ ใ นการพิจ ารณาภาระหนี้ ด งั กล่ า ว ให้น ับ รวมภาระหนี้ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก่ อ นวัน ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
คือ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผู ้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้ โดยได้รบั เสียงข้างมากจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ “กรรมการอิสระ” สามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่
เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
ในกรณีทจ่ี ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คือได้รบั มติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทาคุณประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เป็ นอย่างยิ่งและการดารงตาแหน่ งเกินวาระที่
กาหนดไม่ทาให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วย
5. ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
4.1 การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทสาคัญในการกากับดู แลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และผู ถ้ ือหุน้
โดยรวม ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนินงานของบริษทั ฯ ได้แยกตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั ฯ และ
ประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการอิสระตามความหลายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ ายบริหาร
4.2 การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษทั ฯ มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู บ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งในจานวนดังกล่าวมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ที่มคี วามเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ าย
จัดการ และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อ่นื ใด โดยมีส่วนรวมในการกากับดูแลกิจการด้วยความเป็ นอิสระ
และเป็ นกลางเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนินงาน
บริษทั ฯ จึงได้แยกตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยกรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั ฯ
4.3 บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญทีห่ ลากหลาย และมีภาวะผูน้ า ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ประโยชน์
ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่
ติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริษทั
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(1) รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
และคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
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(2) เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
(3) ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณี ท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่แทน แต่ ถา้ ไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้กรรมการของบริษทั เข้าร่วมประชุมและ
ดาเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยทีก่ รรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะทีม่ กี ารประชุม
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ โดยให้
มีการบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในทีป่ ระชุมตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารประชุม รวมทัง้ ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
กรรมการบริษทั ซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยวิ ธีการและเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น ถือว่าเป็ นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธกี ารทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
บริษ ทั ฯ ได้มีก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของฝ่ ายจัด การไว้อ ย่ า งชัด เจน โดยมีป ระธาน
กรรมการบริหาร เป็ นหัวหน้าและผูน้ าคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ เพือ่ ให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯ
(2) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นาเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมตั ติ ่อไป
(3) มีอานาจในการทานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ฯ ตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
เรื่องอานาจอนุมตั ดิ าเนินการ
การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วง ทีท่ าให้ประธานกรรมการบริหารหรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการที่ตน
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการ
อนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุ มตั ไิ ว้ โดยการอนุ มตั ริ ายการดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
(1) เป็ นผูบ้ ริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ
(2) มีอานาจจ้าง แต่ งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่ าจ้าง ให้บาเหน็ จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่ าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตัง้ ตัวแทนฝ่ ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริษทั ฯ เกี่ยวกับการ
พนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ
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(3) มีอานาจอนุ มตั ิ และมอบอานาจช่วงอนุ มตั ิการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดบิ ในการผลิตตามคาสัง่ ของลูกค้า
และจัดซื้อทรัพย์สนิ รวมทัง้ อนุมตั กิ ารดาเนินการทางการเงินเพือ่ ธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ภายในวงเงินตามระเบียบอานาจอนุมตั ิ
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว หากเกินกว่าจานวนดังกล่าวให้นาเสนอเพือ่ ขออนุ มตั ทิ ป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร
(4) มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และเพือ่ รักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
(5) มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ
(6) อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ
(7) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯหรือคณะกรรมการบริหารเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอืน่ ทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอานาจและ/หรือการมอบอานาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผูถ้ อื หุน้
(แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติทวไปของบริ
ั่
ษทั ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้
6. การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
 นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นของกรรมการ เพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
กรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนด “นโยบาย”ในการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น ของ
กรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษทั
 นโยบายการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่นของผูบ้ ริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายในการ
ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่ ของผูบ้ ริหารระดับสูง โดยกาหนดให้ก่อนทีผ่ ูบ้ ริหารท่านใดจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
อื่น จะต้องให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เป็ นกรรมการในบริษทั ที่ดาเนินธุ รกิจสภาพอย่ า ง
เดียวกับบริษทั ฯ หรือเป็ นการแข่งขันกิจการกับบริษทั
สรุปการดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนของกรรมการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

บริษทั จดทะเบียนอืน่

1

พล.ต.ต. เทอดศักดิ์ รุจริ วงศ์

ไม่มี

2

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

1.กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั สาลี่ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2. รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน)

บริษทั /กิจการอืน่
ที่ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน
ไม่มี

7 แห่ง
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ลาดับ

4

รายชื่อกรรมการ

นายสุพจน์ แก้วมณี

5

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

6

นายประชา จิวะพรทิพย์

7

นายธนะชัย สันติชยั กูล

8

นายสาทิส ตัตวธร

10

นายทนง อัศวกาญจน์
นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์

9

บริษทั จดทะเบียนอืน่

1.กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษทั แอลดีซี เด็นทัล จากัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จากัด (มหาชน)
3. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
1.ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จากัด (มหาชน)

บริษทั /กิจการอืน่
ที่ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน

3 แห่ง

ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน อิสระ

ไม่มี
1. กรรมการตรวจสอบ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
2.กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
4.กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
1.รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร / รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สาลี่ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

10 แห่ง

3 แห่ง
ไม่มี
ไม่มี

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายละเอียดและข้อมูลตาแหน่งของกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียด
ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจา ซึง่ บริษทั ฯ มันใจว่
่ า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มผี ลกระทบต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริษทั ได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการสามารถ
อุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั ได้รบั คาปรึกษา คาแนะนาและข้อเสนอแนะทีม่ ปี ระโยชน์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั อย่างต่อเนื่อง
7.ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ทาการแต่งตัง้ คณะกรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ทาหน้าทีส่ รรหา คัดเลือก และ
เสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั ฯ คณะอนุ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและเลขานุ การบริษทั ฯ พร้อมทัง้ พิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ ในกรณี ท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน จะ
ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และนาเสนอต่อคณะกรรมกาบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ยกเว้นกรณี
ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะดาเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และนาเสนอต่อคณะกรรมกาบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาก่อนทีจ่ ะนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจารณาต่อไป โดยการแต่งตัง้ กรรมการแต่ละรายจะต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้
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ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู ใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทัง้ นี้สาหรับการเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดาเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กลต. เข้ามาดารง
ตาแหน่ งกรรมการอิสระ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่ งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึ้นเพื่อช่ วยแบ่ง เบาภาระของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคัญต่อบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้สาหรับการ
คัดเลือกกรรมการเข้าดารงตาแหน่งคณะอนุกรรมการดังกล่าว จะต้องผ่านขัน้ ตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งจาก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมกาบริษทั ฯ พิจารณา ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้อง
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
8. จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มุ่งหวังให้กรรมการและผูบ้ ริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุ รกิจของบริษทั ฯ อย่างโปร่ งใสและมี
คุณธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุม่ จึงกาหนดจรรยาบรรณใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับกรรมการ และผูบ้ ริหาร ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
2. ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ด้วยความซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
3. ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ
4. มีความเป็ นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระทาทีต่ งั้ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการทีก่ ระทากับบริษทั ฯ หรือในกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ให้รวั ่ ไหลไปยังบุคคลทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง ซึง่ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย
9. การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ
9.1 การกาหนดนโยบายและทิศทางของการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางการ
ดาเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ฯ รวมทัง้ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มาตรการบริหารความ
เสีย่ ง ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมันคงสู
่ งสุดให้แก่ผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือแก่ ผูห้ นึ่งผู ใ้ ด ไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยยึดหลักจริยธรรมทีด่ ี ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดาเนิน
กิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
9.2 การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
เพือ่ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็ นตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ เพือ่ ช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการ
ตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคัญต่อบริษทั ฯ โดยคณะอนุกรรมการของบริษทั ฯ มีทงั้ หมด 4 คณะ ดังนี้
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1)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ยคณะกรรมการที่มีความเป็ น อิสระ ท าหน้า ที่ช่ ว ยแบ่ ง เบาภารกิจของ
คณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้กิจการมีระบบกากับดูแลทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตัง้ ขึ้นเพือ่ มุ่งหวังถึง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการ และการเพิ่มมูลค่ าให้องค์กร และ ในการปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องดารงไว้ซ่งึ ความสัมพันธ์ในการทางานกับคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบภายนอก และผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั และเพือ่ ให้การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจาเป็ นต้องพัฒนาและดารงไว้ซ่งึ
ความชานาญงานและความรอบรูต้ ลอดจนความเข้าใจในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ เข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี วาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3
วาระเว้นแต่จะได้รบั มติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบ พ.ศ. 2558 ดังนี้
(1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้
(2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผู ส้ อบบัญชี ของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดกาเข้าร่วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั ่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่ อ
บริษทั ฯ
(6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ร บั จากการปฏิบ ตั ิห น้า ที่ต ามกฎบัต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(7) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริษทั และต้องไม่อนุ มตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ใ นลัก ษณะอื่น ใดกับ บริษ ทั และจะต้อ งเปิ ด เผยรายการดัง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
2)

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตและอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
(1) วางแผนและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน
หลักในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้สอดคลอ้ งกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(2) กาหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี และอานาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษทั เพือ่ เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ตรวจสอบติดตามการดาเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษทั ทีก่ าหนดไว้ให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) พิจารณาและอนุ มตั กิ ารจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษทั โดยจะ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของ
บริษทั นัน้ อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(5) พิจารณาอนุ มตั ิ และดาเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษทั โดยวงเงินให้เป็ นไป
ตามระเบียบอานาจอนุมตั ซิ ่งึ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว หากเกินกว่าจานวนดังกล่าว ให้นาเสนอเพือ่ ขออนุ มตั ิท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
(6) ให้กรรมการบริหารทัง้ คณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน
พร้อมประทับตราบริษทั มีอานาจมอบอานาจช่วงในหนังสือมอบอานาจของบริษทั เพือ่ ให้ผูร้ บั มอบอานาจช่วงสามารถดาเนินการอัน
เป็ นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษทั ได้อย่างเป็ นทางการ
(7) มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับ
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่
(8) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่ อยของบริษทั
(ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว จะต้อง
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับ
ของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีม่ เี งือ่ นไขปกติธุรกิจทีม่ กี ารกาหนดขอบเขตทีช่ ดั เจน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาควรมีอย่างน้อย 3 คน และกาหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารง
ตาแหน่ง สอดคล ้องกับวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ คือมีวาระ คราวละ 3 ปี และการประชุมคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ขอบเขตและอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.1 การปฏิบตั หิ น้าทีง่ านด้านการสรรหา
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3.1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ : พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยรวม และรายบุคคลทีเ่ หมาะสมกับขนาด ประเภทของ และความซับซ้อนธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านการศึกษา ความรู ้ ความ
ชานาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
3.1.2 พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ : พิจารณาคุณสมบัตบิ คุ คลทีจ่ ะมาเป็ นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษทั ฯ โดยมีความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กาหนด
3.1.3 กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่ น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ดารงตาแหน่ งต่ อ
หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตาแหน่ งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้
บริษทั ภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ เป็ นต้น ทัง้ นี้หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการ
สรรหากรรมการดังกล่าว จะเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และบน website ของบริษทั ฯ
3.1.4 จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ : พัฒนาความรูข้ องกรรมการปัจจุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการบริษทั ดารงตาแหน่ งอยู่ บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ทีส่ าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นต้น
3.1.5 จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) : พิจารณาจัดทาและทบทวนแผนการพัฒนา กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เตรียมความพร้อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้มผี ูส้ บื ทอดงาน ในกรณีทก่ี รรมการผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
พิจารณาคุณสมบัติของผูบ้ ริหารสู งสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุ รกิจของบริษทั ฯ เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศ น์ท่ี
กาหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทัง้ ในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และนาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่
สาคัญและเกี่ยวข้อง เช่ น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวการณ์แข่งขันทางธุ รกิจมาประกอบการ
พิจารณาด้วย
3.1.6 กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาให้สอดคล ้องกับโครงสร้างและคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 ทัง้ นี้โดยยึดมันในหลั
่
กการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3.1.7 กากับดู แลให้บริษทั ฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่
กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
3.1.8 จัดทาและทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้มผี ูส้ บื ทอดงาน เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั ฯ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
3.1.9 สนับสนุนให้บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
3.1.10 คัดเลือกกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ นาเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้ เมือ่ มีตาแหน่งว่างลง หรือ
3.2 การปฏิบตั หิ น้าทีง่ านด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
3.2.1 ทบทวนและเสนอรู ปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่ าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่ าตอบแทนกับผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษทั ฯ เพื่อให้
สามารถจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี วามสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั
ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอต่อประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี เพือ่ ขออนุมตั ิ
3.2.2 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้แก่ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
3.2.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสมา่ เสมอ
3.2.4 รับผิดชอบต่อการอืน่ ใด ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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4)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
เสนอการกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ าคัญ
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น
วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล ้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของบริษทั
ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง และดูแลให้บริษทั ดาเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ งที่
บริษทั ฯ กาหนด
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสีย่ งโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ าม
นโยบายทีก่ าหนด
เสนอกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ติดตาม และประเมินความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้

