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ขอมูลทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

4

ที่อยู   :  18 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท (02) 529-5968-99
   โทรสาร (02) 529-5958-9 (สํานักงาน) (02) 529-5957 (โรงงาน)
เว็บไซต  :  www.saleeind.com
ชื่อยอหลักทรัพย  : SALEE
ประเภทธุรกิจ :  ผลิตชิ้นสวนพลาสติก โดยมีบริษัทยอยทําธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ 
   และพิมพฉลากสินคาคุณภาพสูง
เลขทะเบียนบริษัท :  บมจ.0107547000630 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ :  วันที่ 28 เมษายน 2548 
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) :  380,121,074 บาท (สามรอยแปดสิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสี่บาท) 
   มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท 
ทุนชําระแลว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)  :  380,121,017 บาท (สามรอยแปดสิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบเจ็ดบาท)
   ประกอบดวยหุนสามัญ 1,520,484,068 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
การลงทุนในบริษัทยอย : บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ผลิตฉลากสินคาคุณภาพสูง
   ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนชําระแลว 300,000,000 บาท 
   อัตราสวนการถือหุนรอยละ 65
   ที่ตั้ง 19 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
   โทรศัพท (02) 529-6000 โทรสาร (02) 529-6010-11 www.saleeprinting.com
   บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผลิตแมพิมพพลาสติก 
   ทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท อัตราสวนการถือหุนรอยละ 100
   ที่ตั้ง 18 อาคาร 6 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   โทรศัพท (02) 529-5920-7 โทรสาร (02) 529-5928  www.saleeind.com
   บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด 
   ผลิตและจําหนายสินคาพลาสติก ประเภทของใชในครัวเรือน
   ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนชําระแลว 300,000,000 บาท
   อัตราสวนการถือหุนรอยละ 75.50
   ที่ตั้ง 4 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
   โทรศัพท (02) 4161030 โทรสาร (02) 4158981  www.petchsiamthai.com
นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
   ฝายนายทะเบียนหลักทรัพย
   เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
   โทรศัพท (02) 0099000 โทรสาร (02) 0099992
ผูสอบบัญช ี :  1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ
   2. นายกฤษดา เลิศวนา ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
   3. นางพูนนารถ เผาเจริญ ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
   บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
   193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟช คอมเพล็กซ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม 
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
   โทร. (02) 264-0777, (02) 661-9190 
   Fax. (02) 264-0789-90



รายงานจากคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจําป 52559ANNUAL REPORT 2016

พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช
ประธานกรรมการ

 ในชวงป 2559 ทีผ่านมา ถอืวาเปนปทีภ่าวะเศรษฐกจิในประเทศ
เริ่มฟนตัวดีขึ้น แมวาเศรษฐกิจตางประเทศยังคงชะลอตัวและไมคอย
ดีนัก ทําใหผลประกอบการของกลุมบริษัทสามารถปรับตัวดีขึ้น ทั้งใน
แงของยอดขายและกําไร อีกทั้งกลุมบริษัทยังไดมีการลงทุนเพิ่มเพื่อ
ขยายกลุมลูกคาใหม ๆ โดยจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท เพชรสยาม 
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผลิตและจําหนายสินคาพลาสติกประเภท
ของใชในครัวเรือนผานทางโมเดิรนเทรดตาง ๆ ตั้งแตเดือนกรกฏาคม 
2559 ที่ผานมา

 สําหรับในป 2559 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม
ทั้งสิ้น 1,165 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 ในอัตรารอยละ 16 และ
มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 32.73 ลานบาท ในป 2558 เปน 54.91 ลานบาท ในป 2559 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 68 ซึ่งสาเหตุ
ทีก่าํไรสทุธเิพิม่ขึน้ดงักลาวเนือ่งมาจากยอดขายของกลมุทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้การควมคมุตนทนุการผลติไดดข้ึีน โดยเฉพาะในธรุกจิ
พิมพฉลากสินคา ทําใหกําไรขั้นตนของกลุมบริษัทปรับตัวดีขึ้น 
 ทัง้นี ้ในป 2560 นี ้จากภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีม่แีนวโนมปรบัตวัดขีึน้ จากการลงทนุใหม ๆ  ของภาครฐั บรษิทั
จงึเช่ือวา ธรุกจิของกลมุบรษิทัจะยงัคงเตบิโตไดดดีงัเชนในปทีผ่านมา โดยเฉพาะอยางยิง่ในปนี ้กลมุบรษิทัจะสามารถรบัรรูาย
ไดและผลประกอบการของบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด ไดเต็มป และในสวนของบริษัทฯ ก็มีการขยายฐานของ
ลูกคาใหมเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น เชน ลูกคากลุมเครื่องมือแพทย เปนตน

