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ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

เว็บไซต์ :
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

ประเภทธุรกิจ :

เลขทะเบียนบริษัท :
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ :

ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) :

ทุนชำาระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) :
ลงทุนในบริษัทย่อย :

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ผู้สอบบัญชี :

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
18 หมู่ 10 ตำาบลคลองสี่ อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
662-529-5968-99
662-529-5958-9 (สำานักงาน)
662-529-5957 (โรงงาน)
www.saleeind.com
SALEE
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ และมีบริษัทย่อยทำา
ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูง
บมจ.0107547000630
วันที่ 28 เมษายน 2548
340,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวมทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท
มีการจัดสรรเพิ่มทุนจำานวน 86,782,962 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ 13,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
259,327,039 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำาระแล้ว 259,327,039 บาท
1. บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด
 ทุนจดทะเบียน 98.82 ล้านบาท อัตราส่วนการถือหุ้น 70%
2. บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
 ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท อัตราส่วนการถือหุ้น 90%

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

1. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ

3. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ

4. นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172
บริษัทสำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทร. (02) 264-0777, (02) 661-9190 Fax. (02) 264-0789-90
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(หน่วย : พันบาท)

บริษัทและบริษัทย่อย 2554 2553 2552

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ 744,294 729,419 822,771

รายได้รวม 756,443 775,608 900,351

ต้นทุนขายและบริการ 495,548 485,507 610,262

กำาไรขั้นต้น 248,746 243,912 212,509

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 130,400 127,247 133,958

ดอกเบี้ยจ่าย (5,929) (4,483) (20,270)

กำาไรสุทธิ 66,741 93,332 96,781

กำาไรต่อหุ้น 0.27 0.38 0.40

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 952,566 894,029 1,011,554

หนี้สินรวม 321,346 243,771 422,596

ส่วนของผู้ถือหุ้น 631,220 650,258 588,958

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.66 1.82 0.88

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 33.42 33.44 25.83

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 15.90 16.00 9.55

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 8.97 12.80 11.76

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) 11.83 17.16 19.51

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.38 0.72

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
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รายงานจากคณะกรรมการ

นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการ

แม้ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทจะเผชิญความยากลำาบากในการประกอบธุรกิจจากสาเหตุของภาวะน้ำาท่วมในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของบริษัทคือ จังหวัดปทุมธานี แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้
บริหารและพนักงานทุกคน ทำาให้บริษัทสามารถฝ่าฟันภาวะวิกฤตดังกล่าวมาได้ และทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหาย
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยบริษัทสามารถที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและพิมพ์
ฉลากสินค้าของบริษัทก็มีการเจริญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการเติบโตตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมของลูกค้าทั้งทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 

สำาหรับในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 756 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ในอัตราร้อยละ 3 
และมีกำาไรสุทธิลดลงจาก 93.33 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 66.74 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 28  ซึ่ง
สาเหตุที่กำาไรสุทธิลดลงดังกล่าวเนื่องมาจากในปี 2553 นั้น มีการบันทึกกำาไรสุทธิที่เกิดจากการขายเงินลงทุนในของบริษัท 
เอสซี วาโด จำากัด ประมาณ 15 ล้านบาท และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 การดำาเนินกิจกรรมการผลิตของกลุ่มบริษัทได้
รับผลกระทบจากน้ำาท่วม จึงทำาให้ยอดขายลดลง  
 
ทั้งนี้ ในปี 2555 นี้ บริษัทเชื่อว่าจะเป็นปีแห่งการเติบโตของบริษัท เนื่องจากในปีที่ผ่านมา  บริษัทได้ใช้เงินลงทุนในเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่อนข้างมาก เพื่อวางฐานการขยายธุรกิจ อีกทั้งภาวะการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลังจาก
เหตุการณ์น้ำาท่วมทำาให้ต้องมีการเร่งผลิตสินค้าเป็นจำานวนมากเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า 

คณะกรรมการเชื่อมั่นว่า แนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่มีคุณธรรมและยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ จะช่วยเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่นคง ซึ่งคณะกรรมการได้
พยายามวางเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกันไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ที่ดี โดยมีโครงการ
ช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง อาทิ การบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนต่าง ๆ  การร่วมกิจกรรมแจกสิ่งของและเลี้ยง
อาหารเด็กในวันเด็ก การบริจาคสิ่งของและเข้าเยี่ยมให้กำาลังใจแก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหาร
และพนักงานบริษัททุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัท โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการร่วมแรงกันป้องกันโรงงานจากภาวะน้ำาท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่า ในปี 2555  จะเป็นปีที่ดีของบริษัท จากการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งคณะกรรมการทุกคนให้คำามั่นและยืนยันว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้องค์กรนี้สร้างสิ่งดีๆ 
ตอบแทนให้แก่ทุกฝ่าย

นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)  
(“บริษัท”)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536  เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกประเภท
อิเล็กทรอนกิส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับผู้ผลิตสินค้า
ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer  :  OEM)  
และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ OEM ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีฐานการผลิตใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องบรรจุมอเตอร์
คอมพิวเตอร์  และเครื่องใช้ไฟฟ้า  กล่องบรรจุชิ้นงาน Hard Disk Drive ถาดใส่ชิ้นงานอิเล็กทรอนกิส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ถาดใส่ชิ้นงานแผงวงจรไฟฟ้า ถาดใส่กุ้งแช่แข็งและอาหารทะเล และบรรจุภัณฑ์ประเภทลามิเนท (Laminate) เป็นต้น

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉดี (Plastic Injection) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนประกอบถาด IC ส่วนประกอบของ
ไมโครเวฟ  แฟกซ์  ปลั๊กไฟ  สวิทซ์ตัดไฟ  เครื่องมือวัดค่าไฟ มือจับรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ภาชนะบรรจุน�้า อาหาร เป็นต้น

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉดี
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บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด โดยบริษัทถือหุ้นทั้งหมด  ต่อ
มาในเดือนสิงหาคม 2552 ได้ขายหุ้นบางส่วนให้กับกลุ่มบริษัท Pago Holding AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำาให้สัดส่วน
การถือหุ้นโดยบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 70 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด ดำาเนนิธุรกิจรับพิมพ์
ฉลากสินค้าคุณภาพสูง (Self-adhesive Label) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ปัจจุบันบริษัทรับพิมพ์ฉลาก
สินค้าให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่ให้ความสำาคัญ
กับบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากสินค้าที่มีคุณภาพ มีลักษณะคงทน สีสันสวยงาม และโดดเด่น นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยาย
ธุรกิจด้านการพิมพ์ offset สำาหรับบรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องกระดาษด้วย

ปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทได้ขยายออกไปหลากหลายประเภท อาทิ กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำาอาง เครื่องอุปโภค
บรโิภค เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำาหรับสัตว์เลี้ยง และด้วยคุณภาพสินค้าที่โดดเด่น จึงทำาให้บริษัท พาโก้ สาลี่ 
พริ้นท์ติ้ง จำากัด เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการผลิตฉลากสินค้าคุณภาพ เพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทัน
สมัยแล้ว บริษัทยังมีระบบการบริหารการจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ฉลากสินค้ามานาน
กว่า 20 ปี

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด เป็นบริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำาธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ฉีด
และขึ้นรูปพลาสติก เพื่อเป็นการเสริมความ
แข็งแกร่งให ้แก ่ธุรกิจของบริษัทและทำาให ้
บริษัทมีการบริการที่ครบวงจรมากขึ้น โดย
บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง 
จำากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตและจำาหน่ายเม็ดสีพลาสติก
แบบเข้มข้น (Masterbatch) ให้กับผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกและอุตสาหกรรมยาง โดยผู้ผลิตเหล่านีจ้ะนำาเม็ดสีพลาสติกแบบเข้มข้น
ไปผสมกับเม็ดพลาสติก ยาง และยางสังเคราะห์ บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด เปิด
ดำาเนนิการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546  และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ 
จำากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 8.61

บริษัท ยูเนี่ยนซันไรส์ จำากัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อรับซื้อถาดไอซี 
(Integrated Circuit Tray) ที่บริษัทผลิตเพื่อจำาหน่ายต่อให้กับบริษัท
ผู้จัดจำาหน่ายอิเล็กทรอนกิส์ชั้นนำาของญี่ปุ่น เหตุผลของการที่บริษัท
ต้องจำาหน่ายถาดไอซี (IC Tray) ผ่านบริษัท ยูเนี่ยนซันไรส์ จำากัด 
เนื่องจากหนึง่ในผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนซันไรส์ จำากัด มีความ 
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท Toyo Jushi จำากัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
การผลิตถาดไอซีมายาวนานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ปัจจุบัน บริษัทถือ
หุ้นอยู่ในบริษัท ยูเนี่ยนซันไรส์ จำากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 17.99

โครงสร้างกลุ่มบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

บจ. สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง  

90.00% 70.00% 17.99% 8.61%

     บจ. ยูเนี่ยนซันไรส์ บจ. พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง       บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน
 สำาหรับทิศทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์ในประเทศไทยคาดว่ายังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าทั่วโลก ทำาให้กำาลัง
ซื้ออุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนกิส์ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบในระยะสั้นถึงกลางเท่านัน้ แต่ในระยะ
ยาวอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปในอนาคต เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 
1) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมาก โดยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เปรียบเสมือน 
 เป็นการวางรากฐานของเทคโนโลยีในอนาคต ดังนัน้ความต้องการใช้สินค้าอิเล็กทรอนกิส์จะยังคงมีความต้องการต่อไปอย่างไม่ 
 หยุดนิง่
2) สินค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าชั้นกลาง คือ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบให้แก่สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย  
 ทำาให้ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนกิส์มาจากความต้องการที่ค่อนข้างหลากหลาย และแม้ว่าสินค้าบางชนดิที่ใช้ชิ้นส่วนอิเล็ก
 ทรอนกิส์ล้าสมัยหรือหยุดผลิตไปแล้ว แต่จะยังมีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนกิส์ประเภทอื่นๆ  
3) การที่ธุรกิจพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ (E-Commerce) มีการขยายตัวอย่างมาก และมีธุรกิจจำานวนมากที่ประสบความสำาเร็จจาก
 การใช้ช่องทางพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์นี้ ทำาให้มีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนกิส์เพื่อใช้ในการทำาธุรกิจ และเพื่อสนับสนนุระบบ 
 ธุรกรรมทางด้านพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์มากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว ทำาให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์โลกมีแนวโน้มขยายตัว
 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะส่งผลให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์ของไทยมีการขยายตัวไปพร้อมกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์โลก 

ภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกอิเล็กทรอนกิส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 สำาหรับภาวะการแข่งขันที่บริษัทประสบอยู่ในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอิเล็กทรอนกิส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ จึงไม่มีคู่แข่งต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าให้แก่ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ 
(OEM) และ Subcontractors ดังกล่าวจะประกอบและส่งกลับญี่ปุ่น เพื่อกระจายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 สำาหรับการแข่งขันจากผู้ประกอบการในประเทศ เนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการฉดี และ 2) ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการขึ้นรูป ทำาให้ธุรกิจทั้งสองประเภทมี
กลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความแตกต่างกัน
 
 สำาหรับจำานวนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการฉดี (Plastic Injection) ในประเทศมีจำานวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีความชำานาญเฉพาะด้านในการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับครัวเรือน ผู้
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการแบ่งกลุ่มของผู้ประกอบการจะแบ่งตามคุณภาพของสินค้าที่ผลิต

 ในส่วนของสินค้าที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าในกลุ่มที่ต้องใช้ความชำานาญในการผลิต รวมทั้งการควบคุมคุณภาพและบริการ ซึ่ง
ผู้ผลิตที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนมากเป็นบริษัทต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ที่มาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ให้กับ Subcontractorsหรือ ผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (OEM) ทั่วไปเหมือนกับบริษัท ดังนัน้ การแข่งขันในธุรกิจจึงมีลักษณะค่อนข้าง
รุนแรง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสินค้าของบริษัท ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด สาเหตุหนึง่เนื่องจากการที่บริษัทมีการลงทุน
ค่อนข้างสูงในเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีช่างเทคนคิที่มี
ประสบการณ์ในการปรับสภาพเครื่องจักร สามารถรองรับการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงจำานวนการ
ผลิตในปริมาณมากได้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญในด้านคุณภาพสินค้าโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในส่วนการผลิตอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานมีความชำานาญ และมีทักษะแรงงานเพิ่มขึ้น เช่น 
ส่งพนกังานไปอบรมเทคนคิการใช้เครื่องจักรในการผลิตจากผู้จำาหน่ายเครื่องจักรในต่างประเทศ และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับคำา
ร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่บริษัทผลิต หรือรับคืนสินค้าจากลูกค้า ประกอบกับฐานลูกค้าของ
บริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมายาวนาน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนัน้ แม้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมนีจ้ะค่อนข้างรุนแรง แต่ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะคุณภาพของสินค้าและการ
บริการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ OEM และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้า OEM ในประเทศไทย
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สำาหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) จะมีจำานวนคู่แข่งขันน้อยรายกว่า โดยคู่แข่งขันที่อยู่
ในระดับเดียวกันมีประมาณ 4-5 ราย นับเฉพาะคู่แข่งที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
ในจำานวนนี้มีประมาณ 2-3 ราย เป็นบริษัทรับจ้างขึ้นรูปอย่างเดียว ส่วนผู้ผลิตที่เหลือจะให้บริการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเช่นเดียวกับ
บริษัท ซึ่งข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทในส่วนของการผลิตแบบขึ้นรูป คือ บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ใน
การขึ้นรูปพลาสติก เพียงลูกค้านำาผลิตภัณฑ์มาให้บริษัทจะจัดทีมงานออกแบบที่สามารถช่วยลูกค้าในการออกแบบ ซึ่งการให้บริการ
ในลักษณะนีช้่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและเป็นที่พอใจ โดยแบบงานและแม่พิมพ์ที่ผลิตโดยบริษัทจะถูกรักษาเป็นความลับทางด้านการ
ผลิต ดังนัน้ นอกจากความสำาคัญของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงต่อเวลาแล้ว บริษัทยังให้ความสำาคัญกับลูกค้าและพร้อมที่จะช่วย
เหลือลูกค้าแก้ปัญหาเสมอ

ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า
 เนื่องจากลักษณะการให้บริการของบริษัทจะเป็นรูปแบบการให้บริการผลิตฉลากสินค้าแบบครบวงจร และจะเน้นการผลิตฉลาก
สินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ส่วนคู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 1) ผู้ผลิตฉลากสินค้าเพียงอย่างเดียว และ 2) ผู้ผลิตที่ผลิต
สินค้าด้านอื่นด้วยนอกจากฉลากพิมพ์

 ในส่วนของผู้ผลิตฉลากสินค้าเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นโรงงานห้องแถว และใช้เงิน
ลงทุนตำ่า ซึ่งมีเป็นจำานวนมาก และโดยมากจะมีความชำานาญเฉพาะด้านการพิมพ์ฉลากสินค้าแบบกระดาษเท่านัน้ ดังนัน้ คู่แข่งขันของบริษัท
ที่ผลิตฉลากสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าระดับเดียวกันจะมีค่อนข้างน้อยราย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรสูง เพราะต้อง
ใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเที่ยงตรงในการผลิตและตรวจเช็คความผิดพลาด อาทิ เครื่องยิงฟิล์ม เครื่อง Vision 
Inspection เพื่อใช้ตรวจเช็คคุณภาพของฉลากพิมพ์หลังการผลิต เพื่อให้ฉลากที่ได้มีแบบ สี และคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งทำาให้การ
เข้ามาของคู่แข่งขันค่อนข้างลำาบาก เพราะการจะเข้ามาแข่งขันธุรกิจนีต้้องมีฐานลูกค้าที่แน่ชัดก่อน เนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักร
ที่สูง และการได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นไปไม่ง่ายนกั แต่เนื่องจากบริษัทได้ก่อตั้งและผลิตฉลากสินค้ามาแล้วเป็นเวลามากกว่า 12 ปี 
จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีคู่แข่งขันที่เป็นต่างชาติประมาณ 1-2 ราย ที่เพิ่งเข้ามา
ตั้งโรงงานในไทย ได้แก่ มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีโอกาสในการแข่งขันที่ดีกว่า เนื่องจากอยู่ในธุรกิจมานานและเข้าใจสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในประเทศไทยดีกว่า
 
 สำาหรับผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าชนดิอื่นด้วยนอกเหนือจากฉลากพิมพ์ เช่น ผู้ผลิตพวกบรรจุหีบห่อ อาทิ ขวดนำ้าดื่ม หรือถ้วยไอศ
ครีม แม้จะมีการใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรสูง แต่ผู้ผลิตในกลุ่มนีจ้ะเน้นการผลิตสินค้าหลักของบริษัท จึงไม่ได้เน้นการผลิตฉลากพิมพ์
เพื่อขาย แต่เป็นการผลิตเพื่อใช้กับสินค้าของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเท่านัน้ และคาดว่าผู้ผลิตดังกล่าวจะไม่เข้ามาเป็นคู่แข่งบริษัทในการ
ผลิตฉลากพิมพ์เป็นสินค้าหลัก และขายให้กับบุคคลภายนอก ดังนัน้ การแข่งขันโดยตรงยังไม่รุนแรง
 
 จากการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบริษัท จะเห็นว่าแนวโน้มตลาดฉลากสินค้าคุณภาพสูงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
สาเหตุสำาคัญเนื่องจากกระแสความนิยมฉลากสินค้าคุณภาพสูงในต่างประเทศเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ประกอบกับผู้บรโิภคให้ความสำาคัญ
กับ บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามมากขึ้น ดังนัน้ การทำาฉลากสินค้าที่มีคุณภาพดี สีสันสดใส จะทำาให้สินค้ามีความโดดเด่นและดึงดูด ผู้
บรโิภคได้ง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยผู้ผลิตสินค้าไม่จำาเป็นต้องผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันแต่มีลวดลาย 
หรือสีที่แตกต่างกันเก็บไว้เป็นจำานวนมาก
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ประเภท
ดำ�เนินก�ร

โดย
% ก�รถือหุ้น
ของบริษัท

2554 2553 2552

ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท %
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัท 246 33 286 37 246 27

ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ บริษัทย่อย 90 55 7 37 5 20 2

ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า* บริษัทย่อย 70 455 60 363 47 243 27

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์**

บริษัทย่อย 75 - - 89 11 391 44

อื่น ๆ - - - - - - - -

รวมร�ยได้ 756 100 775 100 900 100

*เดือนสิงหาคม 2552 บริษัทถือหุ้นในธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า เท่ากับ 70% จากเดิมที่ถืออยู่ 100%
**เดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทขายหุ้นในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จากเดิมที่ถืออยู่ 75%

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับ ปี 2552 – 2554 ปรากฎดังนี้

โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

1. คว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงทางด้านราคาวัตถุดิบ
  เนื่องจากเม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก และแผ่นฟิล์มพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และฉลาก 
 พิมพ์พลาสติก (Sticker) เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ดังนัน้ ราคาโดยทั่วไปจะ แปรผันตามราคา 
 น�้ามันและราคาก๊าซในตลาดโลก ซึ่งหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรของบริษัท 
  
 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่การผลิตของบริษัทนัน้ ลูกค้าจะเป็นผู้ก�าหนดประเภท มาตรฐาน คุณภาพ และผู้ขายวัตถุดิบมาให้ ซึ่ง 
 ราคาขายก็จะเป็นราคาเดียวกันทั่วโลก (Global Price)  ซึ่งบริษัทก็สามารถขอปรับราคาขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการ 
 รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังนี้

  - ประสานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและติดต่อกับผู้ค้าวัตถุดิบไว้หลายๆ ราย
  - เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจากผู้ขายตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพื่อให้ได้เงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุด
  - ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกและแผ่นพลาสติกจากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ เพื่อวาง
   แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม หากราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น บริษัทอาจจะสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เพียงพอต่อ 
   การใช้ในการผลิตระยะหนึง่
  - ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถชี้แจงและปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่เป็นจริงได้
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตวัตถุดิบคุณภาพน้อยราย
ที่ผ่านมาบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกและแผ่นพลาสติกเกือบทั้งหมดจากแหล่งผลิตภายในประเทศ ซึ่งบางครั้งมีผู้ผลิต
น้อยรายที่มีคุณภาพ บริษัทจึงสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายนัน้ซึ่งมีคุณสมบัติดีมีปัญหาในการผลิตน้อยและตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้า
กำาหนดมากที่สุด ดังนัน้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ผลิตรายนี้มากเกินไป  อย่างไรก็ตาม มีบริษัทโรงงานผลิตวัตถุดิบดัง
กล่าวเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงพยายามลดความเสี่ยงโดยติดต่อผู้ผลิตมากรายขึ้น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  ทั้งการแข่งขันจาก
ผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นและไต้หวันที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และบริษัทคู่แข่งในประเทศจีนที่มีต้นทุนแรงงานที่ตำ่ากว่า แต่เนื่องจากชิ้น
ส่วนพลาสติกที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าคุณภาพและต้องใช้ความชำานาญของช่างเทคนคิ เช่น การปรับสภาพเครื่องจักรในการผลิตให้
เหมาะสมกับแม่พิมพ์ที่ถูกกำาหนดไว้ เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการและเป็นการลดของเสียจากขบวนการผลิต ที่ผ่านมาบริษัทไม่มี
ประวัติการร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องมาตรฐาน หรือคุณภาพของสินค้า ประกอบกับบริษัทมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งทำาให้เชื่อมั่นว่าบริษัท
สามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทชั้นนำาในอุตสาหกรรมนี้ได้  ดังนัน้ นโยบายการแข่งขันของบริษัทจะเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับ
กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำาคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา

2. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
 ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 
ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด กลุ่มจิวะพรทิพย์ และกลุ่มอัศวกาญจน์ และผู้บริหาร
ของบริษัทอีก 3 ท่าน คือ นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์  นายสาทิส  ตัตวธร  และนายเศวต  นราธิปกร  โดยกลุ่มดังกล่าวถือหุ้น
รวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท ซึ่งทำาให้สามารถคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ได้ ดัง
นัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

3. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ
 ในปี 2554 ได้เกิดวิกฤตมหาอุทกภัยในหลายจังหวัด ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธานี ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ 
ทำาให้ได้รับผลกระทบทางด้านคมนาคม การเดินทางของพนกังาน และการขนส่งสินค้า บริษัทจึงได้หยุดการผลิตทั้งหมดประมาณ 15 
วัน ส่งผลให้ยอดรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการป้องกันนำ้าท่วมครั้งนัน้ อย่างไรก็ดี จากการป้องกัน
อย่างเต็มที่ดังกล่าวทำาให้ทรัพย์สินและเครื่องจักรภายในโรงงานของบริษัทไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด มีเพียงการเสียหายทางเดิน
ภายนอกเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งบริษัทได้ทำาประกันภัยเอาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของเหตุการณ์นำ้าท่วมดังกล่าว ในปี 
2555 นี้ บริษัทจึงได้เตรียมการป้องกันโดยการอุดช่องโหว่ต่าง ๆ และการตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วบริษัทรอบโรงงาน และได้
เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันนำ้าท่วม อาทิเช่น เครื่องปั๊มนำ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น และบริษัทยังได้มีแผนปฏิบัติการในเรื่อง
ดังกล่าวไว้พร้อมแล้วหากเกิดวิกฤตดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การจ่ายเงินปันผล

ลำาดับที่  ชื่อ จำานวนหุ้น (หุ้น) % การถือหุ้น

1 บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด 62,231,790 25.32

2 นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 17,688,300 7.20

3 นายเศวต นราธิปกร 17,616,792 7.17

4 นายสาทิส ตัตวธร 15,579,177 6.34

5 นางภัทริน  มงคลรัตน์ 11,020,002 4.48

6 นายประกิต อัศวกาญจน์ 10,475,360 4.26

7 นายไพบูลย์  ตั้งตรงศักดิ์ 9,700,000 3.94

8 นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ 8,080,913 3.29

9 นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ 8,006,196 3.26

10 นางประภัทยา จิวะพรทิพย์ 7,463,022 3.03

รวม 167,861,552 68.29

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 12 ตุลาคม 2554

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นติิบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้นำาปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำาเนนิงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับ
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ข้อมูลคณะกรรมการ  (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
กับผู้บริหาร

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท การศึกษา ปี พ.ศ. ประวัติการทำางาน

1. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
อายุ 61 ปี 
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนาม

สามีนางพิมพา 
จิวะพรทิพย์

3.29% ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547
ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2546 – ปัจจุบัน
ปี 2542 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด
บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด

2. นายสาทิส ตัตวธร
อายุ 56 ปี
กรรมการผู้จัดการและกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนาม

ไม่มีความสัมพันธ์ 6.33% ปริญญาตรี  
สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2542 – ปัจจุบัน

ปี 2542 – ปี 2547

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการ
บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด
บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส์ จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

3. นายเศวต  นราธิปกร 
อายุ 57 ปี
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนาม

ไม่มีความสัมพันธ์ 7.17% ปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DAP รุ่นที่ 26 
วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2548 – ปัจจุบัน

ปี 2542 – ปัจจุบัน

ปี 2542 –  ปี 2547

กรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด
กรรมการ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

4. นางพิมพา  
จิวะพรทิพย์
อายุ 61 ปี
กรรมการ

ภรรยานายสุชาติ  
จิวะพรทิพย์

0.11% ประกาศนียบัตร Business 
Management Winona 
Technical Institute MN 

USA.
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท ไวต้า จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

5. นายเลอพงศ์
วงศ์ทวีพิพัฒน์
อายุ 63 ปี
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนาม

ไม่มีความสัมพันธ์ 3.26% ประกาศนียบัตร  
อาชีวะศึกษา

วิทยาลัยพาณิชย์อัสสัมชัญ
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2542 – ปัจจุบัน

ปี 2553 – ปัจจุบัน
ปี 2542 – ปี 2552

กรรมการ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลล์ 
(ประเทศไทย)จำากัด
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ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
กับผู้บริหาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท การศึกษา ปี พ.ศ. ประวัติการทำางาน
6. นายชาญชัย อัศวกาญจน์

อายุ 45 ปี
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนาม

หลาน นายสุชาติ
จิวะพรทิพย์

1.01% ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ

Indiana University of 
Pennsylvania
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2550 - ปัจจุบัน

ปี 2548 – ปัจจุบัน

ปี 2546 - ปัจจุบัน
ปี 2546 – ปี 2548

ปี 2542 – ปี 2546

กรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

กรรมการ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)
บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกการตลาดและขาย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)

ผู้จัดการแผนก VPH
บริษัท ไวต้า จำากัด

7. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
อายุ 73 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความสัมพันธ์ 0 ปริญญาโท สาขาการจัดการ
ทั่วไป