(6) นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รับทราบ และ/หรือ
พิจารณาทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปี ละครัง้
10. การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่ วมแต่ อย่ างใด ทาให้ไม่มีการกาหนด
นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

11. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั ได้เสนอแต่งตัง้ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6552 และ/หรือ นายสง่า โชค
นิตสิ วัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 11251 และ /หรือนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุ ศาสตร์ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 8435 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2564 พร้อมด้วยค่าตอบแทน
เป็ นจานวนเงินรวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมืน่ บาทถ้วน)
12. การปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอืน่ ๆ
นโยบายการทารายการระหว่างกัน
กรณีทร่ี ายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึ้นกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความ
เหมาะสมของรายการนัน้ ภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณี ท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึ้น บริษทั จะจัดให้มผี ูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับ
รายการระหว่างกันนัน้ ก่ อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าว เพือ่ นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ อื
หุน้ เพือ่ อนุมตั กิ ารทารายการ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งซึง่ มีส่วนได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
คาสังหรื
่ อข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย เพือ่ ให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ อื
หุน้ ทุกราย นอกจากนี้บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report )
รายงานประจาปี ของบริษทั และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
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โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
Salee Printing Public Company Limited
ORGANIZATION CHART

Nomination and Compensation Commitee
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Audit Commitee
คณะกรรมการตรวจสอบ

Internal Audit Unit
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

Sub-Risk Commitee
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

General Manager
ผู้จัดการทั่วไป

Sales & Marketing Division
ฝ่ายขายและการตลาด

Operation Division
ฝ่ายปฎิบัติการ

Salee Printing Public Company Limited
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

Executive Board of Directors
คณะกรรมการบริหาร

Corporate Sacretary
เลขานุการบริษัท

Managing Directors
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Assistant Managing Director
Safety Unit
หน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
IT Commitee
คณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Supply Chain Division
ฝ่ายซัพพลายเชน

Business Development Division
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Quality Assurance Division
ฝ่ายประกันคุณภาพ

Salee Printing Public Company Limited

Finance & Adiminstration Division
ฝ่ายการเงินและสำนักงาน
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ข้อมูลกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

พล.ต.ต.เทอดศ้กดิ์ รุจิรวงศ์

Pol.Maj.Gen Turdsak Rujiravong

ประธานกรรมการ (Chairman) /
กรรมการอิสระ (Independent)

สุชาติ
จิวะพรทิพย์
Suchart Chivapornthip

รองประธานกรรมการ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการบริหาร
Vice Chairman / Member of the
Nomination and Remunerations Committee
/ Executive Board Member

Salee Printing Public Company Limited
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BOARD OF DIRECTORS

สุชาติ บุญบรรเจิดศรี
Suchat Boonbanjedsri

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of Audit Committee
/ Independent Director

วรางคณา กัลยาณประดิษฐ
Warangkana Kalayanapradit
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
Audit Committee / Member of the
Nomination and Remuneration
/ Independent Director

Salee Printing Public Company Limited

สุพจน์ แก้วมณี
Supoj Kaewmanee

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee /
Audit Committee /
Independent Director
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BOARD OF DIRECTORS

ประชา จิวะพรทิพย์
Pracha Chivapornthip

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
Chairman of Executive Board
Director / Director

ธนะชัย สันติชัยกูล
Thanachai Santichaikul

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

Director / Executive Board
Member / Managing Director

Salee Printing Public Company Limited

สาทิส ตัตวธร
Sathit Tatawatorn

กรรมการ / กรรมการบริหาร
Director / Executive Board
Member
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BOARD OF DIRECTORS

ทนง อัศวกาญจน์
Tanong Asawakarn
กรรมการ
Director

ประภุตว์ จิวะพรทิพย์
Praput Chivapornthip
กรรมการ / กรรมการบริหาร
/ เลขานุการบริษัท
Director / Executive Board Member/
Company Secretary

Salee Printing Public Company Limited
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ธนะชัย สันติชัยกูล
Thanachai Santichaikul
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director

ประภุตว์ จิวะพรทิพย์
Praput Chivapornthip
ผู้จัดการทั่วไป
General Manager

Salee Printing Public Company Limited
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ฮั้งเจ็ง แซ่โซว
Hangcheng SaeSow
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Assistant Managing Director

พีรพล เตชธนพัฒน์
Peerapol Taychatanapat
ผู้จัดการอาวุโสแผนกสนับสนุนการลิต
Senior Production Support
Department Manager

Salee Printing Public Company Limited
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ขวัญเมือง เม่นคล้าย
Kwanmuang Manklai
ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
Senior Product & Development
Department Manager

ณัฐพล นิติเจริญพงศ์
Nattapol Niticharoenpong
ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรกิจดิจิตอล
Senior Digital Business
Department Manager

Salee Printing Public Company Limited
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EXECUTIVES

เกสราภรณ์ เพ็งสุทธิ์
Kessaraporn Pangsut
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Business Development
Division Manager

ทรัพย์สิน ชีพัฒน์
Sabsin Cheepat
ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน
Supply Chain Division Manager

Salee Printing Public Company Limited
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EXECUTIVES

ปิยะนุช บุญยะบูรณ์
Piyanuch Bunyaboon
ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

Accounting Department Manager

ศศิธร รุ่งเรือง
Sasithorn Rungrueng
ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดการคุณภาพ
Senior QM Department Manager

Salee Printing Public Company Limited
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7.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่นิ ที่อ ยู่ ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด ปัจจุบ นั
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 6 คน (ในจานวนนี้เป็ นกรรมการอิสระและดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คนด้วย) กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 5 คน ซึง่ จะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 10 ท่าน และมีนายประภุตว์ จิวะพรทิพย์ ดารง
ตาแหน่งเลขานุการบริษทั อีกตาแหน่งด้วย โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

1.

ชื่อ -นามสกุล
พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจริ วงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2.

นายสุชาติ

จิวะพรทิพย์

รองประธานกรรมการ /กรรมการบริหาร

3.

นายสุชาติ

บุญบรรเจิดศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4.

นายสุพจน์

แก้วมณี

กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

5.

นางวรางคณา

กัลยาณประดิษฐ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6

นายประชา

จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

7.

นายธนะชัย

สันติชยั กูล

กรรมการผูจ้ ดั การ /กรรมการบริหาร

8.

นายสาทิส

ตัตวธร

กรรมการ /กรรมการบริหาร

9.

นายทนง

อัศวกาญจน์

กรรมการ

10

นายประภุตว์

จิวะพรทิพย์

กรรมการ /กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษทั

กรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษทั
กรรมการผู ซ้ ่ึ ง ลงชื่ อ ผู ก พัน บริ ษ ัท ฯได้ คื อ นายสุ ช าติ จิ ว ะพรทิ พ ย์ นายสาทิ ส ตัต วธร นายประภุ ต ว์ จิ ว ะพรทิ พ ย์
นายธนะชัย สันติชยั กูล นายประชา จิวะพรทิพย์ กรรมการสองในห้า ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ข้อจากัดอานาจ
กรรมการ ไม่ม/ี
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ชื่อ - นามสกุล
1.

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจริ วงศ์

จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม/จานวนครัง้ ที่จดั ประชุมทัง้ หมด
ตาแหน่ ง
ปี 2563

ปี 2564

ประธานกรรมการ

5/5

5/5

2. นายสุชาติ

จิวะพรทิพย์

รองประธานกรรมการ

5/5

5/5

3.

นายสุชาติ

บุญบรรเจิดศรี

กรรมการอิสระ

5/5

5/5

4. นางวรางคณา

กัลยาณประดิษฐ

กรรมการอิสระ

5/5

5/5

5. นายสุพจน์

แก้วมณี

กรรมการอิสระ

5/5

5/5

6. นายประชา

จิวะพรทิพย์

กรรมการ

5/5

5/5

7.

สันติชยั กูล

กรรมการ

5/5

5/5

8. นายสาทิส

ตัตวธร

กรรมการ

5/5

5/5

9. นายทนง

อัศวกาญจน์

กรรมการ

5/5

5/5

จิวะพรทิพย์

กรรมการ

5/5

5/5

นายธนะชัย

10. นายประภุตว์
หมายเหตุ :

1) ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564


มีมติแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
1.พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจริ วงศ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.นายประชา จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3.นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
4.นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
ตาแหน่ ง
1.

นายสุชาติ

บุญบรรเจิดศรี*

2.

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ*

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายสุพจน์

กรรมการตรวจสอบ

แก้วมณี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรีและนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มคี วามรูค้ วามสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1.

นายประชา

จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายธนะชัย

สันติชยั กูล

กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร

3.

นายสาทิส

ตัตวธร

กรรมการบริหาร

4.

นายประภุตว์

จิวะพรทิพย์

กรรมการบริหาร

5.

นายสุชาติ

จิวะพรทิพย์

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.

นายสุพจน์

2.

นางวรางคณา

3.

นายสุชาติ

ตาแหน่ ง
แก้วมณี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กัลยาณประดิษฐ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จิวะพรทิพย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีผูบ้ ริหารจานวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

1.

นายธนะชัย

สันติชยั กุล

กรรมการผูจ้ ดั การ

2.

นายประภุตว์

จิวะพรทิพย์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด/ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

3.

นายฮัง้ เจ็ง

แซ่โซว

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4.

นางสาวเกสราภรณ์ เพ็งสุทธิ์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

5.

นางสาวปิ ยะนุช

บุญยะบูรณ์

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน

6.

นางสาวศศิธร

รุ่งเรือง

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกจัดการคุณภาพ

7.

นายขวัญเมือง

แม่นคล้าย

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกผลิต

8.

นายพีรพล

เตชธนพัฒน์

ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกสนับสนุนการผลิต

9.