 คณะกรรมการเชือ่มัน่วา แนวทางการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัทีม่คีณุธรรมและยดึมัน่ในจรยิธรรมทางธุรกจิ จะชวยเพิม่
มลูคาทางเศรษฐกจิใหแกผถูอืหนุ และจะชวยใหบรษิทัสามารถเจรญิเตบิโตไดอยางตอเนือ่ง ยัง่ยนื และมัน่คงซึง่คณะกรรมการ
ไดพยายามวางเปาหมายการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน พรอมกันไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาสังคม และอยูรวม
กับชุมชนไดเปนอยางดี โดยมีโครงการชวยเหลือตาง ๆ ใหแกชุมชนใกลเคียง อาทิ การบริจาคสิ่งของแกโรงเรียนตาง ๆ การ
รวมกิจกรรมแจกสิง่ของและเลีย้งอาหารเดก็ในวนัเดก็ การบริจาคสิง่ของและเขาเยีย่มใหกาํลงัใจแกผูสงูอายใุนบานพักคนชรา 
เปนตน

 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไววางใจและใหการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
ผบูรหิารและพนกังานบรษิทัทกุคนทีไ่ดรวมมอืรวมใจกันปฏบิตัหินาทีอ่ยางเตม็ความสามารถ เพือ่ความเจรญิกาวหนาของบรษิทั

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามมัน่ใจวา ในป 2560 บรษิทัจะยังคงเตบิโตไดดดีงัเชนในปท่ีผานมา ดวยความรวมมอืรวมใจ
กนัของทกุฝายทีเ่กีย่วของ ซึง่คณะกรรมการทกุคนใหคาํมัน่และยนืยนัวา จะทมุเทแรงกายแรงใจอยางเตม็ท่ีในการปฏบิตัหินาที่ 
เพื่อใหองคกรนี้เติบโตอยางมั่นคงยั่งยืน และสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกทุกฝาย



ขอมูลคณะกรรมการ
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พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ 

นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

นางพิมพา จิวะพรทิพย
กรรมการ

นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

นายเลอพงศ วงศทวีพิพัฒน 
กรรมการ

นายพัฒนา อัศวนิเวศน
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

นายเศวต นราธิปกร
กรรมการ

กรรมการบริหาร

นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
กรรมการ

กรรมการผูจัดการ

นายสุชาติ จิวะพรทิพย 
กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 - กรรมการอิสระ     
 - ประธานกรรมการ
 - กรรมการตรวจสอบ
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรกเมื่อ 9 กันยายน 2552
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 26 เมษายน 2559)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วทบ. (ทอ)

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547
 DCP รุนที่ 122/2553
 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
 ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการ
 และผูบริหารระดับสูงของภาครัฐ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ป 2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   ประธานการมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน
   บรษิทั บรูพาเทคนคิอล เอน็จเินยีริง่ จาํกัด (มหาชน) 
   ประเภทธุรกิจ บริการจัดหาแรงงาน
 ป 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน
 ป 2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
   ประเภทธุรกิจ ขายอสังหาริมทรัพย
 ป 2551 - ป 2554 กรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบริษัทอื่น
   ป 2552 รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
   กองบัญชาการกองทัพไทย
 ป 2546 - ป 2551 กรรมการ บริษทั ทโีอเอ โดฟเคม อินดสัตรสี จาํกดั
   ประเภทธุรกิจ ผลิตเคมีภัณฑ

พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช (อายุ 68 ป)

ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 - กรรมการอิสระ                
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 15 กุมภาพันธ 2548
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 24 เมษายน 2557)

คุณวุฒิทางการศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 35 วันที่ 7 มีนาคม 2548

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ 

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 -

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทีโอเอ - พีพีไอเอช จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ใหเชาสิ่งปลูกสราง
 ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท ทาคาตะ - ทีโอเอ จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตเข็มขัดนิรภัย
 ป 2544 - ป 2558 กรรมการบริษัท ฟวเจอร เพอรเฟค ชินดิเคท จํากัด
   ประเภทธุรกิจ บริการรับคํ้าประกัน
   และใหเชาพื้นที่
   กรรมการ บริษัท เบทเทอรเดย แมเนจเมนท จํากัด
   ประเภทธุรกิจ บริการใหเชาพื้นที่
 ป 2547 - ป 2549 กรรมการผูจัดการ
   บริษัท ดัลมาติเนอร (ประเทศไทย) จํากัด
 ป 2533 - ป 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
   บริษัท ออคิดแบกส คอปอเรชั่น จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตกระเปาสงออก 

นายไพฑูรย  เลิศเพ็ญเมธา (อายุ 63 ป)
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ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรกเมื่อ 27 เมษายน 2553
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 26 เมษายน 2559)