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎ

สวนดุสิต
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547

ก.ค. 2547 – ปัจจุบัน

ก.ค. 2547 – ปี 2549

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

8. พลอากาศเอกบุรีรัตน์  
รัตนวานิช
อายุ 63 ปี
กรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความสัมพันธ์ 0 วทบ. (ทอ)
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547
DCP รุ่นที่ 122/2553

ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน
ปี 2547 – ส.ค.2551

ปี 2551 – 2554

ปี 2552

ปี 2546 – ปี 2551

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด 
(มหาชน)

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
กองบัญชาการกองทัพไทย

กรรมการ
บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ 
จำากัด

9. นายพัฒนา อัศวนิเวศน์
อายุ 60 ปี
กรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความสัมพันธ์ 0 พาณิชยการ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

DAP รุ่นที่ 77 
วันที่ 21 มกราคม 2552

เม.ย.2553 – ปัจจุบัน
ก.ย.2551 - ส.ค.2552

ปี 2542 – ปัจจุบัน
ปี 2517 - ปี 2542

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำากัด
ห้างหุ้นส่วนจำากัด สินสยามเอ็นจิ
เนียริ่ง

10. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
อายุ 59 ปี
กรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความสัมพันธ์ 0 ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP รุ่นที่ 35 

วันที่  7  มีนาคม  2548

ก.พ. 2548 – ปัจจุบัน

ปี 2545 – ปัจจุบัน

ปี 2533 – ปี 2545

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดัลมาติเนอร์ (ประเทศไทย) 
จำากัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น  จำากัด
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4. นางพิมพา จิวะพรทิพย์                           
 กรรมการ

5. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์  
 กรรมการ

6. นายชาญชัย อัศวกาญจน์
 กรรมการ

1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการ

2. นายสาทิส  ตัตวธร                                             
กรรมการผู้จัดการ

3. นายเศวต  นราธิปกร
กรรมการ

7. นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช
กรรมการตรวจสอบ

9. นายพัฒนา อัศวนิเวศน์
กรรมการตรวจสอบ

10. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
กรรมการตรวจสอบ

1

4

8

2

5

9

3

6

10

7

คณะกรรมการ
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ข้อมูลคณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท การศึกษา ปี พ.ศ. ประวัติการทำางาน

1. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
อายุ 61 ปี 

ประธานกรรมการ
บริหาร

3.29% ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547
ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2546 – ปัจจุบัน
ปี 2542 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด
บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด

2. นายสาทิส ตัตวธร
อายุ 56 ปี

กรรมการผู้จัดการ 6.33% ปริญญาตรี  
สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2542 – ปัจจุบัน

ปี 2542 – ปี 2547

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด
บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส์ จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

3. นายเศวต  นราธิปกร
อายุ 57 ปี

กรรมการบริหาร 7.17% ปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DAP รุ่นที่ 26 
วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2548 – ปัจจุบัน

ปี 2542 – ปัจจุบัน

ปี 2542 –  ปี 2547

กรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด
กรรมการ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

4. นายชาญชัย อัศวกาญจน์
อายุ 45 ปี

กรรมการบริหาร 1.01% ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ

Indiana University of 
Pennsylvania
DAP รุ่นที่ 26 

วันที่  5  ตุลาคม  2547

ปี 2550 - ปัจจุบัน

ปี 2548 – ปัจจุบัน

ปี 2546 - ปัจจุบัน
ปี 2546 – ปี 2548

ปี 2542 – ปี 2546

กรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำากัด

กรรมการ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกการตลาดและขาย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนก VPH
บริษัท ไวต้า จำากัด
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86 7 95

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท การศึกษา ปี พ.ศ. ประวัติการทำางาน

5. นายวีรวิธ  วณิชยาลัย
อายุ 57 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 0 ปริญญาตรี  สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปี 2536 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

6. Mr. Takashi  Otani
อายุ 66 ปี

ผู้จัดการฝ่ายการ
ตลาดและขาย

0.05% Chuo University High 
School, Japan

ปี 2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

7. นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน
อายุ 57 ปี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 0.02% ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปี 2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

8. นายสุพจน์  สุนทรินคะ
อายุ 45 ปี

ผู้จัดการฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์และ
พัฒนาธุรกิจ

0 ปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี  สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปี 2547 – ปัจจุบัน

ปี 2542 – ปี 2547

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนา
ธุรกิจ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการตลาด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. นายธีรเดช  จรัสเรืองนิล
อายุ 56 ปี

ผูจ้ัดการฝา่ยบญัชแีละ
การเงิน

0 ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2555 – ปัจจุบัน

ปี 2553 – ปี 2554

ปี 2549 – ปี 2552

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
บริษัท ควอลิตี้โค้ท จำากัด

ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท มิกิเอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด

1 2 3 4
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คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

แผนกตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Directors)

กรรมการผู้จัดการ
(Managing Director)

รองกรรมการผู้จัดการ
(Deputy Managing Director)

เลขานุการ
(Secretary)

แผนกออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายบริหาร
(Management Dept.)

แผนกจัดซื้อ
(Procurement)

แผนกการขายและการ
ตลาด(Sales&Mkt.)

แผนกควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

แผนกขึ้นรูปพลาสติก
(Vacuum Forming) แผนกบัญชีและการเงิน

แผนกวางแผนการผลิต
(MC/PC)

แผนกฉีดพลาสติก
(Injection Molding)

แผนกวิศวกรรม
(Engineering)

แผนกซ่อมบำารุง
(Maintenance)

แผนกบริการลูกค้า 
(Customer Service)

แผนกคลังสินค้า
(Warehouse)

แผนกบุคคล
(HR)

ฝ่ายขายและการตลาด
(Sales & Marketing 

Dept.)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
พัฒนาธุรกิจ (IR Dept.)

ฝ่ายผลิต
(Production Dept.)

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(IT Dept.)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(Accounting &
Finance Dept.)

แผนก ISO
QMR & EMR

หน่วยงานความ
ปลอดภัย

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ และจำาเป็นต่อการดำาเนนิธุรกิจในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดำาเนนิธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดของกฎหมาย  ข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยเห็นความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่พนกังานเกี่ยวกับหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนกัถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานกังาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯกำาหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูก
ต้องตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำาเนนิการประชุม ตลอดจนจัดส่งรายการการ
ประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกแก่ ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยจัดส่งข้อมูล
สารสนเทศ ที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา พร้อมทั้งจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเริ่มประชุมเมื่อมีจำานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้
ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีในวันที่  25 เมษายน 2554 โดยมีวาระประจำาของการประชุมสามัญ กล่าว
คือ การพิจารณาผลการดำาเนนิการประจำาปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
ประชุม และเป็นประธานในที่ประชุม ในบรรดากรรมการท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 10 ท่าน  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามที่ประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม ในการ
ตรวจสอบการดำาเนนิงานของบริษัทฯ โดยการสอบถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยได้บันทึกประเด็นซักถามและ
คำาอธิบายโดยฝ่ายจัดการที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุม   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมแล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำาเป็นให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมในคราว
ต่อไป

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศมติกำาหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าเป็นเวลากว่า 1 เดือน และได้จัดส่งหนงัสือนดัประชุม ข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ โดยในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำาหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบ
ริษัทฯ ประกอบ พร้อมแนบรายงานประจำาปี หนงัสือมอบฉนัทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉนัทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ต้อง
ใช้เพื่อเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งรายชื่อและประวัติกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ นอกจากนี้ได้ทำาการประกาศคำาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 วัน และก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณทีี่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยการมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่เข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียง
ในมติต่างๆ
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 สำาหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนัน้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในทางที่ไม่ถูกต้อง มาตรการ
ควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ โดย
กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำาหนดห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากตำาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ คณะกรรมการได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบ
ริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันทำาการ 
หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำาเนารายงานดังกล่าวจำานวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังาน และผู้บริหารของบ
ริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ 
ตระหนกัถึงการสนับสนนุจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำาไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่า
เป็นการสร้างความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้    

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำาเนนิธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำานงึถึงการ 
 เจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องรวมทั้ง  การดำาเนนิการเปิดเผยข้อมูล 
 อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้   บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี่ยงในการดำาเนนิธุรกิจ  และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยง 
 เป็นประจำา
ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ 
 ร่วมกันโดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า และบริการ พร้อมดำาเนนิการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง นอกจากนี้ 
 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและบริษัทฯ ยังได้ 
 สำารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ
คู่ค้า : บริษัทฯ คำานงึถึงความเสมอภาคในการดำาเนนิธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อ 
 กฎหมายใดๆ 
คู่แข่ง : บริษัทฯ สนับสนนุและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยา 
 บรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน
พนกังาน : บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนกังานให้มีศักยภาพในการปฏบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ 
 ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำางานที่ดีและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพของพนกังาน 
 เป็นประจำาทุกปี
ภาครัฐ : บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ชุมชน : บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยจัดให้มีการดูแล 
 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนนุกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทฯ  
 มีการดำาเนนิธุรกิจ  

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการดำาเนนิงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้เป็นส่วนหนึง่ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
เปิดเผยผลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) ตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จัด
ให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน และ
ผลการดำาเนนิงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่ใน
การสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำา “รายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน”  ดังแสดงไว้เป็นหัวข้อต่างหากในรายงานประจำาปีแล้ว

 บริษัทฯได้ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อ
ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดตั้งหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     หากเกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ คำานงึถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำาคัญและได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่   เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำานวนครั้งการประชุม จำานวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ
ค่าตอบแทนด้วยในส่วนของงานด้านนกัลงทุนสัมพันธ์นัน้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ 
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2529-5968-99 โทรสารหมายเลข 0-2529-5958   หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมลล์  investor@saleeind.
com

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543  คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้ 

  5.1.1 คณะกรรมการบริษัท
  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำานวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อ - สกุล  ตำาแหน่ง
1 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ ประธานกรรมการ

2 นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

3 นายเศวต  นราธิปกร กรรมการ

4 นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์ กรรมการ

5 นางพิมพา  จิวะพรทิพย์ กรรมการ

6 นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการ

7 นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8 พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9 นายพัฒนา อัศวนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

10 นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมีนายสุพจน์  สุนทรินคะ ผู้จัดการฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย นายสุชาติ จิวะพรทิพย์, นายสาทิส  ตัตวธร, นายเศวต  นราธิปกร, นายเลอพงศ์  
วงศ์ทวีพิพัฒน์ และนายชาญชัย  อัศวกาญจน์ โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้กำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. อำานาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการ 
 ในบริษัท (มหาชน) จำากัด
2. มีอำานาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำาหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำานาจหน้าที่ดูแลและกำาหนดนโยบายหลักในการดำาเนนิธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหาร 
 เงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำากับดูแลการดำาเนนิโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำากับดูแลการดำาเนนิงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำาหนดแนวทางแก้ไขในกรณทีี่มีอุปสรรคในการ 
 บรรลุเป้าหมายนัน้
6. ดำาเนนิกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ 
 ระบุไว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำาการอย่างหนึง่ 
 อย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำาหนดให้รายการที่ 
 กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท 
 ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนัน้

 - เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติ 
  จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  และในกรณดีังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
  3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำาคัญ
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำาระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

5.1.2    คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 4 ท่าน 
ดังรายนามต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อ - สกุล  ตำาแหน่ง

1 นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2 พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3 นายพัฒนา อัศวนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4 นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา* กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

*นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี 
 ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยก 
 ย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ 
 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ 
 บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ 
 ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
  กรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
ต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติขั้นตำ่าตามหลักเกณฑ์ของสำานกังาน ก.ล.ต. นอกจากนีค้วร
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่จะสามารถให้ความเห็นและคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิงานของบริษัท รวม
ถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัท โดยต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
กับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบุคคลหนึง่ในนัน้ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการ
เงิน รวมถึง ความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรโีดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนทิของบุคคลดังกล่าว
 
 สำาหรับกระบวนการสรรหานัน้ ให้กรรมการแต่ละท่านเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมพร้อมทั้งคุณสมบัติรวมทั้งประสบการณ์ เข้า
มาให้คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือก

คุณสมบัติขั้นตำ่าตามหลักเกณฑ์ของสำานกังาน ก.ล.ต.
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  
 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณทีี่กรรมการอิสระ 
 เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ 
 บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
 ของบริษัท ในลักษณะที่อาจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ 
 มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
 บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
 บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
 บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 
 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี 
 นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือผู้ถือหุ้นเกิน 
 1 %  ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย 
 กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนนิงานของบริษัท

5.1.3    คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อ - สกุล  ตำาแหน่ง

1 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ ประธานกรรมการบริหาร

2 นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการบริหาร

3 นายเศวต  นราธิปกร กรรมการบริหาร

4 นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
(จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)
1. วางแผนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำาเนนิ 
 ธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 อนุมัติ
2. กำาหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำาปี และอำานาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดำาเนนิการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำาหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
 นัน้ อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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5. พิจารณาอนุมัติ และดำาเนนิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำานาจ 
 อนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำานวนดังกล่าว ให้นำาเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะ 
 กรรมการบริษัท
6. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกันพร้อมประทับ 
 ตราบริษัท มีอำานาจมอบอำานาจช่วงในหนงัสือมอบอำานาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำานาจช่วงสามารถดำาเนนิการอันเป็น 
 ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
8. มีอำานาจพิจารณากำาหนดสวัสดิการพนกังานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