นางทรัพย์สนิ

ชีพฒั น์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายซัพพลายเชน

เลขานุ การบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ ทาหน้าทีจ่ ดั ทาและจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริษทั ได้แก่
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี ของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการจัดเก็บรายงานการมีส่ วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสม มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้การปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ ได้เปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ในรายงานประจาปี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

ค่าบาเหน็ จ

ค่าเบี้ยประชุม
ครัง้ ละ(บาท)

ปี 2563

ปี 2564

คณะกรรมการบริษทั
1

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจริ วงศ์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

35,000

-

100,000*

2

นายสุชาติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30,000

-

100,000*

3

นายสุพจน์ แก้วมณี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30,000

-

100,000*

4

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

30,000

-

100,000*

5

นายสุชาติ

รองประธานกรรมการ / กรรมการ

30,000

-

-

6

นายประชา จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

30,000

-

-

7

นายธนะชัย สันติชยั กูล

กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการ

30,000

-

-

8

นายสาทิส

ตัตวธร

กรรมการบริหาร / กรรมการ

30,000

-

-

9

นายทนง

อัศวกาญจน์

กรรมการ

30,000

-

-

10

นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์

กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษทั

30,000

-

-

305,000

-

400,000

บุญบรรเจิดศรี

จิวะพรทิพย์

ยอดรวม

*ค่าบาเหน็ จ ปี 2564 ของกรรมการทัง้ 4 ท่าน รอลงมติในที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ วันที่ 26 เมษายน 2565
คณะกรรมการตรวจสอบ
1

นายสุชาติ

บุญบรรเจิดศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

25,000

-

2

นายสุพจน์

แก้วมณี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

20,000

-

-

3

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

20,000

-

-

65,000

-

-

ยอดรวม
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1

นายสุพจน์

แก้วมณี

2

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

3

นายสุชาติ

จิวะพรทิพย์

ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
ยอดรวม

15,000
10,000
10,000
35,000

-

-
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 ค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564

ตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มมี ติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ ครัง้ ละ 35,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ครัง้ ละ 30,000 บาทต่อท่าน
2) ค่ าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 25,000 บาทต่ อท่าน และค่ าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครัง้ ละ
20,000บาทต่อท่าน
3) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 15,000 บาทต่อท่าน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 10,000 บาทต่อท่าน
4) ค่าบาเหน็จกรรมการ ไม่เกินปี ละ 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรต่อไปให้แก่กรรมการทัง้ 10
ท่าน ในจานวนทีเ่ ท่าๆ กัน
 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร สาหรับปี 2563 และ ปี 2564 เป็ นดังนี้
จานวนราย(คน)
ค่าตอบแทน*(ล้านบาท)

ปี 2563

ปี 2564

9

9

14,077,169.14

15,494,737.36

*ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพและค่าสวัสดิการพนักงาน

(2) ค่าตอบแทนอืน่

-ไม่ม-ี

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีจานวนพนักงานทัง้ หมด จานวน 225 คน และ 261 คน
ตามลาดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ฝ่ ายบริหาร – สานักงาน
ฝ่ ายซัพพลายเชน
ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
รวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ฝ่ าย

ฝ่ าย
จานวน (คน)
42
14
44
111
14
225

ฝ่ ายบริหาร – สานักงาน
ฝ่ ายซัพพลายเชน
ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
รวม

จานวน (คน)
38
20
34
151
18
261

หมายเหตุ ในปี 2564 บริษทั มีการปรับอัตรากาลังของพนักงานให้มคี วามเหมาะสมกับความคล่องตัวของธุรกิจ

บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินให้แก่พนักงานทีไ่ ม่ใช่ผูบ้ ริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าจ้าง โบนัส ค่าเบี้ยขยัน เงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานในปี 2563 และ ปี 2564 เป็ นจานวน 1.23 ล้านบาท และ1.47 ล้านบาท ตามลาดับ
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ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
บริษทั ฯ สนับสนุ นให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานทัง้ ในด้านการปฏิบตั งิ าน ความรู ้ ความชานาญในสาขาอาชีพ (Functional) ร่วมถึงพัฒนาความสามารถด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial) เพือ่ ให้เติบโตและพร้อมพัฒนาสู่ความยังยื
่ นเคียงคู่กบั บริษทั โดยการพัฒนามีรูปแบบการ และวิธีการต่าง ๆ ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงานการทางาน ตาแหน่ งงาน และมีวธิ ีการอบรมพัฒนาต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่ น การฝึ กอบรมใน
ห้องเรียน (Class room) พร้อมกิจกรรม work shop ทัง้ จัดภายในบริษทั และส่งอบรมภายนอก การฝึ กอบรมแบบสอนงานทีห่ น้างานจริง
(On the training) การให้คาแนะนาเพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง (Coaching) การดูแลให้คาปรึกษาทัง้ เรื่องงาน
และเรื่องส่วนตัว (Mentoring) การมอบหมายงาน โครงการพิเศษ (Project Assignment) การหมุนเวียนสลับเปลีย่ นเพือ่ เรียนรูง้ านใหม่ ๆ
(Job Rotation) เป็ นวิทยากรภายใน ผูส้ อนงานภายใน พัฒนาทักษะการนาเสนอองค์ความรูข้ องบริษทั (Internal Trainer) การศึกษาดูงาน
ภายนอกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ (Site Visit) ส่งเสริมให้ร่วมทากิจกรรม แต่งตัง้ คณะกรรมการ หรือมีส่วนร่วมในคณะทางานต่าง ๆ
(Activities) มอบหมายงานที่มคี ุณค่ า หรืองานยากที่ท า้ ทายและให้อานาจในการตัดสินใจ (Job Enrichment) และ การศึ กษา ค้นคว้า
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ เรียนเสริม Couse on line
แผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุ น ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานให้เพิ่ม ขีด
ความสามารถอยู่เสมอ โดยมีแผนการฝึ กอบรมและพัฒนา ดังนี้
1) แผนการฝึ กอบรมพนักงาน (Training Plan) สาหรับพนักงานทุกคน เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนาทักษะความรู ้ ความเข้าใจ
ความสามารถในปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกวิธี และ update ความรูใ้ หม่ๆ อยู่เสมอ เพือ่ ให้สอดคล ้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายขององค์กร
2) การฝึ กอบรมภายนอก (Public Training) เพือ่ พัฒนาศักยภาพ ความรู ้ ความสามารถ เข้าร่วมอบรม สัมมนา กับหน่ วยงาน
สมาคม สถาบันต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทส่ี อดคล ้องกับธุรกิจของบริษทั เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และเป็ นการเพิม่ ช่องทาง เพิม่ ความสัมพันธ์ (Connection)กับองค์กรอืน่ ๆ รวมทัง้ มีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
3) การฝึ ก อบรมความรู ใ้ นงาน (On the job training) เพื่อ เป็ น ให้ค วามรู แ้ ละพัฒ นาทัก ษะในการท างานพื้น ฐานด้า นการ
ปฏิบตั งิ านให้กบั พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบนั ในการเรียนรู ้ ปรับตาแหน่ ง โอนย้ายตาแหน่ ง โอนย้ายหน่ วยงาน เพือ่ เป็ นการเพิ่ม ทักษ
ะความรู ้ ความสามารถในการทางานให้ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
แผนกาลังคนสารองและแผนการสืบทอดตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหาร ปรับเปลีย่ นผังองค์กรใหม่ ให้สอดคล ้องกับนโยบายการบริหาร และกล
ยุทธ์เชิงรุก เพือ่ เสริมกาลังทีมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ เพือ่ ให้ทนั ต่อการ
เติบโต และพร้อมสืบทอดตาแหน่งงานต่าง ๆ ร่วมถึงตาแหน่งงานใหม่ ๆ ทีม่ คี วามสามารถ ความชานาญ มาร่วมสนับสนุ นทีมงาน โดยทัง้ นี้
มีการเตรียมความพร้อม อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยมีขนั้ ตอนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
จากภายในทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามความต้องการทัง้ ผลการปฏิบตั งิ าน ผลงาน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ ได้รบั การการยอมรับ
ในการดารงตาแหน่ง รวมถึงการสรรหาบุคคลจากภายนอกทีม่ คี วามชานาญเฉพาะทาง มาช่วยสนับสนุนและเสริมทีมการทางานของบริษทั เพือ่
ตอบสนองแผนกลยุทธ์ เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดยผ่านขัน้ ตอนการสรรหาคัดเลือกอย่างโปร่งใส
โดยทัง้ นี้ แผนการสืบทอดตาแหน่งของบุคคลกร โดยเฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูง ได้มกี ารวางแผนการพัฒนากลุม่ คนทีเ่ ป็ นผูส้ บื ทอด
ตาแหน่ ง (Successor) โดยได้วางแผนการพัฒนาขีดความรู ้ ความสามารถ ทักษะการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) เพือ่
สร้างความมันใจว่
่ าบริษทั มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพือ่ ทดแทนเมือ่ มีตาแหน่งว่างรวมทัง้ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
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8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
8.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์หลายด้าน โดยมีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ( ตลท. ) เพื่อช่วยให้แนวทางการพิจารณาวางแผนไปสู่เป้าหมาย มีการสอบทานการติดตาม และร่วม
ผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจที่ดีการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฎิบัติที่ดี ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ( สำนักงาน กลต. ) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สุจริตเที่ยงธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ( มหาชน ) ในปี 2564 ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทุกครั้งซึ่งสรุป
สาระสำคัญดังนี้
1.สอบทานการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 สอบถาม และรับฟังคำชี้แจ้งจากผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ในส่วนของเรื่องความถูกต้องของงบการ
เงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบ
การเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบ
การเงินในการตัดสินใจลงทุน
2.สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 2564 และประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมี
ระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ทั้งนิ บริษัทฯ ยัง
ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าทำการตรวจสอบ คือ บริษัท ดีไอ
เอ ออดิท จำกัด ติดตามผลและรายงานผลการตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ และให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกปี
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3. สอบทานที่เกี่ยวโยงกันหรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและกฎ
ระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดัง
กล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทำรายงานดังกล่าวด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแข้งทางผลประโยชน์และเป้นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.จัดให้มีการประเมินตนเอง ( Self – Assessment ) ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในหัวข้อเรื่อง
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจากผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติ
หน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรตณะกรรมการตรวจสอบและมีผลการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับแนว
ทางปฎิบัติ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล
5. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การประชุม โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผล
การปฎิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้
1.นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์.
2.นานสง่า โชคนิติสวัสดิ์
3.นางรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์

ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

บริษัท ไพร้ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมด้วยค่า
ตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท
·ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฎิบัติงาน
·มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ
การเงิน ทุก 5 ระดับ รอบปีบัญชี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดงานสอบบัญชี
เดียวกับผู้รับบัญชีรายเดิมก็ได้
·ผู้สอบบัญชีรายชื่อนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
7. พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และกำหนดค่าตรวจสอบภายในสำหรับปี 2564 เสนอ
ให้พิจารณา แต่งตั้ง บริษัท ดีไอ เอ ออดิทจำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 2564 เป็นจำนวนเงิน
300,000 บาท
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โดยสรุปในภาพรวมแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแล
กิจการที่มีประสิทธิผล มีการายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
บริษัทมีระบบควบคุมภายในพอเพียงเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจโดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมิน
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัทโดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฎิบัติงานของบริษัท
อย่างมีระบบจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดีนำเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการ
ฎิบัติงานในอนาคตและประชุมอย่างสม่ำเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบคณะ
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆจะได้รับการแก้ไข
และป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสมอีกทั้งบริษัทยังมีมาตรการและการกำหนด
แนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอตามกฏระเบียบปฎิบัติการรับเรื่อง
ร้องเรียนเบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายการกำกับดูแล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ( มหาชน )

( นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.2 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ( มหาชน ) ที่คณะ
กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นข้อกำหนดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์( สำนักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ไว้
โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมเพื่อดำเนินการสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระการดำรงตำแหน่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2).นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3).นายประชา จิวะพรทิพย์
4).นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
กรรมการบริหาร /กรรมการ / เลขานุการบริษัทฯ

ซึ่งครบจำนวนทั้ง 4 ท่าน
2.พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2564
·พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
·พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
พิจารณาการปรับค่าตอบแทนรายเดือนและพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานประจำปี
·พิจารณาทบทวนรายงานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะปฎิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม
และโปร่งใสเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ( มหาชน )