คุณวุฒิทางการศึกษา
  พาณิชยการ วิทยาลัยเซนตหลุยส

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 77 วันที่ 21 มกราคม 2552

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ 

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 -

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ปจจุบัน กรรมการ
   บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร (1984) จํากัด
   ประเภทธุรกิจ จําหนาย สแตนเลส, ทองเหลือง, 
   ทองแดง, ทองเเหล็ก
 ปจจุบัน กรรมการ
   บริษัท สินสยามอินเตอรนชั่นแนลกรุป (1991) จํากัด
   ประเภทธุรกิจ จําหนาย สแตนเลส, ทองเหลือง,
    ทองแดง, ทองเเหล็ก
 ป 2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
   บริษัท สินสยามอินเตอรคูลลิ่ง จํากัด
   ประเภทธุรกิจ นําเขา/จําหนายอะไหลเครื่องเย็น
 ป 2517 - ป 2542 หางหุนสวนจํากัด สินสยาม เอ็นจิเนียริ่ง

นายพัฒนา อัศวนิเวศน (อายุ 64 ป)

ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร, 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 28 เมษายน 2558) 

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 3.39%

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
   ป 2542 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
   ประเภทธุรกิจ ผลิตฉลากสินคาคุณภาพสูง 

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
   บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
   ประเภทธรุกจิ ผลติและจาํหนายสนิคาพลาสตกิ
   ประเภทเครื่องใชในครัวเรือน
   กรรมการผูจัดการ
   บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
   ประเภทธรุกจิ ผลติและจาํหนายเครือ่งสงัฆทาน
 ป 2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
   บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตแมพิมพ
 ป 2556 - ป 2558 กรรมการ
   บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด  
   ประเภทธุรกิจ จําหนายแมพิมพ
 ป 2542 - ป 2556 กรรมการ
   บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส จํากัด
   ประเภทธุรกิจ รับซื้อถาดไอซี
 ป 2542 - ป 2547 รองกรรมการผูจัดการ
   บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
   ประเภทธุรกิจ จําหนายเคมีภัณฑ  

นายสาทิส  ตัตวธร (อายุ 60 ป)
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ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม        
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 28 เมษายน 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 3.57%

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ป 2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

   บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
   ประเภทธุรกิจ ผลิตฉลากสินคาคุณภาพสูง

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
    ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายสินคาพลาสติก 
   ประเภทของใชในครัวเรือน
   กรรมการ บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
   ประเภทธุรกิจ จําหนายเครื่องสังฆทาน
   ป 2548 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตแมพิมพ
 ป 2556 - ป 2558   กรรมการ
   บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด
   ประเภทธุรกิจ จําหนายแมพิมพ
 ป 2542 - ป 2547 รองกรรมการผูจัดการ
   บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
   ประเภทธุรกิจ จําหนายเคมีภัณฑ
   กรรมการ บริษัท เค.ตรอนคอมพิวเตอร จํากัด

นายเศวต  นราธิปกร (อายุ 61 ป)

ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 - กรรมการ           
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 24 เมษายน 2557)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 สามีนางพิมพา จิวะพรทิพย (กรรมการ)

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ป 2551 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ
 ป 2546 - ป 2550 ประธานกรรมการ
   บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน)
   ประเภทธุรกิจ ผลิตแมสีพลาสติก
 ป 2558 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 ป 2542 - ป 2558 ประธานกรรมการ
   บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
   ประเภทธุรกิจ ผลิตฉลากสินคาคุณภาพสูง

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
   บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตแมพิมพ
 ป 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด 
   ประเภทธุรกิจ นําเขาและจําหนายเคมีภัณฑ
 ป 2557 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
 ป 2543 - ป 2556 ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ไวตา จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ 
   สําหรับสัตว
 ป 2549 - ปจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ฟูรูทากะ วีไอวี (ประเทศไทยจํากัด) 
   ประเภทธุรกิจ ขายสงชิ้นสวน  
   เครื่องอิเล็กทรอนิกส
 ป 2540 - ปจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด) จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ 
   เคมีใน-ตางประเทศ
 ป 2533 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ใหเชาสถานที่เก็บสินคา
 ป 2522 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟเวอรเทรด จํากัด
   ประเภทธุรกิจ จําหนายการดอวยพรตางๆ 
 ป 2556 - ป 2558 ประธานกรรมการ 
   บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายแมพิมพ

นายสุชาติ จิวะพรทิพย (อายุ 65 ป)
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ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 กรรมการ
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 26 เมษายน 2559)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตร Business Management Winona Technical 
 Institute MN USA.่

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ภรรยานายสุชาติ จิวะพรทิพย (กรรมการ)

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 -

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป   2543 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
   ประเภทธุรกิจ นําเขาและจําหนายเคมีภัณฑ
 ป 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวตา จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑ
   สําหรับสัตว 

    เคยถูกลงโทษในการกระทําที่ไมเปนธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย ตาม พ.ร.บ.
หลกัทรพัยฯ มาตรา 243 (1) ประกอบ 244 และ 243 (2) ประกอบ ปอ.83 (คาํสัง่เปรยีบเทยีบ
ที่ 56/2555) 

นางพิมพา  จิวะพรทิพย (อายุ 65 ป)

ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
 (แตงตั้งลาสุดเมื่อ 24 เมษายน 2557)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรอาชีวะศึกษา วิทยาลัยพาณิชยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 2.95%