 ทั้งนีก้ารอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น  จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำาให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการ
ที่กำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญ
ของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำานาจการลงนามอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
1. การกำาหนดราคาขายสินค้า/ยกเลิกขาย/แลกเปลี่ยน/การเพิ่มหนีค้่าสินค้าวงเงินอนุมัติ 40 ล้านบาท
2. การอนุมัติการขายสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ วงเงินอนุมัติ 40 ล้านบาท
3. การซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ วงเงินอนุมัติ 40 ล้านบาท
4. การซื้อสินทรัพย์ถาวร รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ วงเงินอนุมัติ 60 ล้านบาท
5. การอนุมัติโครงการ/งานก่อสร้าง วงเงินอนุมัติ 60 ล้านบาท 

5.1.4   ผู้บริหาร
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ - สกุล  ตำาแหน่ง
1 นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการผู้จัดการ

2 นายวีรวิธ  วณิชยาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

3 Mr.Takashi Otani ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

4 นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต

5 นายสุพจน์  สุนทรินคะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ

6 นายธีรเดช  จรัสเรืองนิล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำาเนนิกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำาเหนจ็รางวัล ปรับขึ้น
3. เงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัท  
 เกี่ยวกับการพนกังานทั้งหมดของบริษัท
4. มีอำานาจอนุมัติ และมอบอำานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำาสั่งของลูกค้า และจัดซื้อ  
 ทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำาเนนิการทางการเงินเพื่อธุรกรรม  ต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำานาจอนุมัติ 
 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำานวนดังกล่าวให้นำาเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะ  
 กรรมการบริหาร
5. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษา 
 ระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร
6. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนนิงานของบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
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 ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง
รายการที่กำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
สำาคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2   การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 การคัดเลือกบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา (Nominating  
 Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ประสบการณ์ ความสามารถ และอุปนิสัย และนำาเสนอที่ประชุมผู้ 
 ถือหุ้นต่อไป
2. ในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยหนึง่ใน 
 สาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะลา 
 ออก หลังจากปีที่สองเป็นต้นไปให้กรรมการที่ดำารงอยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ลาออกจากตำาแหน่ง สำาหรับกรรมการที่ลา 
 ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
 ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง
 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ 
  พึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณทีี่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะ 
  พึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5.3   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนนิธุรกิจของบริษัทฯ กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนนิงานขอ
งบริษัทฯ  รวมทั้งกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อ 
กำาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำานงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนนิธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำาเนนิธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำานงึถึงผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ พร้อมกับได้มีการกำาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานเพื่อ ให้พนกังานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำาหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำาหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุม
ดูแลการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รายงานข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน
ต่อผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
งาน มีการการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแล
ทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ 

5.4  การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จำาเป็น โดยมีการกำาหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมจำานวน 4 ครั้ง   ประธานกรรมการทำาหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่าง
เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำาคัญ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็น
ประจำา   และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำาหนดการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน  เว้น
แต่ติดภารกิจสำาคัญเร่งด่วน โดยการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุม / จำานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ลำาดับ ชื่อ - สกุล การประชุมกรรมการบริษัท การประชุมกรรมการตรวจสอบ

1 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ (1),(3) 4/4

2. นายสาทิส  ตัตวธร (1),(3) 4/4

3. นายเศวต  นราธิปกร (1),(3) 4/4

4. นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์ (1) 4/4

5. นางพิมพา  จิวะพรทิพย์ (1) 3/4

6. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ (1),(3) 3/4

7. นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์ (1),(2) 4/4 4/4

8. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช (1),(2) 4/4 4/4

9. นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์ (1),(2) 4/4 4/4

10. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา (1),(2) 4/4 4/4

(1)  กรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการลำาดับที่ 1-10 (2)  กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการลำาดับที่ 7-10 (3)  กรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการลำาดับที่ 1-3,6

5.5  การประเมินผลงานคณะกรรมการ
 แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่างครบถ้วนตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความโปร่งใส และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.6  ค่าตอบแทน
 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ นำาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามอุตสาหกรรม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม  และโบนัส  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2554 ได้
อนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าบำาเหนจ็ของคณะกรรมการประจำาปี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการ
จากผลประกอบการของบริษัทประจำาปี 2554 จำานวนท่านละ 200,000 บาท (รวมภาษี) รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ สำาหรับปี 2554 มีจำานวนทั้งสิ้น 2,994,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้    

หน่วย  : บาท (หลังหักภาษี)

รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจ

สอบ
โบนัส รวม

1 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร

108,000  140,000 248,000

2 นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการและกรรมการบริหาร 108,000 140,000 248,000

3 นายเศวต  นราธิปกร กรรมการและกรรมการบริหาร 108,000 140,000 248,000

4 นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ กรรมการ 108,000 180,000 288,000

5 นางพิมพา  จิวะพรทิพย์ กรรมการ 81,000 180,000 261,000

6 นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 81,000 180,000 261,000
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หน่วย  : บาท (หลังหักภาษี)

รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจ

สอบ
โบนัส รวม

7 นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ

108,000 72,000 180,000 360,000

8 พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 108,000 72,000 180,000 360,000

9 นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 108,000 72,000 180,000 360,000

10 นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 108,000 72,000 180,000 360,000

รวม 1,026,000 288,000 1,680,000 2,994,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดำาเนนิงานของบริษัทฯ จำานวนค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมในแต่ละปี  มีดังนี้

หน่วย : บาท (ก่อนหักภาษี) ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2553 

เงินเดือนรวม  13,622,029.33 14,429,059.35

โบนัสรวม 2,194,242 5,489,904.00

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 382,749.75 405,053.50

การถือครองหุ้น ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นดังนี้

หุ้นสามัญ (หุ้น)

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 เพิ่ม (ลด)

1 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ ประธานกรรมการ 9,328,293 7,988,708 1,339,585

2 นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการผู้จัดการ 15,619,177 15,544,177 75,000

3 นายเศวต  นราธิปกร กรรมการ 17,616,792 17,524,587 92,205

4 นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์ กรรมการ 8,006,196 7,729,580 276,616

5 นางพิมพา จิวะพรทิพย์ กรรมการ 267,453 175,248 92,205

6 นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการ 2,479,453 2,387,248 92,205

7 นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - -

8 พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ - - -

9 นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ - - -

10 นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา กรรมการตรวจสอบ - - -
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ชื่อ – สกุล ตำ�แหน่ง SALEE-WA (หน่วย) 

1 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ ประธานกรรมการ 160,000

2 นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการผู้จัดการ 400,000

3 นายเศวต  นราธิปกร กรรมการ 160,000

4 นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์ กรรมการ 160,000

5 นางพิมพา จิวะพรทิพย์ กรรมการ 160,000

6 นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการ 160,000

7 นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ -

8 พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ -

9 นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ -

10 นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา กรรมการตรวจสอบ -

11 นายวีรวิธ  วณิชยาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 68,000

12 นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต 68,000

13 Mr.Takashi Otani ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย 68,000

14 นายสุพจน์  สุนทรินคะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ 32,000

15 นายธีรเดช  จรัสเรืองนิล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน -

รวม 1,436,000

หุ้นส�มัญ (หุ้น)

ชื่อ – สกุล ตำ�แหน่ง 31 ธันว�คม 2554 31 ธันว�คม 2553 เพิ่ม (ลด)

11 นายวีรวิธ  วณิชยาลัย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 67 80 (13)

12 นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต 8,767 80 8,687

13 Mr.Takashi Otani ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย 67 74,480 (74,413)

14 นายสุพจน์  สุนทรินคะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และพัฒนาธุรกิจ

7 - 7

15 นายธีรเดช  จรัสเรืองนิล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - - -

รวม 53,326,272 51,424,188 1,902,084

การถือครองใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของกรรมการและ/หรือพนกังาน (SALEE-WA)   ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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5.7 การพัฒนาบุคลากร (กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน)
 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนเพื่อให้มีการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง กรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการรบริษัทไทย (IOD) ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในประวัติกรรมการในรายงานประจำาปี 2554 และแบบ 56-1

 บริษัทฯ นำาระบบการพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนกังาน และเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่มีความสามารถไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต บริษัทฯ ได้ดำาเนนิการจัดทำาแผนให้กับพนกังานในระดับฝ่าย
จัดการ และได้จัดเตรียมแผนความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนกังาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับความ
ก้าวหน้าต่อไป จากการดำาเนนินโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทมีส่วนเป็นอย่างมากในการ
ลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ตำ่า 

 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนกังานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ พนกังานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณทีี่พนกังานเสีย
ชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำางานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำางานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี
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ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำาเนนิธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14001 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand)  
เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้นำามาตรฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนนิ
งานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
-  มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำาเนนิงานของบริษัทฯ
-  การดำาเนนิงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่  เกี่ยวข้อง
-  มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลการดำาเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 14001 มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมการดำาเนนิ
งานของบริษัทฯ ควบคุมและติดตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ พร้อมทั้งแจกแจงปัญหาและสภาพที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกำาหนด พร้อมทั้งดำาเนนิการแก้ไขและป้องกันอย่างเหมาะสม  ความมุ่งมั่นของพนกังานทุกคน ทุกระดับในองค์กร เป็นอีกปัจจัย
ที่สำาคัญในการทำาให้การดำาเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุผลตามนโยบายสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่พนกังานจะได้ศึกษา
เอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม คู่มือสิ่งแวดล้อม ระบบงาน มาตรฐานการทำางาน และเอกสารอื่นๆ 
อย่างละเอียด และสื่อสารต่อไปยังพนกังานในความดูแล รวมถึงนำาไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนกังานมีความเข้าใจข้อกำาหนดต่างๆ ใน
ระบบการจัดการ และนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาถึง
 • สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
 • กฎหมายและข้อกำาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อกำาหนดในด้านปฏิบัติการและด้านธุรกิจ
 • ข้อจำากัดทางด้านการเงินและทางเลือกทางด้านเทคนคิ
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้พนกังานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
 บริษัทฯ ได้สร้างจิตสำานกึให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม   ช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลสิ่ง
แวดล้อมภายในโรงงาน ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนกังานเก่าและพนกังานใหม่ รวมทั้งแม่บ้าน, คนสวน, รปภ., ผู้รับเหมา เพื่อให้ทุกคน
มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำาคัญของการคัดแยกขยะ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ  โดยชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลการทิ้ง
ขยะ การคัดแยกขยะ และการแบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน พร้อมกับติดตามผลเกี่ยวกับความเข้าใจของพนกังานอย่างสมำ่าเสมอ

โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี
 บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ และควบคุมการใช้สารเคมีอย่างคำานงึถึงความปลอดภัย ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย
ของพนกังาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างสมำ่าเสมอ โดยทำาการตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณพื้นที่จัดเก็บ
สารเคมี หรือพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี รวมทั้งปรับปรุงข้อปฏิบัติในการทำางานเป็นระยะและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำาหนดการซ้อมแผนฉกุเฉนิ
ในกรณทีี่สารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจำาทุกปี

โครงการประหยัดนำ้าบาดาลและการนำานำ้า DI กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
 เพื่อเป็นการลดปัญหาการทำาลายสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ จึงได้มีโครงการ
ประหยัดนำ้าบาดาลโดยมีเป้าหมายการใช้นำ้าไม่เกิน 3,600 ลูกบาศ์เมตรต่อเดือน และลดปริมาณการใช้นำ้าที่กระบวนการล้าง 40% หรือไม่
เกิน 360 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

 สาลี่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงการอนุรักษ์พลังงาน  และโครงการ Energy Saving
 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานกึให้แก่พนกังานภายในองค์กรตระหนกัถึงความสำาคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาโลกร้อน
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำาลังประสบอยู่ ซึ่งนอกจากเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยรณรงค์ให้พนกังาน
ร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่พนกังานอย่างทั่วถึง   

โครงการประหยัดการใช้กระดาษ A4 
 เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พนกังานและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมกันประหยัดการใช้กระดาษโดยมีเป้า
หมายการใช้กระดาษ A4 ไม่เกิน 50 รีม/เดือน   โดยนำากระดาษที่ใช้แล้วมาทำาเป็นกระดาษ Reuse  และลดการใช้กระดาษโดยใช้วิธีการ
ส่งข้อความทางอีเมลล์เพื่อลดการพิมพ์เอกสาร ซึ่งได้ทำาการตรวจสอบและประเมินผลการใช้กระดาษเป็นระยะ จากผลการประเมินและติด
ตามบริษัทฯ มีการกระดาษลดลงเป็นที่น่าพอใจ

กิจกรรม 5 ส
 บริษัทฯ ได้มีนโยบายจัดทำากิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต โดยให้พนกังานตระหนกัถึงความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกในการทำางาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่การทำางานของแต่ละหน่วยงาน โดยในแต่ละปีจะมีการ
ทำาความสะอาดโรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่งคณะกรรมการ 5 ส ได้กำาหนดวัน เวลา ในการทำาความสะอาดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

รดน้ำาขอพรผู้บริหารในวันสงกรานต์

แข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี

ฯพณฯ เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณให้
กับ SALEE เนื่องจากถือเป็นสถานประกอบการแบบอย่างที่ดีด้านแรงงาน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและลูกจ้างในสถานการณ์อุทกภัยปี 2554
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เลี้ยงอาหารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เลี้ยงอาหารที่สภากาชาด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

ทำาบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและการดำารงอยู่ร่วมกันอย่าง
พึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งได้ร่วมสนับสนนุและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณขีองไทย  

o บริษัทฯ ได้สนับสนนุทุนการศึกษาสำาหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน  และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำาหรับนกัเรียนของโรงเรียนภายใน 
 ชุมชน  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำาทุกปี
o สนับสนนุสมทบทุนเพื่อมูลนธิิต่าง ๆ เช่น มูลนธิิเด็กอ่อนรังสิต บ้านเด็กพิการปากเกร็ด ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในกิจกรรม 
 งานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ได้นำาอาหารและเครื่องดื่มสำาหรับเลี้ยงผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย  
 รวมทั้งรับบริจาคสิ่งของที่จำาเป็น เช่น เสื้อผ้า ของใช้จำาเป็น ของเล่น จากพนกังานและผู้บริหาร เพื่อบริจาคให้แก่มูลนธิิต่าง ๆ
o เนื่องในวันผู้สูงอายุ บริษัทฯได้ร่วมกับบริษัทย่อย และพนกังาน บริจาคเงินและสิ่งของจำาเป็น เพื่อสมทบทุนมูลนธิิ พร้อมทั้งเลี้ยง 
 อาหารกลางวันแก่คนชรา ณ ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
o สนับสนนุกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ งานทอดกฐิน เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี  การจัดพิธี 
 รดนำ้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ทำาบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันขึ้นปีใหม่
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า ความสำาเร็จและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับพนกังานและเจ้าหน้าที่ขอ
งบริษัทฯทุกคน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างสรรค์ให้พนกังานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ซึ่ง ทำาให้บริษัทฯ มีผลการดำาเนนิงานที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำานโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายในด้านต่างๆ กันมาปฏิบัติ 
เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

 บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกัน ยังถูกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่
การแต่งตั้ง เลื่อนตำาแหน่ง การโยกย้าย การมอบหมายงาน การเลิกจ้าง การให้รางวัลตอบแทนและการฝึกอบรม

จำานวนพนกังานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ไม่รวมผู้บริหาร) 

บริษัทและบริษัทย่อย พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว รวม

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 255 - 255

บริษัท พาโก้ สาลี่พริ้นท์ติ้ง จำากัด* 129 - 129

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด* 39 - 39

รวม 423 - 423

*บริษัทย่อยของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนพนกังานของบริษัทฯ
* ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
สำาหรับพนกังานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ พนกังาน
มีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณทีี่พนกังานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำางานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำางานกับ
บริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน่วย : บาท (ก่อนหักภาษี) ปี 2554  ปี 2553

เงินเดือน 52,068,828.17 52,988,911.67

โบนัส 4,490,748.25 5,496,848.75

รวม 56,559,576.42 58,485,760.42

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 586,702.25 573,452.00

* บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวน 9,987,500 หน่วย ให้แก่กรรมการ และ/หรือพนกังาน 
(ESOP) หรือ (SALEE-WA) เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยให้
มีความตั้งใจในการทำางานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ



36

การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนกังานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
-  ในปี พ.ศ.2554  มีพนกังานลาออกจำานวน  224  คน และมีการรับพนกังานใหม่จำานวน  185  คน
-  ในปี พ.ศ.2553 มีพนกังานลาออกจำานวน 252 คน และมีการรับพนกังานใหม่จำานวน 318 คน
-  ในปี พ.ศ.2552 มีพนกังานลาออกจำานวน 192 คน และมีการรับพนกังานใหม่จำานวน 178 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนกังานอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำาคัญในเรื่อง
บุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนกังานให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กร มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำางาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่พนกังาน
อย่างทั่วถึงจากการดำาเนนินโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทมีส่วนเป็นอย่างมากในการลด
การสูญเสียในการผลิต และสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ตำ่าลง

ด้านสวัสดิการ
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อกำาหนดของงาน โดยไม่คำานงึ
ถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจตามที่กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
กำาหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและความมีชีวิตที่ดีให้กับพนกังาน  ทางบริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมและน่าพอใจ โดยเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละบุคคล  ผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ โบนัส ค่าเบี้ยขยัน  รถรับ-ส่งพนกังาน ชุดยูนิฟอร์ม ค่ากะ การจัดสรรใบ
สำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของพนกังานหลังเกษียณอายุการทำางาน

ด้านแรงงานสัมพันธ์
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางานและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนกังานด้วยกันและผู้
บริหาร เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนกังานเนื่องในเทศกาล
ต่าง ๆ  เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนกังานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้พนกังานและผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่  เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
การทำางานให้มีความชำานาญและเทคนคิใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้จัดให้พนกังานได้ฝึกอบรมตามความเหมาะสมของหน้าที่กับ
สถาบันต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำาหนดให้การจัดแผนการอบรมประจำาปีของแต่ละแผนกเพื่อส่งพนกังานเข้าฝึกอบรม
ตามความเหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
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การบริหารคุณภาพโดยรวม

แผนงานประจำาปี
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำาเนนินโยบายการบริหารคุณภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรที่กำาหนดไว้ ในปี 2554 ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายทุกท่าน ได้ดำาเนนิการทบทวนและกำาหนดแผนกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัย
ทัศน์และภารกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดทั้งได้พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนนิตามแผนดังกล่าวอีกด้วย

มาตรฐานคุณภาพ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ TS16949 : Third edition  จากบริษัท Bureau 
Veritas Certification (Thailand)  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพ และมีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า เพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าเพื่อลดปัญหางานส่งคืนจากลูกค้า โดยหน่วยงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
ตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บสินค้าและการขนส่ง เพื่อช่วยลดปัญหาของเสียและปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้า รวมทั้งการส่งมอบ
สินค้าให้ตรงเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยแต่ละหน่วยงานกำาหนดได้เป้าหมายการทำางาน และได้กำาหนดดัชนชีี้วัด (KPI) มา
เพื่อใช้ในการวัดผลการดำาเนนิงานของแต่ละหน่วยงาน 

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสำาคัญของลูกค้า ดังนัน้ หน่วยงานทางด้านการตลาดของบริษัทฯ จึงได้จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า และการติดตามเยี่ยมเยียนลูกค้าหลังการขาย ทำาให้บริษัทฯ ได้ทราบถึงความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าและการ
ตลาด เพื่อนำามาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น จากผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าผลการ
ประเมินอยู่ในระดับที่ดีน่าพึงพอใจ  จากรายงานการสำารวจความพึงพอใจนี้บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและได้นำาข้อมูลเหล่า
นี้มาจัดทำาแผนงานการพัฒนาตลาดประจำาปี 2555 ต่อไป

“มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการผลิตและบริการ เพื่อคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง
เคียงคู่กับความพอใจของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาทุกระบบ”



38

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เลขานกุาร โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  คณะ
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ถือ
หุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า งบการเงินของบริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ทั้งยังดูแล
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส รวมถึงดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในรอบปี พ.ศ. 2554  ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้อนุมัติก่อนนำาส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 และเผยแพร่ต่อนกัลงทุนรวมถึงประชาชนทั่วไป การสอบทานดังกล่าวกระทำาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
 เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส โดยปฎิบัติให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำาหนดที่  
 เกี่ยวข้อง
•  สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ
 ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนนิการตามกฎเกณฑ์และข้อกำาหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่ 
 เป็นสาระสำาคัญ  รายการที่เกี่ยวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ
• สอบทานการปฏิบัติงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
 เสนอ แนะ รวมทั้งส่งเสริมให้สำานกังานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เน้นยำ้าให้ฝ่ายจัดการ 
 ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในส่วนที่ยังมีจุดอ่อนอยู่
• สนับสนนุให้บริษัท และบริษัทในเครือปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
• รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาและให้คำาเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัท โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดที่ผิดสังเกต

นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน

1. ประเภทของรายการระหว่างกัน
 เป็นรายการระหว่างกันตามการค้าปกติทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ของงบการเงิน 
 ประจำาปี 2554 ที่เป็นส่วนหนึง่ของรายงานประจำาปีนี้

2. ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล
 รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่มีความจำาเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามลักษณะการ 
 ประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่าย / ได้รับค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม และสมเหตุสมผล ตามที่คณะกรรมการตรวจ 
 สอบได้ให้ความเห็นในการทำารายการไว้

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 ในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทให้เป็นรายการที่เกิดขึ้น 
 ตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม โดยคำานงึถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท อีกทั้งดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
 • ดูแลให้การทำารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้รับ 
  ผิดชอบในการตรวจสอบดูแลให้รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
  ของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้อนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง 
  ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
 • เปิดเผยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานกังาน  
  ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
 • เปิดเผยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนกับัญชี

4. นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
 รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้น น่าจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตตราบเท่าที่รายการนัน้ยังคงเป็นประโยชน์ต่อ 
 บริษัท เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไปของบริษัท อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นรายการต่อเนื่อง 
 หรือรายการที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต บริษัทจะดำาเนนิการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงดังที่ได้ 
 กล่าวไว้แล้ว
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คำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
• สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 894 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 953 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2554 
 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 7% 
• หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 244 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 321 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2554 คิด
 เป็นอัตราเพิ่มขึ้น 32% ซึ่งทำาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 0.38 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 0.51 เท่า ณ  
 31 ธันวาคม 2554
• รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจาก 776 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 756 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นอัตราลดลง 3%  
• มีกำาไรสุทธิรวมลดลงจาก 93.33 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 66.74 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นอัตราลดลง 28.49%   เนื่องจากในปี 
 2553 ได้รวมกำาไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอสซี วาโด จำานวนประมาณ 14.65 ล้านบาท และรายได้ของกลุ่มบริษัทที่ 
 ลดลงในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 จากการประสบปัญหาภาวะนำ้าท่วมโดยรอบบริษัท ทำาให้ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท) งบตรวจสอบ (งบรวม)

หน่วย : พันบาท 2554 2553 2552 2554 2553 2552

งบดุล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,036 55,864 11,241 82,190 86,375 43,644

เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วแลกเงิน - 10,000 - - 30,000 25,000

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 37,727 46,790 39,157 149,125 159,384 188,965

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,840 2,800 - 1,859 2,867

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 569 497 - - 9

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 4,100 24,800 - - 1,111

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 16,146 16,005 9,730 76,598 70,033 78,227

เครื่องจักรรอการขาย-สุทธิ - 100 - - 100 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,686 2,148 1,771 9,246 5,059 14,320

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 102,595 137,416 89,996 317,159 352,810 354,143

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน - - - 324 321 15,245

เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ 74,765 74,765 146,765 - - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 52,945 54,699 - - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 276,730 243,681 301,674 582,158 462,079 596,280

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,524 5,073 5,651 6,637 9,644 8,093

เงินมัดจำาค่าเครื่องจักร - - - 28,715 52,980 14,874

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 260 579 282 3,813 2,435 9,159

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 422,984 392,557 468,132 635,407 541,219 657,411

รวมสินทรัพย์ 525,579 529,973 558,128 952,566 894,029 1,011,554
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งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท) งบตรวจสอบ (งบรวม)

หน่วย : พันบาท 2554 2553 2552 2554 2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 19,000 17,500 17,512 172,664

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 53,378 19,736 20,238 89,762 49,455 99,094

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 2,823 3,383 - 3,764 2,403

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้อง - 1,075 583 - 110 60

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน-ส่วนที่ถึงชำาระภายในหนึ่งปี 1,666 2,711 4,372 34,986 17,791 27,111

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 4,054 3,847 - 4,054 3,847

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย - - 8,702 4,836 21,976 13,604

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - 24,061 - - 31,132 23,359

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14,192 10,399 22,146 44,229 48,285 60,904

รวมหนี้สินหมุนเวียน 69,236 64,859 82,271 191,313 194,079 403,046

เจ้าหนี้เช่าซื้อและเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

3,500 1,412 2,983 106,300 49,692 19,031

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12,914 - - 22,312 - -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 1,421 - 518

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16,414 1,412 2,983 130,033 49,692 19,550

รวมหนี้สิน 85,650 66,271 85,254 321,346 243,771 422,596

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระแล้ว 259,327 243,051 239,817 259,327 243,051 239,817

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 146,030 109,237 107,227 146,030 109,237 107,228

กำาไร (ขาดทุน) สะสม - สำารองตามกฎหมาย 22,779 19,779 18,479 31,839 27,771 25,579

- ยังไม่จัดสรร 11,793 91,635 107,351 75,987 153,021 100,626

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - 40,958 40,958 40,958

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 439,929 463,702 472,874 554,141 574,038 514,208

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย - - - 77,079 76,220 74,750

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 439,929 463,702 472,874 631,220 650,258 588,958

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 525,579 529,973 558,128 952,566 894,029 1,011,554
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งบตรวจสอบ (งบเฉพาะบริษัท) งบตรวจสอบ (งบรวม)

หน่วย : พันบาท 2554 2553 2552 2554 2553 2552

งบกำาไรขาดทุน

รายได้จากการขายและบริการ 252,272 262,532 193,430 744,294 729,419 822,771

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 57,186 - 14,651 53,283

รายได้อื่น 31,935 46,868 51,646 12,150 31,538 24,297

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 28,000 - - -

รายได้เงินปันผล 49,000 14,000 29,484 - - -

รวมรายได้ 333,207 323,400 359,746 756,443 775,608 900,351

ต้นทุนขายและค่าบริการ 196,901 217,864 159,610 495,548 485,507 610,262

ค่าใช้จ่ายในการขาย 15,901 15,538 11,884 25,735 21,725 18,262

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 59,312 50,653 54,785 104,665 78,681 89,858