นายสุพจน์ แก้วมณี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
 การควบคุมภายใน
1. ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและถือเป็ นหน้าที่สาคัญที่จะต้อง
ดาเนินการเพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดู แลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้สามารถป้ องกันการทุจริต ความเสียหาย รวมทัง้ มีการจัดทา
บัญชีและรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้องน่าเชื่อถือ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสาหรับปี พ.ศ.2564 ตามแบบประเมิน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รบั การอนุ มตั เิ ห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2565 โดยได้ทาการประเมินในส่วนของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ดังนี้
1) องค์ก รแสดงถึง ความยึด มัน่ ในคุณ ค่ า ของความซื่อ ตรง และจริย ธรรม (Demonstrates Commitment to Integrity and
Ethical Values)
2) คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดู แล และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
(Exercises Oversight Responsibility)
3) ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและ
่
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล ของคณะกรรมการ (Establishes Structure, Authority and Responsibility
4) องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ (Demonstrates Commitment to
Competence)
5) องค์กรกาหนดให้บคุ ลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Enforces
Accountability)
โดยในการประเมินมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยการซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ ายจัดการของบริษทั ฯ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และสานักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ซึง่ เป็ นผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ ่านมา รวมทัง้ การสอบทานรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทีจ่ ดั ทาโดยผูต้ รวจสอบภายใน
อิสระโดย บริษทั ดีไอเอ ออดิท จากัด
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทุกส่วนมีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างมีประสิทธิผล ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี ปลีย่ นแปลงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้การดาเนินงานของบริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้และสอดคลอ้ งกับกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งอาจก่ อให้เกิดความเสียหายต่อการดาเนินงานของบริษทั แต่ประการใด รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่องการทาธุ รกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดย
สามารถป้ องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั จากการทีผ่ ูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ
สาหรับการประเมินการควบคุมภายในประจาปี 2564 กาหนดให้มกี ารพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินความพอเพียง
ของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

1.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณี ท่ีมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั
ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย มิได้มคี วามแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั แต่อย่างใด
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1.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะใช้ผูต้ รวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทาการตรวจสอบและประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั เพือ่ นาเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั ได้แต่ งตัง้ บริษทั ดีไอเอ ออดิท
จากัด ซึง่ ได้มอบหมายให้ คุณกัมพล ศิวะวงศ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ูต้ รวจสอบภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษทั ดีไอเอ ออดิท จากัด และผู ต้ รวจสอบภายในที่รบั ผิดชอบ การปฏิบตั ิหน้าที่ ประกอบด้วยวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่ หมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ูต้ รวจสอบภายในของบริษทั รวมทัง้ มีความเป็ นอิสระในการดาเนินงาน
ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั ิงานของบริษทั การแต่ งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู ต้ รวจสอบภายในต้องผ่ านความเห็นชอบ และ
พิจารณาอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้การหารือร่ วมกับผู บ้ ริหารของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูค้ ดั เลือกผู ้
ตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ผูบ้ ริหารของบริษทั ทาการประสานงานในการ ว่าจ้าง รวมทัง้ เจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษทั เริ่มว่าจ้างบริษทั ดีไอเอ ออดิท จากัด ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 จนถึงปี ปจั จุบนั โดยผูต้ รวจสอบภายในทาการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน และนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบสาหรับปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่งผลการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาปี 2564 ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ได้รายงานว่า บริษทั ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบปี 2564 โดยภาพรวมจากการตรวจสอบในองค์กรอยู่ ใน
ระดับมีความเสีย่ งระดับตา่ บริษทั ได้มกี ารแก้ไขประเด็นต่างๆ ให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษทั สาหรับในปี 2564 บริษทั ดีไอเอ ออดิท
จากัด ได้ทาการตรวจสอบระบบควบคุมสารสนเทศ เนื่องจากในปี 2564 บริษทั มีการเปลีย่ นแปลงระบบ ERP ใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินธุรกิจและระบบแอพลิเคชัน่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เพือ่ ให้เกิดความมันใจในการพั
่
ฒนาและตรวจสอบระบบสารสนเทศให้
สอดคล ้องกับการดาเนินงานบริษทั
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 รายการระหว่างกัน
1. สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นใน
ปี 2562 – ปี 2564
บริษทั มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นในปี 2562-2564 ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษทั สาลีอ่ ตุ สากรรม จากัด (มหาชน)
2.บริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน)

3. บริษทั เพชร สยาม (ประเทศไทย) จากัด
4. บริษทั บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จากัด
5.บริษทั ทรี บอนด์ คาร์ ดีเทลลิง่ จากัด

6.บริษทั วี ทู วี จากัด

ความสัมพันธ์
บริษทั แม่ของบริษทั โดยถือหุน้ บริษทั ร้อยละ 65 ของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้แล ้วทัง้ หมดของบริษทั ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
บ.วีไอวี อินเตอร์เคม ถือหุน้ 21.12%
บมจ.สาลีอ่ ตุ สาหกรรมถือหุน้ 8.17%
และมีกรรมการบริษทั ร่วมกันคือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม ถือหุน้ 75.5% ในบริษทั และมีกรรมการบริษทั
ร่วมกันคือ นายสาทิส ตัตวธร
บริษทั เพชรสยาม ถือหุน้ 100% ในบริษทั และมีกรรมการบริษทั
ร่วมกันคือ นายสาทิส ตัตวธร
บริษทั ทรี บอนด์ วีไอวี เซลล์ ถือหุน้ 100%
บริษทั วีไอวี ถือหุน้ ร่วม ในบริษทั ทรี บอนด์ วีไอวี เซลล์ 51%
มีกรรมการบริษทั ร่วมกันคือ คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์
บริษทั วีไอวีถอื หุน้ 99.99% ในบริษทั มีกรรมการบริษทั ร่วมกัน
คือ คุณประภุตว์ จิวะพรทิพย์
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ชือ่ บริษัท / บุคคล

ลักษณะรายการระหว่างกัน
1. บริษัทจ่ายค่าเช่าสานักงาน

1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

จานวนมูลค่ารวมปี จานวนมูลค่ารวมปี จานวนมูลค่ารวมปี
2562
2563
2564
15,921,633

22,067,008

ความสมเหตุสมผลของรายการ

21,960,559 บริษัทจ่ายค่าเช่า (สัญญาเช่าระยะยาว 10 ปี ตัง้ แต่ 1 ก.ค.2557 - 30 มิ.ย. 2567)

โรงงาน และอาคารคลังสินค้า

โดยปั จจุบนั จ่ายในอัตราเดือนละ 1,955,745 บาท (ขึน้ ค่าเช่า 10% ทุกๆ 3 ปี )
และมีการบันทึกค่าเช่าเฉลีย่ แบบเส้นตรงจานวน -125,698.40 บาทต่อไตรมาส
ซึ่งเป็ นไปตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ และเป็ นไปตามหลักการที่
ได้ขออนุมตั ิไว้ ในเดือน ส.ค. 63 มี ยกเลิก 2 สัญญาเช่า (อาคาร 7 และ อาคาร 1A)

2. บริษัทจ่ายค่าไฟฟ้าและนา้ บาดาล

284,334

803,855

998,535 บริษัทได้จ่ายค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารคลังสินค้าอาคาร 2 ทีเ่ ช่ากับสาลีอ่ ตุ สาหกรรมใน
อัตราหน่วยละ 5 บาท และจ่ายค่านา้ บาดาลสาหรับการใช้งานของบริษัท
ในอัตราหน่วยละ 17 บาท ซึ่งเป็ นไปหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

3. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

17,894

19,462

35,280 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บมจ .สาลี่ อุตสาหกรรม ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

1. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

2.บริษท
ั สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน)

127,405

154,460

70,000 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บมจ .สาลี่ คัลเล่อร์ ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

1. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

3.บริษท
ั ทรี บอนด์ คาร์ ดีเทลลิ่ง จากัด

3,320

2,324 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บ.ทรีบอนด์ คาร์ ดีเทลลิง่ ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

4.บริษท
ั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จากัด

1. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

805,840

1,064,377

1,271,662 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บ. เพชรสยาม ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

5.บริษท
ั บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จากัด

1. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

166,618

54,500

47,500 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บ. บงกชแก้ว ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

6.บริษท
ั วี ทู วี จากัด

1. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

117,255

29,356 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บ.วี ทู วี ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

7.บริษท
ั วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด

1. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

8.บริษท
ั ไวต้า จากัด

1. บริษัทขายสินค้าสติกเกอร์

ยอดรวม

157,000 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้
74,400 บริษัทได้ขายสติก๊ เกอร์ให้กบั บริษัท ไวต้า จากัด ตามราคาตลาด
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้ขออนุมตั ิไว้

25,123,723

24,284,238

24,646,616
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2. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
กรณีทร่ี ายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึ้นกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ภายหลังการ
เกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึ้น บริษทั จะจัดให้มผี ู ้
เชียวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนัน้ ก่ อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น
เกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพือ่ นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ในการ
ประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั กิ ารทารายการ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งซึง่ มีส่วนได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3. นโยบายและการทารายการระหว่างกันในอนาคต
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง่ึ มีเงือ่ นไขทางการค้าทัวไป
่ เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็ นต้น บริษทั ได้
กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มเี งือ่ นไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้กบั
ราคาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ กาหนดราคาและเงือ่ นไขรายการต่างๆ ให้
ชัดเจนเป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้ นี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาหน้า ที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายงานเพื่ อให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการเป็ นประจาทุกๆ ไตรมาส
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติซ่งึ ไม่มเี งือ่ นไขทางการค้าทัวไป
่ และรายการระหว่างกันอื่นๆ เช่น รายการได้มาหรือ
จาหน่ ายทรัพย์สนิ และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่ น การกูย้ ืม การคา้ ประกัน และการใช้ทรัพย์สนิ เป็ นหลักประกัน เป็ นต้น
บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจาเป็ นของการทารายการก่อนทา
รายการ และจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้กรรมการจะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงอนุมตั ริ ายการใดๆ
ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในการทารายการดังกล่าว รวมทัง้ เปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของ
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา นอกจากนี้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษทั จะให้ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นาไปใช้ป ระกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คาสัง่ หรือ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย เพือ่ ให้การตัดสินใจเข้าทารายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย นอกจากนี้บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 ) รายงานประจาปี ของบริษทั และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั
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ส่วนที่ 3
งบการเงิ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตง้ิ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษทั สาลี่ พริน้ ท์ต้งิ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และผลการดาเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินของบริษทั ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินซึง่ ประกอบด้วยนโยบายการบัญชีท่สี าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ าม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้าพเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อ ง ค่าเผื่อการลดราคาทุ นของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุท ธิท่ีจะได้รบั เป็ นเรื่องสาคัญ
ในการตรวจสอบและได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิ ธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสิ นค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รบั
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ก) เรื่องประมาณการ วิธกี ารตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ทางบัญ ชีท่ีส าคัญ และการใช้ ดุ ล ยพินิ จ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ท าความเข้า ใจนโยบายการบัญ ชีแ ละประเมิน วิธี ก ารที่
ตัง้ ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั
ฝ่ ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อ การลดราคาทุน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ
ของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั ซึ่งพบว่านโยบายการ
- สุทธิ
บัญชีมคี วามสม่าเสมอจากปี ทผ่ี า่ นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบการเงินแสดงยอดคงเหลือ
ประเมินความเหมาะสมและสอบถามผูบ้ ริหารในเชิงทดสอบ
สินค้าคงเหลือก่อนรับรูค้ า่ เผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้ เป็ น
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์แ ละข้อ มูลประกอบการตัด สิน ใจของ
มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั จานวน 116.89 ล้านบาท และมีค่าเผื่อการ
ฝ่ ายบริหาร ซึง่ ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อการลดราคาทุน
ลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั จานวน 21.79
ของสิน ค้า ให้เ ป็ น มูล ค่า สุท ธิท่ีจ ะได้ร บั โดยพิจ ารณาจาก
ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือ - สุทธิคิดเป็ นร้อยละ 9.87 ของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงการวิเคราะห์ อายุของสิน ค้า
สินทรัพย์รวม
คงเหลือ
ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า
หลักเกณฑ์ในการประเมิน ค่าเผื่อ การลดราคาทุ นของสิน ค้า
คงเหลือ โดยตรวจสอบความถูกต้องของการแยกอายุสนิ ค้า
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั พิจารณาจาก 1) สินค้าเคลื่อนไหวช้า
จากรายการเคลื่อ นไหววันสุดท้ายของสิน ค้า คงเหลือ กับ
2) สิน ค้า ล้า สมัย และ 3) สิน ค้า ที่ร าคาขายต่ า กว่า ราคาทุ น
เอกสารประกอบรายการ
ซึ่งฝ่ ายบริหารบันทึกประมาณการจากดุลยพินิจและประสบการณ์
ทดสอบความถูกต้องของจานวนเงินสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้ 1) สินค้าคงเหลือ
จากราคาขาย (ราคาขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) ของ
ที่ไม่เคลื่อนไหวนานจะถูกนามาพิจารณาในการประมาณค่า
สินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี กบั ใบเสนอราคาขายสินค้าล่าสุด
เผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า 2) สินค้าล้าสมัยจะถูกตัง้ ค่าเผื่อเต็ม
และคานวณค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่า
จานวน และ 3) จานวนค่าเผื่อคานวณจากส่วนต่างของราคา
สุทธิทจ่ี ะได้รบั ตามประมาณการจากหลักเกณฑ์ของฝ่ ายบริหาร
ขาย (สุท ธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) กับราคาทุ นของสินค้า
และ
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี เพื่อพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อสาหรับสินค้าที่ม ี
ประเมินความครบถ้วนของการพิจารณาสินค้าเคลื่อนไหว
ราคาขายต่ากว่าราคาทุน
ช้าและล้าสมัยโดยทดสอบความครบถ้วนกับรายการสินค้า
ค่าเผื่อการลดราคาทุ นของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุท ธิท่ีจะได้รบั
ที่คงค้างนานในรายงานวิเคราะห์อายุสนิ ค้าคงเหลือ รวมถึง
เป็ นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็ น
ข้อมูลที่ได้จากการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
รายการที่มสี าระสาคัญต่อสินทรัพย์รวมของบริษทั และค่าเผื่อ
ช่วงสิน้ ปี
การลดราคาทุ น ของสิน ค้า ให้เ ป็ น มูล ค่ า สุท ธิท่ีจ ะได้ร ับ เป็ น
จากวิธกี ารทดสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าหลักเกณฑ์
รายการประมาณการที่อาศัยดุลยพินิจและประสบการณ์ ของ
ที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ น
ฝ่ ายบริห าร ดังนั น้ ความเหมาะสมของมูลค่ าสินค้าคงเหลือ
มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานประกอบ
จึงขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายการ
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยูใ่ นรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั ่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญ
กับงบการเงิน หรือกับความรู้ท่ไี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน
กรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะเลิกบริษทั หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริงอันเป็ นสาระส าคัญ หรือ ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จ ริต หรือ ข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้ วย ความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกัน ว่า
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มอี ยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิ ดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือ ข้อ ผิด พลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่ าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่กี รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น อิสระ