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 -

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป 2553 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
   บริษัท ทรีบอนด วีไอวี เซลล (ประเทศไทย) จํากัด   
   ประเภทธุรกิจ จําหนายกาวทุกประเภท
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
   บริษัท ทรีบอนด เทคโนโลยี จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตฝาครอบดานบนของฮารดดิสกไดรฟ
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวตา จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเคมีภัณฑสําหรับสัตว
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวตา นิวทรีชั่น จํากัด
   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายวัตถุดิบเคมีภัณฑ/
   เวชภัณฑสําหรับสัตว 
 ป 2542 - ป 2552 กรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
   ประเภทธุรกิจ นําเขาและจําหนายเคมีภัณฑ

นายเลอพงศ  วงศทวีพิพัฒน (อายุ 67 ป)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
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ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง
 เลขานุการบริษัท
 ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา
  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม
 -

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ 

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 -

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกัด
   ประเภทธรุกจิ ผลติและจาํหนายสนิคาพลาสตกิ 
   ประเภทเครื่องใชในครัวเรือน
   กรรมการ บรษิทั บงกชแกว (ประเทศไทย) จาํกดั
   ประเภทธรุกจิ ผลติและจาํหนายเครือ่งสงัฆทาน
 ป 2542 -  ป 2547 ผูจัดการสวนฝายการตลาด
   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตําแหนง/วันที่ไดรับแตงตั้ง (วาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
 - กรรมการ
 - กรรมการผูจัดการ
 - รองกรรมการผูจัดการ (รักษาการ)
 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรกเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 128/2016 วันที่  11  กรกฎาคม  2559

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 -

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ 

ประสบการณทํางาน/การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 -

ตําแหนงในบริษัทอื่น
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกัด
   ประเภทธรุกจิ ผลติและจาํหนายสนิคาพลาสตกิ 
   ประเภทเครื่องใชในครัวเรือน
   กรรมการ บรษิทั บงกชแกว (ประเทศไทย) จาํกดั
   ประเภทธรุกจิ ผลติและจาํหนายเครือ่งสงัฆทาน

นายสุพจน  สุนทรินคะ (อายุ 49 ป)

นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน (อายุ 61 ป)



ขอมูลคณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

12

นายสาทิส ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร

นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
กรรมการผูจัดการ

นายวีรวิธ  วณิชยาลัย
ผูจัดการฝายบริหาร

นางสาวศิริวรรณ ปญจมทุม
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นายเศวต  นราธิปกร
กรรมการบริหาร

นายสุพจน สุนทรินคะ
ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ

และพัฒนาธุรกิจ/
เลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
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ประธานกรรมการบริหาร

ความสัมพันธกับผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 3.39%

การศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

ประวัติการทํางาน
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
       บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
       บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
 ป 2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
   บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 ป 2542 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษทั สาลี ่พริน้ทติง้ จาํกดั (มหาชน)
 ป 2556 - ป 2558 กรรมการ
   บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด  
 ป 2542 - ป 2556 กรรมการ
   บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส จํากัด
 ป 2542 - ป 2547 รองกรรมการผูจัดการ
   บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด

กรรมการบริหาร

ความสัมพันธกับผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 3.57%

การศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 26 วันที่ 5 ตุลาคม 2547

ประวัติการทํางาน
 ป 2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
   บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการ
       บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
       บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
 ป 2548 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 ป 2556 - ป 2558    กรรมการบริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด
 ป 2542 - ป 2547 รองกรรมการผูจัดการ
   บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด

นายสาทิส  ตัตวธร (อายุ 60 ป)

นายเศวต  นราธิปกร (อายุ 61 ป)

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ (รักษาการ)

ความสัมพันธกับผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 0%

การศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 128/2016  วันที่  11  กรกฎาคม  2559

ประวัติการทํางาน
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ
   บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการ
   บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย จํากัด
       บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด    
 ป 2542 - มิ.ย. 2558 ผูจัดการฝายผลิต
   บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน (อายุ 61 ป)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

14

ผูจัดการฝายบริหาร

ความสัมพันธกับผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 0.13%

การศึกษา
 ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
 ป 2536 -  ปจจุบัน ผูจัดการฝายบริหาร
   บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)

ความสัมพันธกับผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 0%

การศึกษา
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร      
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทํางาน
 ป 2547 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ
   บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
 ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการ
       บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
       บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
 ป 2542 - ป 2547 ผูจัดการสวน ฝายการตลาด
   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ความสัมพันธกับผูบริหาร
 ไมมีความสัมพันธ

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
 0%

การศึกษา
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติอบรม
 DAP รุนที่ 128/2016 วันที่  11  กรกฎาคม  2559

ประวัติการทํางาน
 ป 2558 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
 ป 2548 - ป 2558 ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน
 ป 2542 - ป 2548 หัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน
        บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

นายวีรวิธ  วณิชยาลัย (อายุ 61 ป) นายสุพจน  สุนทรินคะ (อายุ 49 ป)