ค่าตอบแทนผู้บริหาร - 11,226 10,876 - 26,841 25,838

รวมค่าใช้จ่าย 272,114 295,281 237,155 625,948 612,754 744,220

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล 61,093 28,119 122,591 130,495 162,854 156,131

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,068) (853) (3,429) (5,929) (4,483) (20,270)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (3,056) (2,936) (12,562) (33,842) (38,453) (26,135)

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิสำาหรับปี 56,969 24,330 106,601 90,724 119,918 109,726

การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 56,969 24,330 106,601 66,741 93,332 96,781

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 23,983 26,586 12,945

90,724 119,918 109,726

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.23 0.10 0.44 0.27 0.38 0.40

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.23 0.10 0.44 0.27 0.38 0.40

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน 101,461 19,400 80,288 178,053 96,347 149,201

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (35,771) 82,292 109,853 (163,573) (107,491) 53,328

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (77,517) (57,069) (185,112) (18,665) 53,875 (170,505)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (11,828) 44,622 5,029 (4,185) 42,731 32,023

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 55,863 11,241 6,212 86,375 43,644 11,621

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 44,036 55,863 11,241 82,189 86,375 43,644
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รายการ หน่วย 2554 2553 2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.66 1.82 0.88

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.21 1.43 0.65

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 75.06 86.96 73.12

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 53.26 54.97 41.84

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย วัน 35.79 57.33 52.25

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น % 33.42 33.44 25.83

อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย % 66.58 66.56 74.17

อัตรากำาไรสุทธิ % 8.97 12.80 10.75

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น % 11.83 17.16 19.51

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 9.83 12.59 11.29

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 17.38 22.67 17.59

อัตราหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.82 0.77 0.85

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.51 0.38 0.72

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 86.29 302.90* 110.59**

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

*จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2553 และจากกำาไรสะสมของบริษัท
**รวมเงินปันผลพิเศษระหว่างกาลที่จ่ายจากกำาไรสะสมและเงินปันผลสำาหรับปี 2552 ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายการทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำาหนดขึ้น รวมทั้งกำากับการดูแลการจัดทำางบการเงินและ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนนิงานในรอบปีที่
ผ่านมา งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินจิอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จัดทำา ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อช่วยกำากับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดย
การติดตาม ประเมินผล ร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติม และรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัท สำานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีการกำากับดูแลกิจการที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฎอยู่ในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่
น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินประจำาปีของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม 
จำากัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีความเชื่อถือได้  โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

ประธานกรรมการ

นายสาทิส  ตัตวธร 

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงิน

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการ
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้า
ต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริง     อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ
ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผล
การดำาเนนิงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวใน  
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้

วิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853
บริษัท สำานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2555
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์ (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  82,189,468  86,374,802  44,035,876  55,863,487 

เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วแลกเงิน  -  30,000,000  -  10,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6  149,125,033  161,242,991  37,727,549  49,199,135 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  -  -  -  4,100,000 

สินค้าคงเหลือ 8  76,597,724  70,033,191  16,145,790  16,004,917 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  9,246,320  5,158,875  4,686,262  2,248,228 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  317,158,545  352,809,859  102,595,477  137,415,767 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 9  323,479  321,545  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  74,764,654  74,764,654 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11  13,759,900  13,759,900  13,759,900  13,759,900 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12  -  -  52,945,136  54,698,545 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  582,158,439  462,078,764  276,729,612  243,681,369 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14  6,636,731  9,643,914  4,523,811  5,073,211 

เงินมัดจำาค่าเครื่องจักร  28,715,140  52,980,226  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  3,813,377  2,434,605  260,507  579,053 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  635,407,066  541,218,954  422,983,620  392,556,732 

รวมสินทรัพย์  952,565,611  894,028,813  525,579,097  529,972,499 
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากธนาคาร 15  17,500,000  17,512,222  -  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16  89,761,882  84,461,783  53,377,757  47,695,158 

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึง 

   กำาหนดชำาระในหนึ่งปี 17  34,985,902  17,791,326  1,665,630  2,710,622 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 19.2  -  4,053,596  -  4,053,596 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 23  4,836,570  21,975,750  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  44,228,650  48,284,807  14,192,569  10,399,300 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  191,313,004  194,079,484  69,235,956  64,858,676 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง

   กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 17  106,299,528  49,691,679  3,499,715  1,411,902 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18  22,312,159  -  12,914,031  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,421,232  -  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  130,032,919  49,691,679  16,413,746  1,411,902 

รวมหนี้สิน  321,345,923  243,771,163  85,649,702  66,270,578 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ทุนเรือนหุ้น 20 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 340,000,000 หุ้น

(2553: 320,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  340,000,000  320,000,000  340,000,000  320,000,000 

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 259,327,039 หุ้น 

(2553: 243,050,927 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  259,327,039  243,050,927  259,327,039  243,050,927 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  146,030,372  109,236,740  146,030,372  109,236,740 

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว 

สำารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 21  22,778,881  19,778,881  22,778,881  19,778,881 

- บริษัทย่อย 21  9,060,000  7,992,500  -  - 

ยังไม่ได้จัดสรร  75,986,547  153,020,892  11,793,103  91,635,373 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  40,957,944  40,957,944  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  554,140,783  574,037,884  439,929,395  463,701,921 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  77,078,905  76,219,766  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  631,219,688  650,257,650  439,929,395  463,701,921 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  952,565,611  894,028,813  525,579,097  529,972,499 

0 0 0 0 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ  744,293,536  729,419,327  252,271,571  262,532,617 

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2.2  -  14,651,269  -  100 

รายได้เงินปันผล 7, 10  -  -  49,000,000  14,000,000 

รายได้อื่น  12,149,783  31,537,652  31,935,385  46,867,846 

รวมรายได้  756,443,319  775,608,248  333,206,956  323,400,563 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ  495,548,349  485,506,743  196,901,499  217,863,831 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  25,734,533  21,725,417  15,900,769  15,538,175 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  104,665,020  105,522,002  59,311,751  61,879,079 

รวมค่าใช้จ่าย  625,947,902  612,754,162  272,114,019  295,281,085 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล  130,495,417  162,854,086  61,092,937  28,119,478 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (5,929,387)  (4,483,238)  (1,068,444)  (853,158)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   124,566,030  158,370,848  60,024,493  27,266,320 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 23  (33,842,490)  (38,452,962)  (3,055,631)  (2,936,439)

กำาไรสำาหรับปี  90,723,540  119,917,886  56,968,862  24,329,881 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  90,723,540  119,917,886  56,968,862  24,329,881 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  66,740,763  93,332,214  56,968,862  24,329,881 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  23,982,777  26,585,672 

 90,723,540  119,917,886 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  66,740,763  93,332,214 56,968,862 24,329,881 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  23,982,777  26,585,672 

 90,723,540  119,917,886 

กำาไรต่อหุ้น 25 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.27 0.38 0.23 0.10 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

   กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.27 0.38 0.23 0.10 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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งบกระแสเงินสด (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี  124,566,030  158,370,848  60,024,493  27,266,320 

รายการปรับกระทบกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  78,597,154  72,061,760  31,428,179  39,263,357 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  529,600  188,300  -  426,608 

ตัดจำาหน่าย (กำาไร) ขาดทุนรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน  79,544  (637,055)  -  - 

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)  4,974,553  (777,639)  1,643,576  213,382 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรรอการขาย  -  555,521  -  555,521 

กำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ  (1,946,494)  (3,072,782)  (3,587,418)  (650,918)

ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  6,507  20,282  17  16,698 

กำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  (14,651,269)  -  (100)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  3,335,301  -  1,957,287  - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  3,752,995  1,373,191  3,794,011  1,055,726 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  1,759,130  2,707,360  968,454  400,847 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  215,654,320  216,138,517  96,228,599  68,547,441 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินลงทุนชั่วคราว  30,000,000  (5,000,000)  10,000,000  (10,000,000)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  10,939,701  (66,125,325)  10,774,276  (8,017,275)

สินค้าคงเหลือ  (11,539,086)  (31,849,084)  (1,784,449)  (6,488,461)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,262,894)  (11,953,203)  66,912  714,468 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (1,661,762)  (1,671,483)  318,546  (296,734)

หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (7,839,781)  12,938,470  (12,375,818)  (587,012)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (3,852,710)  15,596,919  3,793,269  (11,742,589)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,421,232  -  -  - 

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  231,859,020  128,074,811  107,021,335  32,129,838 

   เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเรียกคืน  -  1,002,356  -  - 

   จ่ายภาษีเงินได้  (53,806,221)  (32,729,743)  (5,560,577)  (12,730,229)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  178,052,799  96,347,424  101,460,758  19,399,609 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) (หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (1,934)  14,923,374  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง  -  1,110,593  4,100,000  20,700,000 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ  8,472,346  4,049,012  5,124,346  651,270 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  20,231,548  -  72,000,100 

เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์  (102,978,854)  (94,202,101)  (17,530,248)  (10,831,533)

เงินสดจ่ายค่ามัดจำาเครื่องจักร  (34,074,612)  (52,980,226)  -  - 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (760,888)  (623,662)  (306,900)  (227,900)

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์  (34,229,176)  -  (27,158,251)  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (163,573,118)  (107,491,462)  (35,771,053)  82,291,937 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากธนาคารลดลง  (12,222)  (155,152,154)  -  (19,000,000)

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -  202,957,217  -  - 

จ่ายดอกเบี้ย  (1,759,129)  (2,711,147)  (968,454)  (404,634)

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  77,944,576  42,076,748  (2,710,622)  (4,369,114)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสดงสิทธิ  49,016,148  5,449,665  49,016,148  5,449,665 

เงินปันผลจ่าย  (122,854,388)  (38,745,145)  (122,854,388)  (38,745,145)

เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  (21,000,000)  -  -  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (18,665,015)  53,875,184  (77,517,316)  (57,069,228)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (4,185,334)  42,731,146  (11,827,611)  44,622,318 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  86,374,802  43,643,656  55,863,487  11,241,169 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)  82,189,468  86,374,802  44,035,876  55,863,487 

 -  -  -  - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ค่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่า 
ทางการเงินที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

 91,595,675  3,597,176  3,753,443  1,136,586 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำาระเงิน  44,264,716  31,474,551  42,119,966  23,867,772 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำาระเงิน  -  2,222,363  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สามัญ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้มี 
ส่วนได้เสียที่ 
ไม่มีอำานาจ 

ควบคุม 
ของบริษัท

ย่อย 
รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รายการอื่นของการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้น

กำาไรสะสม

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของ
มูลค่าตาม
บัญชีของ
สินทรัพย์ 
สุทธิของ

บริษัทย่อย
ซึ่งสูงกว่า
ราคาทุน
ที่บริษัทฯ
จ่ายซื้อ

ส่วนเกินทุน
จากการ

เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการ

ถือหุ้น
ในบริษัทย่อย

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้
จัดสรร

สำารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ บริษัทฯ บริษัทย่อย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  239,817,038  107,227,400  18,478,881  7,100,000  100,626,323  -  3,660,217  37,297,727  40,957,944  514,207,586 74,750,371  588,957,957 

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 20  3,233,889  2,009,340  -  -  -  -  -  -  -  5,243,229  -  5,243,229 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2.2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (19,116,277)  (19,116,277)

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (6,000,000)  (6,000,000)

จัดสรรสำารองตามกฎหมาย 21  -  -  1,300,000  892,500  (2,192,500)  -  -  -  -  -  -  - 

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  -  (38,745,145)  -  -  -  -  (38,745,145)  -  (38,745,145)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  -  93,332,214  -  -  -  -  93,332,214  26,585,672  119,917,886 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  243,050,927  109,236,740  19,778,881  7,992,500  153,020,892  -  3,660,217  37,297,727  40,957,944  574,037,884  76,219,766  650,257,650 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  243,050,927  109,236,740  19,778,881  7,992,500  153,020,892  -  3,660,217  37,297,727  40,957,944  574,037,884  76,219,766  650,257,650 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน 1.3, 18  -  -  -  -  (16,853,220)  -  -  -  -  (16,853,220)  (2,123,638)  (18,976,858)

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 19, 20  16,276,112  36,793,632  -  -  -  -  -  -  -  53,069,744  -  53,069,744 

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (21,000,000)  (21,000,000)

จัดสรรสำารองตามกฎหมาย 21  -  -  3,000,000  1,067,500  (4,067,500)  -  -  -  -  -  -  - 

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  -  (122,854,388)  -  -  -  -  (122,854,388)  -  (122,854,388)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  -  66,740,763  -  -  -  -  66,740,763  23,982,777  90,723,540 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  259,327,039  146,030,372  22,778,881  9,060,000  75,986,547  -  3,660,217  37,297,727  40,957,944  554,140,783  77,078,905  631,219,688 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสะสม

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญ

จัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่น 
ของส่วนของผู้

ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  239,817,038  107,227,400  18,478,881  107,350,637  -  472,873,956 

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 20  3,233,889  2,009,340  -  -  -  5,243,229 

จัดสรรสำารองตามกฎหมาย 21  -  -  1,300,000  (1,300,000)  -  - 

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  (38,745,145)  -  (38,745,145)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  24,329,881  -  24,329,881 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  243,050,927  109,236,740  19,778,881  91,635,373  -  463,701,921 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  243,050,927  109,236,740  19,778,881  91,635,373 -  463,701,921 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน 1.3, 18  -  -  -  (10,956,744)  -  (10,956,744)