109

จากเรื่องที่ส่อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สง่า โชคนิ ติสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี

2564 (แบบ 56-1 One Report)

งบแสดงฐานะการเงิน
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

9

37,724,688

188,350,819

10 ก)

100,000,000

100,000,000

10 ข)

100,000,000

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

11

130,974,603

99,871,843

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

12

95,104,620

57,557,292

13

19,973,021

-

6,519,618

2,939,724

490,296,550

448,719,678

937,686

936,758

-

100,000,000

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้ - เงินฝากประจาธนาคาร
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดภายในหนึง่ ปี ของ
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาธนาคาร

ส่วนทีถ่ งึ กาหนดภายในหนึง่ ปี ของ
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคา้ ประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาธนาคาร

10 ข)

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย

13

60,035,989

79,988,507

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

14

326,531,594

266,307,420

10,094,527

8,834,198

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ

15

46,109,225

67,661,794

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

16

6,895,969

17,750,914

22,483,602

18,899,663

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

473,088,592

560,379,254

รวมสิ นทรัพย์

963,385,142

1,009,098,932

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
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2564 (แบบ 56-1 One Report)

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

44,191,204
21,474,691
3,588,649

35,263,775
20,562,925
1,103,098

69,254,544

56,929,798

36,417,678
9,116,235

57,892,369
7,908,786

45,533,913

65,801,155

114,788,457

122,730,953

300,000,000

300,000,000

300,000,000
619,162,127

300,000,000
619,162,127

30,000,000
(100,565,442)

30,000,000
(62,794,148)

รวมส่วนของเจ้าของ

848,596,685

886,367,979

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

963,385,142

1,009,098,932

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

17
18

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

18
19

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 1,200,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญจานวน 1,200,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
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2564 (แบบ 56-1 One Report)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

445,771,175

411,191,062

(379,844,905)

(343,946,866)

65,926,270

67,244,196

4,523,966

10,694,256

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(21,835,474)

(23,169,564)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(72,516,720)

(70,739,722)

(23,901,958)

(15,970,834)

(3,100,922)

(3,966,252)

(27,002,880)

(19,937,086)

(10,837,639)

(1,819,091)

(37,840,519)

(21,756,177)

69,225

(1,122,457)

69,225

(1,122,457)

(37,771,294)

(22,878,634)

(0.032)

(0.018)

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขันต้
้ น
รายได้อน่ื

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิ น
และค่าใช้จา่ ยภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จา่ ยภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

ขาดทุนสุทธิ สาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุทธิ จากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐาน

22
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ขาดทุนสะสม
ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่วนเกิ นมูลค่า

จัดสรรแล้ว -

หุ้นสามัญ สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้

รวม

จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

300,000,000

619,162,127

30,000,000

(39,915,514)

909,246,613

-

-

-

(22,878,634)

(22,878,634)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

300,000,000

619,162,127

30,000,000

(62,794,148)

886,367,979

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

300,000,000

619,162,127

30,000,000

(62,794,148)

886,367,979

-

-

-

(37,771,294)

(37,771,294)

300,000,000

619,162,127

30,000,000

(100,565,442)

848,596,685

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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งบกระแสเงิ นสด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

(27,002,880)

(19,937,086)

70,885,751

69,226,923

(313,354)

247,879

(2,568,830)

11,552,340

(178,028)

(2,448,658)

-

(57,621)

1,467,021

1,234,239

(3,642)

(16,269)

(3,879,991)

(8,131,843)

3,100,922

3,966,252

41,506,969

55,636,156

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื

(30,905,778)

1,963,102

สินค้าคงเหลือ

(34,978,498)

(8,929,159)

(3,579,894)

(1,908,244)

(699,999)

-

22,561,528

(1,202,714)

2,485,551

395,902

(173,040)

-

(3,783,161)

45,955,043

(2,883,940)

(8,523,842)

-

8,328,630

(6,667,101)

45,759,831

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

20

(กลับรายการ) ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
(กลับรายการ) ค่าเผือ่ การลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ น
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
กาไรจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
กาไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
รายได้ดอกเบีย้
ต้นทุนทางการเงิน
กระแสเงิ นสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินจากการดาเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินจากการดาเนิ นงาน

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงิ นสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

19
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งบกระแสเงิ นสด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

บาท

บาท

214,798

2,551,176

(62,232,091)

(76,389,270)

(3,016,898)

(2,214,300)

เงินสดจ่ายค่ามัดจาเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(56,214,930)

-

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสัน้ - เงินฝากประจาธนาคาร

-

319,409,713

เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาธนาคาร

- (100,000,000)

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคา้ ประกันเพิม่ ขึน้

(928)

(934)

(20,503)

-

4,000,184

9,601,259

(117,270,368)

152,957,644

-

(1,020,951)

(23,587,740)

(22,618,930)

(3,100,922)

-

(26,688,662)

(23,639,881)

(150,626,131)

175,077,594

188,350,819

13,273,225

37,724,688

188,350,819

รับรู้สทิ ธิการใช้สนิ ทรัพย์ตามสัญญาเช่า

89,013,886

98,875,343

เจ้าหนี้จากการซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์

2,741,794

13,351,257

-

7,975,796

59,202,327

-

เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบีย้ รับ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ชาระคืนหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

15

ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ่ มเติ ม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด

โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์รอการขาย
โอนเงินมัดจาค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ต้งิ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) เป็ นบริษทั มหาชนจากัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และมีทอ่ี ยู่ตามทีจ่ ดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
การประกอบการธุรกิจหลักของบริษทั คือ การรับพิมพ์สติก๊ เกอร์ เพื่อนาไปติดตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ
งบการเงินได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2

เหตุการณ์สาคัญในระหว่างปี ที่รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
ในปี พ.ศ. 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึง่ เหตุการณ์
ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลทางลบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เนื่องจากยอดการใช้สนิ ค้าอุปโภคบริโภคยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการสังซื
่ ้อฉลากติดสินค้ายังมีต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการการป้ องกันยังมีอยู่ ซึง่ ฝ่ ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความใส่ใจ
กับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็ นพิเศษ และได้ประเมินผลกระทบต่อการดาเนินงาน รวมทัง้ การวางแผน
เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างต่อเนื่อง
3

เกณฑ์การจัดทางบการเงิ น

งบการเงินได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกาหนดภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิ ดเผย
เป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทยก
่
าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของบริษทั ไปถือปฏิบตั ิ บริษทั
เปิ ดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารหรือรายการทีม่ คี วามซับซ้อน และรายการเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การทีม่ นี ยั สาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุฯ ข้อ 7
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็ นภาษาไทย ในกรณีท่มี เี นื้อความขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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4
4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษทั
ก)

การปรับปรุงการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพิม่ เติมหลักการใหม่
และแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่อไปนี้
การวัดมูลค่า ซึง่ รวมถึงปั จจัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็ นกิ จการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการ
มากกว่า 1 แห่ง ซึง่ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นกิจการตามกฎหมาย และ
การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคานิยามของสินทรัพย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้ สนิ ใน
งบการเงิน รวมทัง้ ได้อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริหารในการดูแลรักษา
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่ นอนของการวัดมูลค่าในการรายงาน
ทางการเงิน

ข)

การปรับ ปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น
ปรับเปลี่ยนข้อกาหนดการบัญชีป้องกันความเสีย่ งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จาก
ความไม่แน่นอนทีเ่ กิดจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง เช่น อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงทีก่ าหนดจากธุรกรรม
การกูย้ มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กาหนดให้กจิ การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้

ค)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิ น และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 8 เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด
ปรับปรุงคานิยามของ ”ความมีสาระสาคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และกรอบแนวคิด และอธิบ ายถึง การน าความมีสาระสาคัญไปประยุก ต์ไ ด้ชดั เจนขึ้นใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
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ง)

4.2

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรือ่ ง สัญญาเช่า เกีย่ วกับการ
ผ่ อ นปรนในทางปฏิบ ัติก รณี ท่ผี ู้เช่ าได้ร ับการลดค่ าเช่ าเนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผู้เช่า
สามารถเลือกที่จะไม่ประเมินว่าการลดค่าเช่าดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า (Lease
modification) สาหรับการลดหรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่าถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษทั
บริษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ดงั ต่อไปนี้มาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้
ก)