นางสาวศิริวรรณ ปญจมทุม (อายุ 40 ป)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 ดวยทุนจดทะเบียน 15 ลาน
บาท โดยกลุมผูถือหุนใหญและกลุมผูบริหารของบริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด ไดแก กลุมจิวะพรทิพย กลุมอัศวกาญจน กลุมตัตวธร 
กลุมนราธิปกร กลุมวงศทวีพิพัฒน ซึ่งประกอบธุรกิจดานการจําหนายเคมีภัณฑที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพจากลูกคามาเปน
เวลานานกวา 40 ป โดยการนําเสนอผลิตภัณฑทางดานเคมีภัณฑใหแกลูกคา ทําใหกลุม วีไอวี อินเตอรเคม เล็งเห็นชองวางทางการคา
ซึง่ในขณะนัน้วตัถดุบิหลาย ๆ  ประเภททีล่กูคาใชในการผลติยงัคงมกีารซือ้จากตางประเทศ ดงันัน้ กลมุผถูอืหนุและผบูรหิารของบรษิทั จงึ
ทําการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ  เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในแตละกลุมลูกคา โดยไดจัดตั้งบริษัท สาลี่
อุตสาหกรรม จํากัด ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก และตอมาในป 2539 ไดจัดตั้งบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตฉลากสินคา 

 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 28 เมษายน 2548 ดวยทุนจดทะเบียน 145,000,000 บาท โดยใช
ชื่อยอในการซื้อขายหลักทรัพยวา “SALEE” 

 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 
ใหกับผูผลิตสินคาตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผูผลิตสินคาตนแบบ OEM ซึ่ง
สวนใหญจะเปนผูผลิตสัญชาติญี่ปุน ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและตางประเทศ 

 ธุรกจิหลกัของบรษิทัแบงออกไดเปน 2 ลกัษณะ คอื ธรุกจิผลติชิน้สวนพลาสตกิแบบฉดี (Plastic Injection) และธรุกจิผลติชิน้สวน
พลาสติก แบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปริมาณการผลิตและกลุมลูกคาของงานทั้งสองประเภท 
(Plastic Injection และ Vacuum Pressure Forming) ของบริษัทมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2556 บริษัทไดเพิ่มกําลังการผลิต
ดานการฉีดพลาสติกโดยการสรางโรงงานการผลิตเพิ่ม เพื่อรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

 บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2539 เพื่อประกอบธุรกิจดานการผลิตการพิมพฉลาก โดยเฉพาะฉลากชนิดที่มีกาวใน
ตัว (Self-adhesive Label) ตอมาบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) 
จดทะเบียนเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดย
ใชชื่อยอหลักทรัพยวา “SLP” ซึ่งภายหลังเขาจดทะเบียนบริษัทฯ ถือหุนอยูในบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) รอยละ 65

 บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เพื่อทําธุรกิจผลิตแมพิมพฉีดและขึ้นรูปพลาสติก เพื่อเปนการเสริมความ
แข็งแกรงใหแกธุรกิจของบริษัท และทําใหบริษัทมีการบริการที่ครบวงจรมากขึ้น โดยบริษัทถือหุนอยูในบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ใน
อัตราสวนรอยละ 100

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบริษัทครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติการรวมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม คือ 
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาพลาสติกประเภทของใชในครัวเรือนผานทางโมเดิรน
เทรดตาง ๆ  เพือ่เสรมิความแขง็แกรงในธรุกจิฉดีพลาสตกิ ซึง่บรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกดั เริม่ประกอบธรุกจิและดาํเนนิการผลติ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยบริษัทถือหุนในบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) รอยละ 75.50 ทั้งนี้ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) 
จํากัด มีบริษัทยอยอีกหนึ่งแหง คือ บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งดําเนินการผลิตและจําหนายเครื่องสังฆภัณฑ
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 กลุมบริษัทมีนโยบายผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงและการใหบริการที่รวดเร็ว เพื่อมุงเนนสําหรับลูกคาที่ตองการงานในลักษณะ
ดังกลาว โดยเฉพาะลูกคาที่เปนบริษัทขามชาติตาง ๆ ซึ่งไมไดเนนที่ราคาสินคาเปนสําคัญ

วิสัยทัศน 
 “เปนผูนําดานการผลิตอยางครบวงจรสําหรับชิ้นสวนพลาสติกและงานพิมพฉลากคุณภาพสูง”

วัตถุประสงค
  ผลิตชิ้นสวนพลาสติกและงานพิมพฉลากที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได
  ผลติชิน้สวนพลาสตกิและงานพมิพฉลากไดอยางครบวงจรตามความตองการของลกูคา ต้ังแตการออกแบบจนกระทัง่ผลติเปน
  สินคาตามที่ลูกคาตองการ
  สนองตอบตอความตองการของลูกคาที่หลากหลายไดอยางรวดเร็วและทันตอความตองการ