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 19, 20  16,276,112  36,793,632  -  -  -  53,069,744 

จัดสรรสำารองตามกฎหมาย 21  -  -  3,000,000  (3,000,000)  -  - 

เงินปันผลจ่าย 28  -  -  -  (122,854,388)  -  (122,854,388)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -  -  -  56,968,862  -  56,968,862 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  259,327,039  146,030,372  22,778,881  11,793,103  -  439,929,395 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1.	 ข้อมูลทั่วไป
 1.1	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
	 	 บริษัท	สาลี่อุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	  
	 	 คือ	การผลิตและจำาหน่ายวัสดุอุปกรณ์	ชิ้นส่วน	เครื่องมือเครื่องใช้พลาสติก	โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่	18	หมู่	10	ตำาบลคลองสี่	  
	 	 อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

	 1.2	 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี
	 	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552) การนำาเสนองบการเงิน

ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552) สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552) นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	และข้อผิด
พลาด

ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2552) สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552) ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552) สัญญาเช่า

ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552) รายได้

ฉบับที่	19	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552) ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่	26	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่	29	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2552) กำาไรต่อหุ้น

ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2552) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2552) ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้	ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
 
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำาหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ	โดยใช้การคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำาไรสะสม	ณ	วัน
ต้นงวดของปีปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลงนี้ทำาให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำาไรสำาหรับปี	2554	ลดลงเป็นจำานวน	3	ล้านบาท	(0.01	บาทต่อหุ้น)	(เฉพาะขอ
งบริษัทฯ:	กำาไรลดลงเป็นจำานวน	2	ล้านบาท	กำาไรต่อหุ้นลดลง	0.01	บาทต่อหุ้น)	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1.3	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ	1.2	เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยนำา
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	

1.4	 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่	1	มกราคม	2556	ตามรายละเอียดข้างล่างนี้	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	2	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2552) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่	6 การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	31 รายได้	-	รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
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มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตี
ราคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้
ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการ
บัญชีดังต่อไปนี้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและ
ภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
 2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน
  ตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.   
  2543
  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษา
  ไทยนี้
  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 2.2  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
  ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในบริษัท เอสซี วาโด จำากัด ที่บริษัทฯลงทุนทั้งหมดจำานวน 720,001 หุ้น 

จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละ
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุ้น

2554 2553
% %

บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำากัด รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ ไทย 70 70

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ ไทย 90 90
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มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เอสซี วาโด จำากัด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 51,768

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 95,552

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 40,821

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,839

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 210,980

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 203,708

สินทรัพย์อื่น 8,396

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 212,104

รวมสินทรัพย์ 423,084

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้า 61,357

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 202,957

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน 27,038

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร 23,895

หนี้สินอื่น 31,372

รวมหนี้สิน 346,619

รวมสินทรัพย์สุทธิ 76,465

หัก: ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (19,116)

รวมสินทรัพย์สุทธิส่วนของบริษัทฯ 57,349

ราคาขาย 72,000

กำาไรจากการขายเงินลงทุน 14,651

ราคาขาย 72,000

หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่บริษัทฯ               
ขายเงินลงทุน

 (51,768)

เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย 20,232
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  ข) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่ 
   บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  
  ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
  ง) บริษัทฯบันทึกผลต่างของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่สูงกว่าราคาทุนจากการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็น 
   รายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม
  จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
  ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ  
   และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 3.1 การรับรู้รายได้
  ก)  ขายสินค้า
   รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ 
   ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด 
   แล้ว
  ข) รายได้ค่าบริการ
   รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน
  ค) ดอกเบี้ยรับ
   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
  ง)  เงินปันผลรับ
   เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายใน 
  ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 3.3 ลูกหนี้การค้า
  ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่ 
  อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

 3.4 สินค้าคงเหลือ
  สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคา 
  ทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายโรงงานด้วย
  
  วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่ง  
  ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

 3.5 เงินลงทุน
  ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า   
   (ถ้ามี)
  ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 



60

 3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึก  
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 35 ปี ค่าเสื่อม  
  ราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

  บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัด 
  รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  
  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

  

อาคาร 35 ปี

ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 และ 10 ปี

เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร 5 และ 10 ปี

เครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
 
  บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ 
  สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน 
  ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน  
  ส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้
  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 และ 10 ปี

 3.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่าจะเป็น  
  โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
 
  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหาร  
  สำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ
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 3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
  สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการ  
 เงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
 สัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน
 ส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ   
 สินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า
 
  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามที่กล่าวข้างต้น และบันทึกส่วน  
 เกินของรายได้จากการขายที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นรายได้รอตัดบัญชี และตัดบัญชีไปตลอดอายุของสัญญาเช่า

  จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 3.11 เงินตราต่างประเทศ
  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน  
  สกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
  
  กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์อื่นของ   
  บริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ 
  ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ 
  ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
  
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 

 3.13 ผลประโยชน์พนักงาน
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
  โครงการสมทบเงิน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัท 
  ย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและ 
  บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่า 
  เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
  
  บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
  (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยผลกำาไร   
  หรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีใน 
  กำาไรหรือขาดทุน
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  ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินใน   
  ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำาไรสะสม ณ วันต้นงวด
  ของปีปัจจุบัน
 
 3.14 ประมาณการหนี้สิน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไป 
  ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า 
  ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 3.15 ภาษีเงินได้
  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลัก  
  เกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน 
 เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ  
 การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ  
 รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่
 ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือ 
 เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
 ของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ 
 อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า  
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้ 
 และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ 
 ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินสด 291 523 100 100

เงินฝากธนาคาร 81,898 65,852 43,936 35,763

ตั๋วแลกเงินซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน - 20,000 - 20,000

รวม 82,189 86,375 44,036 55,863

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำา และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี (2553: 
 ร้อยละ 0.25 ถึง 3.25 ต่อปี)

6.   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 119,064 109,700 34,403 47,534

ค้างชำาระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 28,902 49,449 1,460 77

   3 - 6 เดือน 1,798 448 19 10

   6 - 12  เดือน 77 571 8 14

   มากกว่า 12 เดือน 2,980 2,814 2,897 2,753

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 152,821 162,982 38,787 50,388

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,128) (3,598) (3,598) (3,598)

ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 148,693 159,384 35,189 46,790

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 424 1,859 424 1,840

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 8 - - -

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 432 1,859 424 1,840

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,345 473

รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 770 96

รวมลูกหนี้อื่น - - 2,115 569

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 149,125 161,243 37,728 49,199
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7.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในระหว่างปี	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง
	 การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้	

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553 นโยบายการกำาหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - - 1 ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มร้อยละ	20	ถึง	40

รายได้ค่าเช่าและบริการ - - 19 19 215	บาทต่อตารางเมตร			ต่อเดือน	

รายได้ค่าไฟฟ้า - - 1 - 10	บาท	ต่อหน่วย	

ดอกเบี้ยรับ - - - 1 ร้อยละ	8	ต่อปี	

รายได้เงินปันผล - - 49 14 ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า - - 12 11 ราคาตลาด

ซื้อสินทรัพย์ - - - 4 ใกล้เคียงราคาทุน

ค่าบริการจ่าย - - 4 4 ใกล้เคียงราคาทุน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า 7 10 7 10 ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มร้อยละ	20	ถึง	40	

ซื้อสินค้า 5 7 5 7 ราคาตลาด

	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	6)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) 432 1,859 424 1,840

รวม 432 1,859 424 1,840

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	6)

บริษัทย่อย - - 2,115 569

รวม - - 2,115 569

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - - 4,100

รวม - - - 4,100

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	16)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) 325 3,764 325 906

บริษัทย่อย - - 988 1,916

รวม 325 3,764 1,313 2,822

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	16)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน) 183 110 45 25

บริษัทย่อย - - 520 1,050

รวม 183 110 565 1,075
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	 ในระหว่างปี	2554	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย:	พันบาท)

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะความ
สัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม

2553

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม
2554

บริษัท	สาลี่	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด บริษัทย่อย 4,100 3,000 (7,100) -

รวม 4,100 3,000 (7,100) -

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47 43 19 18

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 - 1 -

รวม 49 43 20 18

8.	 สินค้าคงเหลือ
(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน รายการปรับลดเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

สินค้าสำาเร็จรูป 49,559 41,885 (8,677) (5,307) 40,882 36,578

งานระหว่างทำา 1,349 6,595 - - 1,349 6,595

วัตถุดิบ 37,991 28,879 (3,624) (2,019) 34,367 26,860

รวม 88,899 77,359 (12,301) (7,326) 76,598 70,033

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน รายการปรับลดเป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

สินค้าสำาเร็จรูป 7,744 7,501 (1,229) (528) 6,515 6,973

วัตถุดิบ 11,632 10,091 (2,001) (1,059) 9,631 9,032

รวม 19,376 17,592 (3,230) (1,587) 16,146 16,005
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9.	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน
	 ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อ

10.		เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

	(หน่วย:	พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ร�ค�ทุน เงินปันผลที่บริษัทฯรับ 
ระหว่�งปี

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

ล้านบาท ล้านบาท % %

บริษัท	พาโก้	สาลี่	พริ้นท์ติ้ง	จำากัด 99 99 70 70 69,176 69,176 49,000 14,000

บริษัท	สาลี่	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด 25 25 90 90 19,807 19,807 - -

รวม 88,983 88,983 49,000 14,000

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (14,218) (14,218)

สุทธิ 74,765 74,765

11.	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	(หน่วย:	พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนต�มวิธีร�ค�ทุน เงินปันผลที่บริษัทฯรับ 
ระหว่�งปี

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

% %

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	ยูเนี่ยน	ซันไรส์	จำากัด 7,000 7,000 18.00 18.00 1,260 1,260 - -

บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จำากัด	(มหาชน) 115,250 115,250 10.85 10.85 12,500 12,500 - -

	รวม 13,760 13,760 - -
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินให้เช่า อาคารสำานักงานให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:

ราคาทุน 2,250 61,369 63,619

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (10,674) (10,674)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 2,250 50,695 52,945

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:

ราคาทุน 2,250 61,369 63,619

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (8,921) (8,921)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 2,250 52,448 54,698

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 54,698 56,451

ค่าเสื่อมราคา (1,753) (1,753)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 52,945 54,698

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

ที่ดินให้เช่า 9,400

อาคารสำานักงานให้เช่า 59,300

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสำาหรับที่ดินและอาคารสำานักงานให้เช่า 
 
บริษัทฯได้นำาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำานวนประมาณ 53 ล้านบาท (2553: 55 ล้านบาท) ไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ
จากธนาคาร
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13.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
อุปกรณ์และ
เครื่องจักร

เครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่าง
ติดตั้ง รวม

ราคาทุน	

31	ธันวาคม	2552 21,463 232,013 76,813 725,700 84,993 39,835 106 1,180,923

ซื้อเพิ่ม - 2,459 400 88,293 4,047 5,311 102,114 202,624

จำาหน่าย - - - (70,541) (435) (3,004) - (73,980)

โอน - - (121) 93,375 296 - (94,247) (697)

ลดลงจากขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

(7,963) (36,650) - (320,168) (3,316) (8,749) - (376,846)

31	ธันวาคม	2553 13,500 197,822 77,092 516,659 85,585 33,393 7,973 932,024

ซื้อเพิ่ม - - 1,985 226,031 6,503 7,372 68,957 310,848

จำาหน่าย - - - (140,391) (936) (2,796) - (144,123)

โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - 2,274 - - - 2,274

โอน 3,928 - 7,109 60,482 2,788 - (74,307) -

31	ธันวาคม	2554 17,428 197,822 86,186 665,055 93,940 37,969 2,623 1,101,023

ค่าเสื่อมราคาสะสม	

31	ธันวาคม	2552 - 33,894 33,639 422,399 67,664 27,047 - 584,643

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 6,023 8,524 39,136 13,497 3,585 - 70,765

ค่าเสื่อมราคา	-	จำาหน่าย - - - (9,183) (416) (2,685) - (12,284)

ค่าเสื่อมราคา	-	โอน - - - (41) - - - (41)

ค่าเสื่อมราคา-ลดลงจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

- (11,278) - (155,067) (1,962) (4,831) - (173,138)

31	ธันวาคม	2553 - 28,639 42,163 297,244 78,783 23,116 - 469,945

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 5,653 8,059 55,167 3,858 4,366 - 77,103

ค่าเสื่อมราคา	-	จำาหน่าย - - - (24,459) (928) (2,796) - (28,183)

31	ธันวาคม	2554 - 34,292 50,222 327,952 81,713 24,686 - 518,865

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	

31	ธันวาคม	2553 13,500 169,183 34,929 219,415 6,802 10,277 7,973 462,079

31	ธันวาคม	2554 17,428 163,530 35,964 337,103 12,227 13,283 2,623 582,158

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

	2553	(43	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 70,765

	2554	(60	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 70,765
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 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร

ระบบ
สาธารณูปโภค

และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
อุปกรณ์และ
เครื่องจักร

เครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
ระหว่าง
ติดตั้ง รวม

ราคาทุน 

31 ธันวาคม 2552 11,250 136,453 43,284 195,112 68,653 16,694 74 471,520

ซื้อเพิ่ม - - - 5,313 533 1,992 27,998 35,836

จำาหน่าย - - - (4,331) (356) - - (4,687)