การปฏิ รูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิ งระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 7 (TFRS 7)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 4
(TFRS 4) กาหนดมาตรการผ่อนปรนสาหรับรายการทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการ
ป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมื่อมีการเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
มาตรการผ่อนปรนทีส่ าคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่
• เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์ในการกาหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หนี้สนิ ทางการเงิน (รวมถึงหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า) ซึง่ เป็ นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
และเกณฑ์ใหม่ทใ่ี ช้ในการกาหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ
กิจการจะไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนทันที ทัง้ นี้
กิจการที่เป็ นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่า เนื่องจากการเปลี่ยน
เกณฑ์การกาหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง ก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามวิธี
ปฏิบตั ขิ า้ งต้นด้วย
• ผ่อนปรนให้กจิ การยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งสาหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณี
ทีค่ วามสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสีย่ งได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง ทัง้ นี้
กิจการยังคงต้องรับรูส้ ว่ นของความไม่มปี ระสิทธิผล
TFRS 7 ได้กาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
• ลักษณะและระดับของความเสีย่ งต่อกิจการจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
• กิจการมีการบริหารจัดการความเสีย่ งเหล่านัน้ อย่างไร
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลีย่ นจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงไปใช้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงอืน่
และวิธกี ารบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
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5
5.1

นโยบายการบัญชี
การแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นาเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทและเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้
นาเสนองบการเงินของบริษทั

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
ณ วันทีเ่ กิดรายการ
รายการกาไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายชาระทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน

5.2

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา และไม่มขี อ้ จากัดในการถอน

5.3

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินทีล่ กู ค้าจะต้องชาระซึง่ เกิดจากการขายสินค้าตามปกติของธุรกิจ
บริษทั รับรูล้ กู หนี้การค้าเมื่อเริม่ แรกด้วยจานวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ ราศจากเงื่อนไขในการได้รบั ชาระ ยกเว้น
ในกรณีท่เี ป็ นรายการที่มอี งค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ บริษัทจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเนื่องจากบริษทั ตัง้ ใจทีจ่ ะรับชาระกระแสเงินสด
ตามสัญญา
ทัง้ นี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุฯ ข้อ 5.5 จ)
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5.4

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ราคาทุนของสินค้าคานวณโดยวิธถี วั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนของวัตถุดบิ ประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ หักด้วยส่วนลดทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ต้นทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา
ประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเพื่อให้สนิ ค้านัน้ อยู่ในสภาพและสถานทีป่ ั จจุบนั

5.5

สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ก)

การจัดประเภท
บริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก
ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดงั กล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไข
ของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
รายการทีว่ ดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกาไรหรือขาดทุน)
และ
รายการทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
บริษทั จะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่กต็ ่อเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงในโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เท่านัน้

ข)

การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
ในการซือ้ หรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ บริษทั จะรับรู้ รายการ ณ วันทีท่ ารายการค้า
ซึง่ เป็ นวันทีบ่ ริษทั เข้าทารายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์นนั ้ โดยบริษทั จะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
ออกเมื่อสิทธิในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นัน้ สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและ บริษัท ได้โอน
ความเสีย่ งและผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริม่ แรก บริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทารายการซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์นนั ้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วย FVPL บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนการทารายการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน
บริษทั จะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึง่ มีอนุ พนั ธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญา
ว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่
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ง)

ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขน้ึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของบริษทั ในการจัดการสินทรัพย์ทางการ
เงิน และลัก ษณะของกระแสเงิน สดตามสัญ ญาของสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน การวัด มู ล ค่ า สิน ทรัพ ย์
ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ดว้ ยราคาทุนตัดจาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีบ่ ริษทั ถือไว้เพื่อรับชาระ
กระแสเงินสดตามสัญญาซึง่ ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ เท่านัน้ จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
และรับ รู้ร ายได้ด อกเบี้ย จากสิน ทรัพย์ทางการเงิน ดัง กล่ า วตามวิธีอ ัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริงและแสดง
ในรายการรายได้อ่นื กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกาไรหรือขาดทุน
และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

จ)

การด้อยค่า
บริษทั ใช้วธิ อี ย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรูก้ ารด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ตาม
ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดงั กล่าวตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั เริม่ รับรูล้ กู หนี้การค้า
ในการพิจ ารณาผลขาดทุน ด้า นเครดิตที่คาดว่า จะเกิด ขึ้น ผู้บ ริห ารได้จดั กลุ่ มลูก หนี้ต ามความเสี่ ยง
ด้านเครดิตที่มลี กั ษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกาหนดชาระ ทัง้ นี้เนื่องจากสินทรัพย์ทเ่ี กิด
จากสัญญานัน้ เป็ นงานทีส่ ่งมอบแต่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บซึง่ มีลกั ษณะความเสีย่ งใกล้เคียงกับลูกหนี้สาหรับ
สัญญาประเภทเดียวกัน ผูบ้ ริหารของบริษทั จึงได้ใช้อตั ราผลขาดทุน ด้านเครดิตของลูกหนี้กบั สินทรัพย์
ที่เ กิด จากสัญ ญาที่เ กี่ยวข้อ งด้ว ย อัต ราขาดทุ น ด้า นเครดิต ที่ค าดว่า จะเกิด ขึ้น พิจ ารณาจากลักษณะ
การจ่ายชาระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปั จจัย
ในอนาคตทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจ่ายชาระของลูกหนี้
ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ พิจารณาจากประวัตกิ ารชาระเงินจากการขาย
ในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และประสบการณ์ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย บริษัทใช้วธิ ีการทัวไป
่ ( General
approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ กาหนดให้พจิ ารณา
ผลขาดทุ น ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น ภายใน 12 เดือ นหรือ ตลอดอายุ สิน ทรัพ ย์ ขึ้น อยู่ ก ับ ว่ า มีก ารเพิ่ม ขึ้น
ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตัง้ แต่ เริ่มรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
บริษทั ประเมินความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานว่า
มีการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเมื่อแรกเริม่ หรือไม่ (เปรียบเทียบความเสีย่ งของ
การผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึน้ ณ วันที่รบั รู้
รายการเริม่ แรก)
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บริษัท พิจ ารณาและรับ รู้ผ ลขาดทุ น ด้า นเครดิต ที่ค าดว่ า จะเกิด ขึ้น โดยพิจ ารณาถึง การคาดการณ์
ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รบั รู้เกิดจากประมาณการ
ความน่ าจะเป็ นของผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (เช่น มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินสด
ทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั ทัง้ หมดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก) โดยจานวนเงินสดทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทัง้ หมดและกระแสเงินสดซึ่ง บริษัทคาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงเมื่อแรกเริม่ ของสัญญา
บริษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี้
จานวนเงินทีค่ าดว่าจะไม่ได้รบั ถ่วงน้าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็ น
มูลค่าเงินตามเวลา
ข้อมูลสนับสนุ นและความสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน เกีย่ วกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ในปั จจุบนั และการคาดการณ์ไปในอนาคต
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน และแสดงรวมอยู่
ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5.6

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้นทุนเริม่ แรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้ สินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรายการออกไป
บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่นื คานวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณ
การไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

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

บริษทั ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
ผลกาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจาหน่ ายอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั
จากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกาไรหรือขาดทุนอื่น
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5.7

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์และตัดจาหน่ ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ตามประมาณการซึง่ บริษทั ประมาณการไว้ท่ี 3 ปี และ 5 ปี

5.8

สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณี ที่บริษทั เป็ นผูเ้ ช่า
บริษัทรับรู้สญ
ั ญาเช่าเมื่อบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ
ตามสัญ ญาเช่ า โดยค่ า เช่ า ที่ช าระจะปั น ส่ ว นเป็ น การจ่ า ยช าระหนี้ สิน และต้น ทุ น ทางการเงิน โดยต้ น ทุ น
ทางการเงิน จะรับ รู้ใ นก าไรหรือ ขาดทุ น ตลอดระยะเวลาสัญ ญาเช่ า ด้ว ยอัต ราดอกเบี้ย คงที่จ ากยอดหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธีเ ส้นตรงตามอายุท่สี นั ้ กว่ า
ระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลาการเช่า
บริษทั ปั นส่วนสิง่ ตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็ นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่
ไม่เป็ นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สาหรับสัญญาทีป่ ระกอบด้วยส่วนประกอบ
ของสัญ ญาที่เ ป็ น การเช่ า และส่ว นประกอบของสัญ ญาที่ไ ม่เ ป็ น การเช่า ยกเว้น สัญ ญาเช่ า อสัง หาริมทรัพย์
ซึ่ง บริษัท เป็ น ผู้เ ช่ า โดยบริษัท เลือ กที่จ ะไม่ แ ยกส่ว นประกอบของสัญ ญา และรวมแต่ ละส่ว นประกอบเป็ น
ส่วนประกอบทีเ่ ป็ นการเช่าเท่านัน้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่า
ปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า ดังนี้
ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาระคงทีโ่ ดยเนื้อหา) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซือ้ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษทั จะใช้สทิ ธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีบ่ ริษทั คาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน้
การจ่ า ยช าระตามสัญ ญาเช่ า ในช่ ว งการต่ อ อายุ สญ
ั ญาเช่ า ได้ร วมอยู่ใ นการค านวณหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ า
หากบริษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
บริษทั จะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบีย้ โดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบีย้ โดยนัยได้
กลุ่ม บริษัท จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยมื ส่วนเพิม่ ของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน
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บริษัทมีสญ
ั ญาเช่าซึ่งกาหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าจนกระทังดั
่ ชนีหรืออัตรานัน้ มีผลต่อการจ่ายชาระ บริษทั ปรับปรุงหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าไปยังสินทรัพย์
สิทธิการใช้ทเ่ี กีย่ วข้องเมื่อการจ่ายชาระค่าเช่าดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไป
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วย
จานวนทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าจ่ายทีไ่ ด้ชาระก่อนเริม่ หรือ ณ วันทาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตามสัญญาเช่า
ต้นทุนทางตรงเริม่ แรก
ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าทีจ่ ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าต่าจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง
5.9

หนี้ สินทางการเงิ น
ก)

การจัดประเภท
บริษทั จะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินทีบ่ ริษทั เป็ นผูอ้ อกเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสาร
ทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
หากบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาทีจ่ ะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กบั กิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรือเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มกี าหนดได้นัน้ เครื่องมือทาง
การเงินนัน้ จะจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชาระนัน้ สามารถชาระโดยการออก
ตราสารทุนของบริษทั เองด้วยจานวนตราสารทุนทีค่ งที่ เพื่อแลกเปลีย่ นกับจานวนเงินทีค่ งที่
หากบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนเมื่อบริษทั ไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ออกไป
อีกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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ข)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริม่ แรกบริษัทต้องวัดมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่า
หนี้สนิ ทางการเงินทัง้ หมดภายหลังการรับรูร้ ายการด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

ค)

การตัดรายการและการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของสัญญา
บริษทั ตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินเมื่อภาระผูกพันทีร่ ะบุในสัญญาได้มกี ารปฏิบตั ติ ามแล้ว หรือได้มกี าร
ยกเลิกไป หรือสิน้ สุดลงแล้ว
หากบริษทั มีการเจรจาต่อรองหรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิ ทางการเงิน บริษทั จะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ บริษทั จะต้อง
รับรู้หนี้สนิ ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของหนี้สนิ ใหม่นัน้ และตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินนัน้
ด้วยมูลค่าตามบัญชีทเ่ี หลืออยู่ และรับรูส้ ว่ นต่างในรายการกาไร/ขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน
หากบริษัท พิจ ารณาแล้ว ว่ า การต่ อ รองเงื่อ นไขดัง กล่ า วไม่ เ ข้า เงื่อ นไขของการตัด รายการ บริษัท
จะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สนิ ทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบีย้
ที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ และรับรู้ส่วนต่างในรายการ
กาไรหรือขาดทุนอื่นในกาไรหรือขาดทุน

5.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริษทั ตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ทท่ี ราบได้แน่ นอน บริษทั จะทดสอบการด้อยค่า
เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ี ่งชีว้ ่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะ
รับรูเ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึง
จานวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจาหน่ายและมูลค่าจากการใช้
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุท่ที าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป บริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า
สาหรับสินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่ค่าความนิยม
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5.11 ผลประโยชน์พนักงาน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิน้
รอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานปั จจุบนั
รับรูต้ ามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิน้ สุดรอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะบันทึก
หนี้สนิ ด้วยจานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย