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ

 ดานธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. เพิ่มสายผลิตภัณฑที่รับจางผลิตใหมีความหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะสายผลิตภัณฑที่บริษัทเล็งเห็นวามีศักยภาพในการเติบโต 
  เชน สายผลิตภัณฑทางดานเครื่องมือแพทย เปนตน โดยปจจุบันบริษัท ไดขยายฐานลูกคาในอุตสาหกรรมดังกลาว 
 2. ปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 3. ขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาใหมทางดานโมเดิรนเทรด ผานบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

 ดานธุรกิจพิมพฉลากสินคา บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. เจาะกลุมลูกคาบริษัทขามชาติที่เขามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย 
 2. พยายามเพิ่มประเภทหรือชนิดของสินคาจากลูกคาเดิมที่มีอยู เพื่อเพิ่มยอดขายจากกลุมลูกคาเดิม เพราะปจจุบันกลุมลูกคา
  ของบรษิทัซึง่เปนบรษิทัขามชาตริายใหญดานการจาํหนายสนิคาอปุโภคบรโิภคนัน้ ยงัมีสนิคาอกีเปนจาํนวนมากทีบ่รษิทัสามารถ
  จะเขาไปสนับสนุนดานการผลิตใหได
 3. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทจึงไดชะลอการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อไปกอสราง
  โรงงานใหมออกไปกอน โดยจะนําเงินบางสวนไปลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อทดแทนเครื่องจักรเกา

 ดานธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ 
  เนือ่งดวยกลมุลกูคาของธรุกจิผลติและจาํหนายแมพมิพซึง่ดาํเนนิการโดย บรษิทั สาลีเ่อน็จเินยีริง่ จาํกดั เปนกลมุลกูคาเดยีวกนั
 กับบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม กลุมบริษัทจึงมีนโยบายที่จะโอนยายธุรกิจและบุคลากรของ
 บรษิทั สาลีเ่อน็จเินียริง่ จาํกดั ไปยงับรษิทัแม เพือ่ลดคาใชจายในการดาํเนนิการตาง ๆ  ท่ีซํา้ซอนกนั แตยังคงสามารถตอบสนองตอ
 ความตองการของลูกคาไดเหมือนเดิม 

กลยุทธ
 ดานธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. บรษิทัจะขยายฐานลกูคาไปยงักลมุอตุสาหกรรมทีม่ศัีกยภาพในการเตบิโตแตบรษิทัยงัไดรบัคําสัง่ซือ้นอย อาท ิบรรจภุณัฑเพือ่
  การบรโิภค (Food Packaging) เปนตน และขยายฐานลกูคาไปในกลมุอตุสาหกรรมเดมิใหมากขึน้ เชน กลมุชิน้สวนยานยนต 
  กลุมชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการเขาไปรับงานทางภาครัฐที่เกี่ยวกับชิ้นงานพลาสติกเพิ่มเติม
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 2. ผลิตสินคาใหทันตามนัดหมาย เนื่องจากสินคาของบริษัทจะผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะสําหรับลูกคา
  แตละราย ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนการผลิตที่ดี เพื่อใหสามารถผลิตสินคาไดทันตามความตองการของลูกคา รวมทั้งให
  บริการสงมอบสินคาใหกับลูกคาตลอด 24 ชั่วโมง
 3. คํานึงถึงการรักษาคุณภาพสินคาเปนสําคัญ โดยจัดใหมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
  ขอกําหนดของลูกคา โดยมีการควบคุมคุณภาพสินคาทั้งในระหวางกระบวนการผลิต และกอนจัดสงสินคาใหลูกคา
 4. มงุสรางความสมัพนัธทีด่กีบัลกูคาในระยะยาวโดยบรษิทัไดจดัใหเจาหนาทีก่ารตลาดและขายของบริษทัดแูลและรบัทราบขอมลู
  ของลูกคาแตละรายที่เกี่ยวกับความตองการใชผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติก เพื่อที่บริษัทจะไดใหบริการที่ดีและเปนที่พอใจ
  แกลูกคาแตละรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5. มุงพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เทคนิคการผลิต และความชํานาญของบุคลากร 
  เพื่อใหสินคาที่ผลิตไดมีคุณภาพดีขึ้น อาทิ การปรับสภาพเครื่องจักรในการผลิตใหเหมาะสมกับแมพิมพที่ถูกกําหนดไว เชน 
  อุณหภูมิ ระยะการดึงออก เพื่อลดการสูญเสียในการผลิต เปนตน
 6. เพิ่มเครื่องจักรที่มีขนาดใหญขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับการผลิตสินคาที่มีขนาดใหญขึ้นและสนองตอบตอความตองการ
  ของลูกคาไดในวงกวางมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสินคาของใชในครัวเรือนสําหรับกลุมลูกคาโมเดิรนเทรดตาง ๆ 