โอน - - 30 27,201 - - (27,928) (697)

31 ธันวาคม 2553 11,250 136,453 43,314 223,295 68,830 18,686 144 501,972

ซื้อเพิ่ม - - 270 6,293 1,035 4,299 51,507 63,404

จำาหน่าย - - - (13,278) (256) (2,796) - (16,330)

โอน 3,928 - 2,846 44,822 - - (51,596) -

31 ธันวาคม 2554 15,178 136,453 46,430 261,132 69,609 20,189 55 549,046

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

31 ธันวาคม 2552 - 15,820 20,006 122,329 56,070 12,073 - 226,298

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 3,899 4,788 14,429 11,596 1,992 - 36,704

ค่าเสื่อมราคา - จำาหน่าย - - - (4,331) (339) - - (4,670)

ค่าเสื่อมราคา - โอน - - - (41) - - - (41)

31 ธันวาคม 2553 - 19,719 24,794 132,386 67,327 14,065 - 258,291

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 3,899 4,199 17,507 909 2,305 - 28,819

ค่าเสื่อมราคา - จำาหน่าย - - - (11,743) (255) (2,796) - (14,794)

31 ธันวาคม 2554 - 23,618 28,993 138,150 67,981 13,574 - 272,316

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2553 11,250 116,734 18,520 90,909 1,503 4,621 144 243,681

31 ธันวาคม 2554 15,178 112,835 17,437 122,982 1,628 6,615 55 276,730

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

 2553 (22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 36,704

 2554 (21 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 28,819

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เครื่องจักรและยานพาหนะส่วนหนึ่งของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งมีราคาตามบัญชีรวมจำานวน 155 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท 
ตามลำาดับ ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลำาดับ)
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 244 ล้านบาท และ 241 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 149 ล้านบาท และ 142 ล้านบาท) ตามลำาดับ

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำานวนรวม 142 ล้านบาทและ 
209 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 131 ล้านบาทและ 136 ล้านบาท) ตามลำาดับ ไปค้ำาประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
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14.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

ราคาทุน 12,852 14,365 8,487 8,180

หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (6,215) (4,721) (3,963) (3,107)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 6,637 9,644 4,524 5,073

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 1,494 1,295 856 806

15.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 6.15 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 4.15 - 5.50 - 17,500 17,512

รวม 17,500 17,512

วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯค้ำาประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 จำานวนรวม 131 ล้านบาท (2553: 136 ล้านบาท) วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยค้ำาประกันโดยบริษัทฯและเครื่องจักรของบริษัทย่อย ซึ่งมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 12 ล้านบาท (2553: 18 ล้านบาท)

16.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 325 3,764 1,313 2,822

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 44,989 49,455 9,380 19,737

เจ้าหนี้ค่าซื้อแม่พิมพ์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 520 1,050

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 44,265 31,132 42,120 24,061

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 183 110 45 25

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 89,762 84,461 53,378 47,695
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17.	เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน 154,106 73,843 5,652 4,309

หัก	: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย (12,820) (6,360) (486) (186)

รวม 141,286 67,483 5,166 4,123

หัก	: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (34,986) (17,791) (1,666) (2,711)

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 106,300 49,692 3,500 1,412

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมีกำาหนดการชำาระค่า
เช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ 

ณ วันที่3 1 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าทางการเงินดังนี้
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 40,351 113,755 154,106

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                    (5,365) (7,455) (12,820)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 34,986 106,300 141,286

18.	สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	
 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับ
กับกำาไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 1.3)

18,977 10,957

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,395 1,413

ต้นทุนดอกเบี้ย
940 544

ยอดคงเหลือปลายปี 22,312 12,914

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 3 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 2 ล้านบาท)
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สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.40 - 4.42 4.40 - 4.42 4.40 - 4.42 4.40 - 4.42

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 4.35, 6.81 4.35, 6.81 4.35, 6.81 4.35, 6.81

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.00 - 63.00 0.00 - 63.00 0.00 - 63.00 0.00 - 63.00

19.	ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
 19.1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SALEE-W1)
  เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวในหมายเหตุ 28 เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิรวม ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กำาหนดไว้ในเงื่อนไขการ  
  ออกใบสำาคัญแสดงสิทธินี้ บริษัทฯจึงต้องมีการปรับสิทธิสำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิดังนี้

  ราคาใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 3.904 บาทต่อหุ้น เป็น 3.736 บาทต่อหุ้น
  อัตราการใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.15257 หุ้นสามัญ เป็น 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.20432 หุ้นสามัญ

  การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และในเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทฯมีการปรับ
  สิทธิสำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิอีกครั้งดังนี้

  ราคาใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 3.736 บาทต่อหุ้น เป็น 3.607 บาทต่อหุ้น
  อัตราการใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.20432 หุ้นสามัญ เป็น 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.24738 หุ้นสามัญ

  การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554

  ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ (SALEE-W1) ขอใช้สิทธิจำานวน 10,842,081 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 
  จำานวน 13,524,180 หุ้น โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
  จากการใช้สิทธิดังกล่าว ทำาให้ทุนเรียกชำาระแล้วของบริษัทฯเปลี่ยนจาก 245,802,859 บาท เป็น 259,327,039 บาท

  ใบสำาคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีระยะเวลาการใช้สิทธิถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

 19.2 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ   บริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1)
  ในเดือนธันวาคม 2553 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) ขอใช้สิทธิจำานวน 2,251,653 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
  2,595,126 หุ้น บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใช้สิทธิ (ESOP-W1) ในเดือนธันวาคม 2553 จำานวนรวม 4.1 ล้านบาท ไว้เป็นรายการแยก
  ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญชี “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น” โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่  
  ออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จากการใช้สิทธิดังกล่าว ทำาให้ทุนเรียกชำาระแล้วของบริษัทฯเปลี่ยนจาก 243,050,927  
  บาท เป็น 245,646,053 บาท
 
  เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวในหมายเหตุ 28 เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิรวม ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กำาหนดไว้ในเงื่อนไขการ  
  ออกใบสำาคัญแสดงสิทธินี้ บริษัทฯจึงต้องมีการปรับสิทธิสำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิดังนี้

  ราคาใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 1.562 บาทต่อหุ้น เป็น 1.495 บาทต่อหุ้น
  อัตราการใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.15257 หุ้นสามัญ เป็น 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.20432 หุ้นสามัญ
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  การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และในเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทฯมีการปรับ
  สิทธิสำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิอีกครั้งดังนี้
  
  ราคาใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 1.495 บาทต่อหุ้น เป็น 1.443 บาทต่อหุ้น
  อัตราการใช้สิทธิ :  ปรับจากเดิม 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.20432 หุ้นสามัญ เป็น 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ 1.24738 หุ้นสามัญ
       
  การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 
 
  ในเดือนมิถุนายน 2554 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) ขอใช้สิทธิจำานวน 130,207 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
  156,806 หุ้น บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใช้สิทธิ (ESOP-W1) ในเดือนมิถุนายน 2554 จำานวนรวม 0.2 ล้านบาท ไว้เป็นรายการแยกต่าง
  หากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญชี “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น” โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออก 
  จำาหน่ายและเรียกชำาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จากการใช้สิทธิดังกล่าว ทำาให้ทุนเรียกชำาระแล้วของบริษัทฯเปลี่ยนจาก 245,646,053 บาท  
  เป็น 245,802,859 บาท
  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีใบสำาคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) คงเหลือจำานวน 3,820,640 หน่วย
  
20.		ทุนเรือนหุ้น
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 320,000,000 บาท เป็น 340,000,000 บาท โดย 
 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิและ/หรือการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดง 
 สิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SALEE-W1) และใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) และ 
 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
 รายการกระทบยอดจำานวนหุ้นสามัญ

(หน่วย: หุ้น)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

หุ้นสามัญจดทะเบียน 340,000,000 320,000,000

หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

จำานวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี 243,050,927 239,817,038

เพิ่มจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ 16,276,112 3,233,889

จำานวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี 259,327,039 243,050,927

21.	สำารองตามกฎหมาย
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็น  
 ทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้
 
 ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย บริษัทย่อยต้องจัดสรรทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนผล
 กำาไรซึ่งบริษัทย่อยทำามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล จนกว่าทุนสำารองนั้นจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตาม  
 กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

22.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 150,125 137,872 79,400 77,586

ค่าเสื่อมราคา 77,261 70,766 30,572 38,457

ค่าตัดจำาหน่าย 1,494 1,295 856 806

ค่าสาธารณูปโภค 27,719 28,777 15,562 18,593

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 298,461 243,939 88,965 112,319

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา (2,427) 15,362 (243) (1,690)

23.	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีได้คำานวณขึ้นจากกำาไรก่อนภาษีของส่วนงานที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ  
 ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำานวณภาษี

24.	การส่งเสริมการลงทุน
 บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (บริษัทย่อย) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
 และซ่อมแซมแม่พิมพ์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1115(2)/2549 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนดบางประการ สิทธิ  
 พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่ 
 วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

25.	กำาไรต่อหุ้น
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำา  
 หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
 
 กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำานวนถัวเฉลี่ย 
 ถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า 
 ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคำานวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

กำาไรสำาหรับปี จำานวนหุ้นสามัญ                      
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก กำาไรต่อหุ้น

2554 2553 2554 2553 2554 2553

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 66,741 93,332 246,947 242,453 0.27 0.38

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SALEE-W1) - - 1,249 -

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ

และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) - - 3,085 3,979

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบ
สำาคัญแสดงสิทธิ 66,741 93,332 251,281 246,432 0.27 0.38
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (SALEE-W1) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไม่ถูก
นำามาใช้ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

26.		ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยดำาเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก (2) รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ (3) รับจ้างผลิต 
 แม่พิมพ์และ (4) ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานของ
 บริษัทฯและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจผลิตและ
จำาหน่าย

ชิ้นส่วนพลาสติก

ธุรกิจรับพิมพ์
สติ๊กเกอร์

ธุรกิจรับจ้าง
ผลิตแม่พิมพ์

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

รายได้จากภายนอก 262 286 455 363 39 21 - 89 - - 756 759

รายได้ระหว่างส่วนงาน 71 36 - - 16 15 - - (87) (51) - -

รายได้ทั้งสิ้น 333 322 455 363 55 36 - 89 (87) (51) 756 759

กำาไร (ขาดทุน) จากการ 
ดำาเนินงานตามส่วนงาน 6 19 130 135 (6) (4) - (4) 130 146

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
ปันส่วน:

กำาไรจากการขายเงินลงทุน - 14

ดอกเบี้ยรับ 1 2

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (6) (4)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (34) (38)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย (24) (27)

กำาไรสำาหรับปี 67 93

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 329 298 234 152 20 12 - - 583 462

สินทรัพย์อื่น 120 153 234 260 16 19 - - 370 432

รวมสินทรัพย์ 449 451 468 412 36 31 - - 953 894

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสำาหรับปี จำานวนหุ้นสามัญ                      
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก กำาไรต่อหุ้น

2554 2553 2554 2553 2554 2553

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 56,969 24,330 246,947 242,453 0.23 0.10

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SALEE-W1) - - 1,249 -

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ

และ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP-W1) - - 3,085 3,979

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบ
สำาคัญแสดงสิทธิ 56,969 24,330 251,281 246,432 0.23 0.10
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27.	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและพนกังานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ  
 บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
 จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ใน 
 ระหว่างปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นจำานวนเงินรวม 1.8 ล้านบาท (2553: 1.7 ล้านบาท)

28.	เงินปันผล
(หน่วย: พันบาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย
จำานวน      

เงินปันผล
อัตราเงินปันผล

ต่อหุ้น

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 73,694 0.30

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนินงานปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 49,160 0.20

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2554 122,854 0.50

เงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 38,745 0.16

รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2553 38,745 0.16

29.	ภาระผูกพัน
 29.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่  
  1 ถึง 3 ปี  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี ภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิก 
  ไม่ได้จำานวน 0.7 ล้านบาท

 29.2	หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลือ 
  อยู่เป็นจำานวนเงิน 3.0 ล้านบาท และ 2.2 ล้านบาท ตามลำาดับ   (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.2 ล้านบาทและ 1.4 ล้านบาท ตามลำาดับ) ซึ่งเกี่ยว 
  เนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

30.	เครื่องมือทางการเงิน
 30.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
  ขอ้มลูสำาหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนีก้ารคา้ เงนิใหกู้ย้มื เงนิลงทนุและเงนิกูย้มืบรษิทัฯ  
  และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยง
  นี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
  สาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีฐาน  
  ของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตาม 
  บัญชีของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นและ 
  ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี  
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สิน 
  ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตรา 
  ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยปรับ

ขึน้ลงตามราคาตลาด รวม
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการเทียบเท่าเงินสด - - 82 82 0.25 - 0.75

รวม - - 82 82

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 18 - - 18 4.15 - 5.50

เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน 35 106 - 141 4.20 - 9.23

รวม 53 106 - 159

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้มีการทำาสัญญา 
  ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีดังนี้

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 - 31.6921

เยน - 101.4 40.8417

	 30.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
   เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง 
  กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่ 
  แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31.	การบริหารจัดการทุน	
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและ 
 เสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.51:1 (2553: 0.37:1) 
 และเฉพาะ บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19:1 (2553: 0.14:1)

32.	การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2.1 และ 
 ผลจากการนำามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุ 1.2 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางราย 
 การในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบ  
 ต่อกำาไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

33.	การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555