ข)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ทพ่ี นักงานจะได้รบั เมื่อเกษียณอายุ
โดยมักขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น อายุ จานวนปี ทใ่ี ห้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ น้ี ค านวณโดยนั ก คณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภัย อิส ระด้ว ยวิธีคิด ลดแต่ ล ะหน่ ว ย
ทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคต โดยใช้อ ัต ราผลตอบแทนในตลาดของพัน ธบัตรรัฐบาล ซึ่ง เป็ น สกุ ลเงิน เดีย วกับ สกุลเงิน
ประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกาหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชาระ
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวด
ทีเ่ กิดขึน้ และรวมอยู่ในกาไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือขาดทุน

ค)

โครงการสมทบเงิน
บริษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสารองเลีย้ งชีพตามความสมัครใจ บริษทั ไม่มภี าระผูกพันทีต่ อ้ ง
จ่ายชาระเพิม่ เติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
เมื่อถึงกาหนดชาระ

5.12 ประมาณการหนี้ สิน
บริษัทมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ทาไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และประมาณการจานวนทีต่ อ้ งจ่ายได้
บริษทั จะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีค่ าดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน การเพิม่ ขึน้ ของประมาณการหนี้สนิ เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบีย้ จ่าย
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5.13 ภาษี เงิ นได้ปีปัจจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับ ปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นหรือรายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เป็ นงวดๆ ในกรณีทก่ี ารนากฎหมายภาษีไปปฏิบตั ขิ น้ึ อยู่กบั การตีความ บริษทั จะตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ทีเ่ หมาะสมจากจานวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายชาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้เมื่อ เกิดผลต่ างชัวคราวระหว่
่
างฐานภาษีของสินทรัพย์แ ละหนี้ สนิ และราคา
ตามบัญชีท่แี สดงอยู่ในงบการเงิน อย่ า งไรก็ต ามบริษัท จะไม่ร ับรู้ภาษีเ งิน ได้รอการตัด บัญชีสาหรับผลต่ าง
ชัวคราวที
่
เ่ กิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
-

การรับรู้เริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี
ผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุนทัง้ ทางบัญชีและทางภาษี
ผลต่างชัวคราวของเงิ
่
นลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่บริษทั สามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่ างชัวคราวและการกลั
่
บรายการผลต่ างชัวคราวมี
่
ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชาระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอ
ทีจ่ ะนาจานวนผลต่างชัวคราวนั
่
น้ มาใช้ประโยชน์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มา
หักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้อ งกับภาษีเงินได้ท่ปี ระเมิน โดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษีหน่ วยงานเดียวกันซึ่งตัง้ ใจจะ
จ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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5.14 การรับรูร้ ายได้
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มื่อบริษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลกู ค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบ
สินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั สาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึง
วันครบอายุและพิจารณาจากจานวนเงินต้นทีเ่ ป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับการบันทึกค้างรับของบริษทั
รายได้อนื ่
รายได้อ่นื บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.15 การจ่ายเงิ นปันผล
เงินปั นผลทีจ่ ่ายไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้รบั
การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั
5.16 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผู้มีอานาจสูงสุด ด้านการดาเนิ น งาน
ผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฎิบตั งิ านของส่วนงานดาเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทีท่ าการตัดสินในเชิงกลยุทธ์
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6
6.1

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิ น
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิ น
กิจกรรมของบริษทั ย่อมมีความเสีย่ งทางการเงินทีห่ ลากหลายซึง่ ได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่ ง
ด้านมูลค่ายุตธิ รรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการ
เปลี่ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ย และความเสี่ย งด้า นราคา) ความเสี่ย งด้า นการให้สิน เชื่อ และความเสี่ย งด้าน
สภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหา
วิธกี ารลดผลกระทบทีท่ าให้เสียหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษทั ให้เหลือน้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
การจัดการความเสีย่ งทางการเงินดาเนินงานโดยฝ่ ายบริหาร ในส่วนงานบริหารการเงินของบริษทั ซึง่ เป็ นไปตาม
นโยบายที่อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของบริษัท จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้ องกัน
ความเสีย่ งทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทางานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยปฏิบตั งิ านต่างๆ ภายในบริษทั
6.1.1 ความเสีย่ งจากตลาด
ก)

ความเสีย่ งจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขน้ึ กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ จากเงินฝากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ
ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั บริษทั พิจารณา
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ไม่เป็ นนัยสาคัญเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ ี
ดอกเบีย้ มีจานวนใกล้เคียงกัน

ข)

ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
บริษัท มีก ารจัด การความเสี่ย งด้า นสภาพคล่ อ งอย่ า งรอบคอบซึ่ง รวมถึง การด ารงไว้ซ่ึง เงิน สดและ
หลัก ทรัพ ย์ ท่ีมีต ลาดรองรับ อย่ า งเพีย งพอ ความสามารถในการหาแหล่ ง เงิน ทุ น ที่เ พีย งพอและ
ความสามารถในการปิ ดฐานะความเสีย่ ง ส่วนงานบริหารการเงินของบริษทั ตัง้ เป้ าหมายจะดารงความยืดหยุ่น
ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มคี วามเพียงพอ เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
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6.1.2 ความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเสีย่ งด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตาม
สัญญาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ทว่ี ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายความเสีย่ งด้านสินเชื่อแก่ลกู ค้าและ
ลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อ บริษทั มีนโยบายทีท่ าให้มนใจ
ั่
ได้ว่าการขายสินค้าและการให้บริการนัน้ เป็ นการขายสินค้าแก่ลกู ค้าทีม่ ปี ระวัตสิ นิ เชื่ออยู่ในระดับทีม่ คี วาม
เหมาะสม บริษทั ฝากเงินสดกับสถาบันการเงินทีม่ คี ุณภาพและความน่าเชื่อถือทีอ่ ยู่ในระดับสูง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั มีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน 6 ประเภททีต่ ้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้ - เงินฝากประจาธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาธนาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
6.2

การบริหารส่วนของเงิ นทุน
วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุนคือ
รักษาไว้ซง่ึ การดาเนินงานต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ ะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ และยังประโยชน์
ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ และ
รักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู๋ในระดับทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี้สนิ
เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษทั พิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่าเสมอจากอัตราส่วนหนี้สนิ
ต่อทุน
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6.3

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลาดับชัน้ ตามข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจาก ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั /ราคาปิ ด ที่อ้างอิง
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึง่ ใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุด
เท่าทีเ่ ป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มา
จากข้อมูลทีส่ งั เกตได้ในตลาด
การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินเป็ นไปตามนโยบายการบัญชีตามที่เปิ ดเผย
ในหมายเหตุฯ ข้อ 5.5 และหมายเหตุฯ ข้อ 5.9

7

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และการใช้ดลุ ยพิ นิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ารการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน้
ก)

ค่าเผือ่ การลดราคาทุนของสิ นค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รบั
ในการประมาณค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่า
จะได้รบั ของสินค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากสินค้า
ที่ล้าสมัย เสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวช้าของสินค้า และมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั โดยคานึงถึงวงจรอายุของสินค้า
การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข)

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ทีไ่ ม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่ างชัว่ คราวและขาดทุน นัน้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็ นต้อ งประมาณการว่า บริษัท ควรรับรู้จานวน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีทค่ี าดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานทีเ่ กีย่ วกับความเสีย่ งในการผิดนัดชาระ
หนี้และอัตราการขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิด บริษัทใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณา
เลือ กปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่ อการคานวณการด้อ ยค่ า บนพื้น ฐานของข้อมูลในอดีต ของบริษัท และสภาวะแวดล้อม
ทางตลาดทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

ง)

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขน้ึ อยู่กบั ข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้
และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ ฯ ข้อ 18

จ)

การกาหนดอัตราการคิ ดลดของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
บริษทั ประเมินอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่าดังนี้
ใช้ขอ้ มูลทีก่ ารจัดหาเงินทุนจากบุคคลทีส่ ามของแต่ละกิจการทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าและปรับปรุงข้อมูลทีไ่ ด้รบั ให้สะท้อน
กับการเปลีย่ นแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหากเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญ
ั ญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8

ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน

บริษทั ดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจรับพิมพ์สติก๊ เกอร์และดาเนินการผลิต
ในประเทศไทย โดยส่วนงานดาเนินธุรกิจหลัก คือ ประเทศไทย บริษทั ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณา
จากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรือขาดทุนจากการ
ดาเนินงานที่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน นี้ ดังนัน้ รายได้ กาไรจากการดาเนินงาน และสินทรัพย์ ทงั ้ หมดที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินนี้ จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดาเนินงานแล้ว บริษทั รับรูร้ ายได้ดงั กล่าวเมื่อปฏิบตั ติ ามภาระที่ต้อง
ปฏิบตั เิ สร็จสิน้ (point in time)
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้ากาหนดขึน้ ตามสถานทีต่ งั ้ ของลูกค้า
ไทย
พม่า
อื่นๆ
รวม

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

423,303
19,007
3,461
445,771

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

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี พ.ศ. 2564 บริษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซง่ึ เป็ นรายเดียวกันกับปี ก่อนจานวน 1 ราย เป็ นจานวนเงิน 109 ล้านบาท
(พ.ศ. 2563 : จานวนเงิน 111 ล้านบาท)
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
9

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
- บัญชีกระแสรายวัน

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

26
33,167
4,532
37,725

126
34,063
154,162
188,351

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารในบัญชีออมทรัพย์มอี ตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.35 ต่อปี
(พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.10 ถึง 0.55 ต่อปี )
10 เงิ นลงทุนประเภทเงิ นฝากประจาธนาคาร
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 100 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 100 ล้านบาท)
เป็ นเงินลงทุนในเงินฝากประจาธนาคารในประเทศ 1 แห่ง ระยะเวลา 9 เดือน ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.55 ต่อปี
และจะครบกาหนดไถ่ถอนภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.65 ต่อปี )

ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินลงทุนระยะยาวจานวน 100 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : จานวน 100 ล้านบาท)
เป็ นเงินลงทุนในเงินฝากประจาธนาคารในประเทศ 1 แห่ง ระยะเวลา 24 เดือน ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ
0.45 ถึง 0.55 ต่อปี และจะครบกาหนดไถ่ถอนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :
ร้อยละ 0.45 ถึง 0.50 ต่อปี )
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
11 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
11.1 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นสุทธิ

128,643
(442)
128,201

98,302
(756)
97,546

ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้อ่นื - กิจการอื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

324
92
992
1,366
130,975

203
56
1,112
955
99,872

11.2 การด้อยค่าของลูกหนี้ การค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้การค้า มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้น
- ลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีขนั ้ ต้น
- ลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ ไม่เกิ น 3 เดือน
พันบาท
พันบาท

107,941
(34)

20,176
(65)

ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ ไม่เกิ น 3 เดือน
พันบาท
พันบาท

77,384
-

19,751
-

เกิ นกว่า
12 เดือน
พันบาท

รวม
พันบาท

174
(135)

191
(191)

128,643
(442)

3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน
พันบาท
พันบาท

เกิ นกว่า
12 เดือน
พันบาท

รวม
พันบาท

548
(548)

98,302
(756)

3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน
พันบาท
พันบาท

161
(17)

203
-

416
(208)
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้าสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้ การค้า
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
(กลับรายการ) รับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิม่ ขึน้ ในกาไร
หรือขาดทุนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

756

508

(314)
442

248
756

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

55,545
61,346
116,891

24,395
57,517
81,912

(3,118)
(18,668)
95,105

(2,422)
(21,933)
57,557

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

379,845
12,846
(15,415)

343,947
11,552
(16,278)

12 สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

วัตถุดบิ
สินค้าสาเร็จรูป
หัก ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
- วัตถุดบิ
- สินค้าสาเร็จรูป