 ดานธุรกิจพิมพฉลากสินคา บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. กลยุทธดานคุณภาพผลิตภัณฑ
  บรษิทัมงุเนนนโยบายผลติสนิคาทีม่คีณุภาพโดยใชเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั ปจจบุนัเครือ่งจกัรทีใ่ชในการผลติมเีทคโนโลยี
 ท่ีลํ้าสมัย ทําใหช้ินงานที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีความละเอียดและความสวยงาม และมีการตรวจเช็คคุณภาพของฉลากพิมพหลัง
 การผลติเพือ่ใหลกูคามัน่ใจวาสนิคาทีจ่ดัสงมคีวามครบถวน และมคีณุภาพตรงตามทีล่กูคากาํหนด รวมทัง้มกีารนาํเทคนิคทางสถติิ
 และการวิเคราะหเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ
 2. กลยุทธดานการใหบริการ
  บริษัทมกีารใหบรกิารแบบครบวงจร ตัง้แตกระบวนการออกแบบฉลากสนิคา การจดัทาํแมพมิพ จนถึงการผลติสนิคาและจดัสง 
 นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบาย In-House Confidential ในการรักษาความลับของลูกคา เพื่อใหลูกคามั่นใจวา ฉลากพิมพที่ผลิตจาก
 บริษัทจะถูกเก็บรักษาเปนความลับจนกวาผลิตภัณฑของลูกคาจะวางจําหนายในทองตลาด
 3. กลยุทธการตลาด
  3.1 ใชการอางอิงถึงกลุมลูกคาเดิมที่เปนบริษัทขามชาติที่มีชื่อเสียง ใหเปนประโยชนในการเขาหากลุมลูกคาขามชาติใหม ๆ
  3.2 มุงเจาะลูกคาขามชาติที่มีแนวโนมการเติบโต โดยพิจารณาจากการที่มีการลงทุนขนาดใหญหรือมีแผนลงทุนขนาดใหญ
    ในประเทศไทย 
  3.3 สรางความสัมพันธและการใหบริการที่ดีกับกลุมลูกคารายใหญเดิม เพื่อขยายการขายและการใหบริการใหแกลูกคาใหมี
    ความครอบคลุมมากขึ้น
  3.4 เพิ่มประเภทสินคาใหม ๆ เพื่อใหสามารถขยายยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุมลูกคาที่บริษัทมีสัมพันธที่ดีอยูแลวและกลุมลูกคา
    ใหมที่ตองการสินคาดังกลาว
  3.5  ขยายตลาดในประเทศในการขายสินคาพลาสติกประเภทของใชในครัวเรือนโดยตรงไปถึงมือผูบริโภคผานชองทาง
    โมเดิรนเทรดตาง ๆ 

 ดานธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินงานขยายการรับงานแมพิมพไปยังกลุมสินคาที่มีความ
 หลากหลายมากขึน้ ซ่ึงรวมถงึการเขาไปดาํเนนิธรุกจิผลติและจาํหนายแมพมิพพลาสตกิสาํหรบัสินคาของใชในครวัเรอืน ทีบ่รษิทัยอย
 ผลิตและจําหนายผานโมเดิรนเทรดตางๆ นอกจากนี้ยังรับงานซอมแมพิมพดวย 



บจ.วีไอวี อินเตอร์เคม

25.15%

75.50%

100%

100% 65% 8.17%

21.12%บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

บจ.บงกชแก้ว (ประเทศไทย)

บจ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
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	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 ันที่  ัน า ม 
น บา ล า ร มการ ร กอบ ุรกิจ



ขอมูลของบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ

1. บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)   บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 65

รายงานประจําป 192559ANNUAL REPORT 2016

ประเภทกิจการ : ผลิตฉลากสินคาคุณภาพสูง
ที่ตั้งบริษัท : 19 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   12120   
  โทรศัพท (02) 529-6000  โทรสาร (02) 529-6010-11 
เว็บไซต : www.saleeprinting.com
ทุนจดทะเบียน : 300 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท       
ทุนที่เรียกชําระแลว : 300 ลานบาท
คณะกรรมการ : พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  นายสุพจน แกวมณี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / 
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  นายสุชาติ จิวะพรทิพย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  นายเศวต นราธิปกร กรรมการผูจัดการ
  นายสาทิส ตัตวธร กรรมการ
  นายประชา จิวะพรทิพย กรรมการ
  นายทนง อัศวกาญจน กรรมการ
  นายประภุตว จิวะพรทิพย กรรมการ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)    รอยละ 65.00
(ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559)  บริษัท วี ไอ วี อินเตอรเคม จํากัด  รอยละ 2.96
  นายรัฐวิทย ปรปกษขาม  รอยละ 1.88
  นายสิทธิชัย ประวงษรัตน  รอยละ 1.22
  นายไพบูลย ตั้งตรงศักดิ์  รอยละ 1.21
  นายประกิต อัศวกาญจน  รอยละ 1.00
  นายชัยวัฒน อนันควานิช  รอยละ 0.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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2. บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100