ต้นทุนขายทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนระหว่างปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
รับรูค้ ่าเผื่อสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เพิม่ ขึน้ ในกาไรหรือขาดทุน
การกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั

บริษทั ได้ขายสินค้าคงเหลือทีเ่ คยปรับลดมูลค่าในราคาทุนเดิม ดังนัน้ บริษทั จึงกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือทีเ่ คย
รับรูใ้ นปี ปัจจุบนั
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13 สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยวิ ธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัด จาหน่ ายสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 มีดงั นี้
พันบาท
รายการหมุนเวียน
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
รับโอนส่วนทีถ่ งึ กาหนดภายในหนึ่งปี
ราคาตามบัญชีปลายงวด

19,973
19,973

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี
โอนไปส่วนทีถ่ งึ กาหนดภายในหนึ่งปี
ราคาตามบัญชีปลายปี

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

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดจัดอยู่ในระดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรมระดับ 2 ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้อตั รา
ดอกเบีย้ ในตลาดทีส่ งั เกตได้ทม่ี อี ยู่ และคานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ณ วันทีใ่ น
งบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่า
ใกล้เคียงราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มสี าระสาคัญ
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มกี ารโอนรายการระหว่างลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
14 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สทุ ธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จาหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคาในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้และ
เครือ่ งจักร อุปกรณ์สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
รอการติ ดตัง้ และ
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

51,298
(45,224)
6,074

666,975
(490,020)
176,955

123,675
(100,927)
22,748

11,623
(7,254)
4,369

4,637
4,637

858,208
(643,425)
214,783

6,074
7,075
(3,803)
9,346

176,955
54,175
4,637
(103)
(32,788)
202,876

22,748
11,082
(8,262)
25,568

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

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

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

58,373
(49,027)
9,346

656,082
(453,206)
202,876

134,757
(109,189)
25,568

11,636
(8,492)
3,144

25,373
25,373

886,221
(619,914)
266,307
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
พันบาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สทุ ธิ
ซือ้ สินทรัพย์
โอนสินทรัพย์
จาหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคาในระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้และ
เครือ่ งจักร อุปกรณ์สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
รอการติ ดตัง้
ยานพาหนะ
และก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

9,346
1,922
18,594
(32)
(4,701)
25,129

202,876
62,537
(32,667)
232,746

25,568
16,633
(5)
(8,963)
33,233

3,144
1,728
(1,244)
3,628

25,373
87,554
(81,131)
31,796

266,307
107,837
(37)
(47,575)
326,532

74,999
(49,870)
25,129

717,363
(484,617)
232,746

147,182
(113,949)
33,233

13,364
(9,736)
3,628

31,796
31,796

984,704
(658,172)
326,532

ค่าเสื่อมราคาถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 43.76 ล้านบาท และ 3.81 ล้านบาท ตามลาดับ (พ.ศ. 2563 : จานวน 41.52 ล้านบาท และ 4.57 ล้านบาท
ตามลาดับ)
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
15 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

อาคาร
รวม

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

46,109
46,109

67,662
67,662

สาหรับ ปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม รายการที่ร ับ รู้ใ นก าไรหรือ ขาดทุ น และกระแสเงิน สดที่เ กี่ย วข้อ งกับ สัญ ญาเช่า
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ค่าเสือ่ มราคาสาหรับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
อาคาร
รวม
ดอกเบีย้ จ่าย
การเพิม่ ขึน้ สุทธิของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ระหว่างปี
กระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดของสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่าต่า

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

21,553
21,553

21,644
21,644

3,073

3,966

-

48,870

23,588

22,619

288

315

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

6,897
(1)
6,896

17,757
(6)
17,751

16 ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษทั มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เพิม่ /(ลด) ในกาไรหรือขาดทุน
เพิม่ /(ลด) ในกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เพิม่ /(ลด) ในกาไรหรือขาดทุน
เพิม่ /(ลด) ในกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ค่าเผือ่
ผลขาดทุน
พันบาท

ค่าเผือ่
การลดมูลค่า
ราคาทุนของ
สิ นค้าให้เป็ น
มูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รบั
พันบาท

ค่าเผือ่
การด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
พันบาท

102
50
152
(63)
89

5,816
(945)
4,871
(514)
4,357

1,523
(1,523)
95
95

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ ผลต่างชัวคราว
่
พนักงาน ของสัญญาเช่า
พันบาท
พันบาท
1,054
247
280
1,581
259
(17)
1,823

1,653
(1,653)
-

สิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้
พันบาท

ขาดทุนสะสม
ที่สามารถ
นามาใช้สิทธิ
ทางภาษี
ในอนาคต
พันบาท

รวม
พันบาท

708
708
(175)
533

9,690
755
10,445
(10,445)
-

19,838
(2,361)
280
17,757
(10,843)
(17)
6,897
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้
ผลต่างชัวคราว
่
ของสัญญาเช่า
พันบาท
หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(เพิม่ )/ลดในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(เพิม่ )/ลดในกาไรหรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

549
(543)
6
(5)
1

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับรายการขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ด้ไม่เกินจานวนทีเ่ ป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางภาษีนนั ้ บริษทั ไม่ได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
จานวน 8 ล้านบาท ทีเ่ กิดจากรายการขาดทุนจานวน 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 บริษทั ไม่ได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
จานวน 22 ล้านบาท ที่เกิดจากรายการขาดทุนจานวน 112 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกาไรทางภาษี
ในอนาคต โดยรายการขาดทุนจานวนเงิน 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 112 ล้านบาท) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2568 และ
พ.ศ. 2569 ตามลาดับ
17 เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้อ่นื - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

30,745
67
8,385
4,994
44,191

12,025
45
20,353
2,841
35,264

143

บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18 หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
รายละเอียดการครบกาหนดของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ามีดงั นี้
พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

จานวนเงิ นขัน้ ตา่ ที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็ น
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต
ของสัญญาเช่า
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

23,616
37,740

23,664
61,328

(3,464)
57,893

(6,537)
78,455

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน
ภายในไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

21,475
36,418
57,893

20,563
57,892
78,455

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิ น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

9,116

7,909

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

1,467

1,234

(87)

1,404

19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายการเคลื่อนไหวสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
- ต้นทุนบริการปั จจุบนั
- ต้นทุนดอกเบีย้
การวัดมูลค่าใหม่
- (กาไร) ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

7,909

5,271

1,382
85

1,151
83

(87)
(173)
9,116

1,404
7,909

พ.ศ. 2564
ร้อยละ

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

1.63
4.00
5.00 - 25.00

1.07
4.00
5.00 - 25.00

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็ นดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่ มขึน้
การลดลงของ
ในข้อสมมติ
ของหนี้ สิน
ของหนี้ สิน
ร้อยละ
พันบาท
พันบาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

0.50
0.50
10.00

(366)
353
(655)

389
(337)
744

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อา้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอ่นื คงที่
ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าวยากที่จะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กนั
ในการคานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติ
หลักได้ใช้วธิ เี ดียวกันกับการคานวณหนี้สนิ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทร่ี บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วิธกี ารและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคือ 9.97 ปี (พ.ศ. 2563 :
11.01 ปี )
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทไ่ี ม่มกี ารคิดลดมีดงั นี้
น้ อยกว่า
1 ปี
พันบาท

ระหว่าง
1-5 ปี
พันบาท

ระหว่าง
6-10 ปี
พันบาท

เกิ นกว่า
10 ปี
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

486

4,410

7,576

11,752

24,224

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

413

3,439

6,247

12,232

22,331

20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่นื ของพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสาเร็จรูป

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

97,612
70,886
19,900
269,466
(3,829)

89,655
69,227
17,470
224,883
4,318

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

10,838
10,838

1,819
1,819

21 ภาษี เงิ นได้

ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ภาษีเงินได้สาหรับขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ของบริษทั มียอดจานวนทีแ่ ตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคณ
ู กับอัตรา
ภาษีของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20
(พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายทีห่ กั ภาษีเงินได้เพิม่
ขาดทุนทางภาษีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทเ่ี คยรับรู้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

(27,003)

(19,937)

(5,401)

(3,987)

812
(3,024)
8,006
10,445
10,838

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

22 ขาดทุนต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม คานวณจากขาดทุนสาหรับปี ทเ่ี ป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริษทั และจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี้

ขาดทุนสุทธิสาหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว (พันหุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่อหุน้ )

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

(37,841)
1,200,000
(0.032)

(21,756)
1,200,000
(0.018)

บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
23 รายการกับธุรกิ จหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

บริษทั ใหญ่
บริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั สาลี่ อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ซึง่ จัดตัง้ อยู่ในประเทศไทยด้วยสัดส่วนการถือ
หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นจานวนร้อยละ 65

ข)

รายการกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท

ค)

นโยบายการกาหนดราคา

รายได้จากการขายสิ นค้า
บริษทั ใหญ่
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

35
1,653

19
1,394

ราคาตลาด
ราคาตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษทั ใหญ่

3,073

3,966

ราคาตามทีต่ กลงร่วมกัน

ค่าน้าค่าไฟฟ้ า
บริษทั ใหญ่

999

803

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่

ยอดค้างชาระที่เกิ ดจากการขายและซื้อสิ นค้าและบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้ การค้า
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุทธิ
บริษทั ใหญ่
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
บริษทั ใหญ่

324

203

67

45

46,109

67,662

9,892

78,455
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บริษทั สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ง)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พันบาท
พันบาท
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

17,282
533
17,815

15,431
467
15,898

24 ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึน้
ก)

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันจากสัญญาทีส่ าคัญเกีย่ วกับภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รบั รู้
ในงบการเงินมีดงั นี้

สัญญาซือ้ เครื่องจักร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข)

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

22,433

67,937

ภาระผูกพันจากสัญญาบริการที่ยกเลิ กไม่ได้
บริษัท มีภ าระผูก พัน ตามสัญ ญาบริก ารที่ย กเลิก ไม่ ไ ด้ ยอดรวมของจ านวนเงิน ขัน้ ต่ า ที่ต้อ งจ่ า ยในอนาคต
ตามสัญญาบริการมีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ค)

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

185
185

145
145

การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษทั มีหนังสือค้าประกันทีอ่ อกโดยธนาคารจานวน 1.5 ล้านบาท
ซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการค้าประกันการใช้ไฟฟ้ า ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจของบริษทั
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ฯ ขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ น่ื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ แล ้ว
(2) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่า บริษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดู แลให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษทั ฯได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ แล ้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาที่
มิชอบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
ในการนี้ เพือ่ เป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯได้รบั รองความถูกต้อง ซึ่ง บริษทั สาลี่ พริ้นท์
ติ้ง จากัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ นายธนะชัย สันติชยั กูล และนางสาวปิ ยะนุ ช บุญยะบูรณ์ เป็ นผูร้ บั รองความถูกต้องของข้อมูล
และ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายธนะชัย สันติชยั กูล และนางสาวปิ ยะนุ ช
บุญยะบูรณ์ กากับไว้ บริษทั ฯ ถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯได้รบั รองความถูกต้องแล ้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. นายสาทิส

ตาแหน่ ง
ตัตวธร

2. นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์

ลายมือชื่อ

กรรมการ

....................................................................

กรรมการ

....................................................................

กรรมการผูจ้ ดั การ

................................................................

ผูร้ บั มอบอานาจ
1. นายธนะชัย

สันติชยั กูล

2. นางสาวปิ ยะนุช บุญยะบูรณ์

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน .................................................................
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Company Name:

Tel :

Salee Printing Public Company Limited

FaX :

+66 2 529 6010-11

Website :

http : // www.saleeprinting.com

E-mail :

info@saleeprinting.com

Founded : 1996
Year of Establishment : 2014
Address : 19 Moo 10 Tumbol Klong 4,
Amphur klongLuang, Pathumthani 12120, Thailand

+66 2 529 6000

Business Type : Label Printer
Capital :

300 MB