ประเภทกิจการ : ผลิตแมพิมพฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
ที่ตั้งบริษัท : 18 อาคาร 6 หมู 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120   
  โทรศัพท (02) 529-5920-7  โทรสาร (02) 529-5928
เว็บไซต : www.saleeind.com
ทุนจดทะเบียน : 25 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว : 25 ลานบาท
คณะกรรมการ : นายสุชาติ จิวะพรทิพย ประธานกรรมการ
  นายสาทิส ตัตวธร กรรมการผูจัดการ
  นายเศวต นราธิปกร กรรมการ
  นายไพบูลย  ตั้งตรงศักดิ์ กรรมการ  
  นายชาญชัย อัศวกาญจน กรรมการ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  รอยละ 100
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทฯ จะโอนยายธุรกิจการผลิตและจําหนายแมพิมพมาดําเนินการภายใตบริษัทฯ เอง

3. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด   บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 75.50

ประเภทกิจการ : ผลิตและจําหนายสินคาพลาสติก ประเภทของใชในครัวเรือน
ที่ตั้งบริษัท : 4 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร     
  โทรศัพท (02) 4161030  โทรสาร (02) 4158981
เว็บไซต : www.petchsiamthai.com
ทุนจดทะเบียน : 300 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว : 300 ลานบาท
คณะกรรมการ : นายสาทิส ตัตวธร กรรมการผูจัดการ
  นายเศวต นราธิปกร กรรมการ
  นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน กรรมการ  
  นายสุพจน สุนทรินคะ กรรมการ
  นางปริญดา ฉันทวานิช กรรมการ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) รอยละ 75.50
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)  นางปริญดา ฉันทวานิช รอยละ  21.43 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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4. บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด   บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุนอยูรอยละ 100

ประเภทกิจการ : ผลิตและจําหนายเครื่องสังฆทาน
ที่ตั้งบริษัท : 4 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร     
  โทรศัพท (02) 4161030  โทรสาร (02) 4158981
เว็บไซต : -
ทุนจดทะเบียน : 10 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว : 10 ลานบาท
คณะกรรมการ : นายสาทิส ตัตวธร กรรมการผูจัดการ
  นายเศวต นราธิปกร กรรมการ
  นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน กรรมการ  
  นายสุพจน สุนทรินคะ กรรมการ
  นางปริญดา ฉันทวานิช กรรมการ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ : บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด  รอยละ 100
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)   

5. บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน)   บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 8.17  

ประเภทกิจการ : ผลิตและจําหนายเม็ดสีพลาสติก 
ที่ตั้งบริษัท : 858 หมูที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม 
  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280   
  โทรศัพท (02) 323-2601-8  โทรสาร (02) 3232227-8
เว็บไซต : www.saleecolour.com
ทุนจดทะเบียน : 652.34 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว : 583.51 ลานบาท
คณะกรรมการ : พลเอก สมทัต อัตตะนันทน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน ปาละวงศ   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
                                     ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
  น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศแสน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  นายสุชาติ จิวะพรทิพย รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
  นายรัช ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  นายขวัญชัย ณัฏฐเศรษฐ กรรมการผูจัดการ/กรรมการ
  นายธเนศพล มงคลรัตน กรรมการ
  นายราชัน ควรหา กรรมการ 
  นายชาญชัย อัศวกาญจน กรรมการ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ : บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด  รอยละ 21.12
( ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  รอยละ 8.17
  นายศศิศ มนตเสรีนุสรณ  รอยละ 5.68
  น.ส.กันยวดี จิวะพรทิพย  รอยละ 5.29
  นายรัฐวิทย ปรปกษขาม  รอยละ 3.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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6. บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด    ถือหุนในบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม รอยละ 25.15

ประเภทกิจการ : นําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 22 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท (02) 712-1044-77  โทรสาร (02) 712-1040
เว็บไซต : www.vivgroup.com
ทุนจดทะเบียน : 150 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ทุนที่เรียกชําระแลว : 150 ลานบาท
คณะกรรมการ : นายประกิต อัศวกาญจน ประธานคณะกรรมการผูถือหุน
  นายสุชาติ จิวะพรทิพย ประธานคณะกรรมการบริหาร
  นายประชา จิวะพรทิพย รองประธานคณะกรรมการบริหาร
  นายชาญชัย อัศวกาญจน กรรมการผูจัดการ
  นางสาวธันธิดา จิวะพรทิพย   รองกรรมการผูจัดการ
  นางวันเพ็ญ อัศวกาญจน กรรมการ
  นางพิมพา จิวะพรทิพย กรรมการ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ : บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด* รอยละ 89.23          
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
*หมายเหตุ  :  บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนโดย กลุมตระกูลจิวะพรทิพย รอยละ 50 และกลุมตระกูลอัศวกาญจน รอยละ 50

ผูถือหุนรายใหญ
    รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลําดับที่ รายชื่อผูถือหุนใหญ จํานวนหุนที่ถือ (หุน) สัดสวนการถือหุน

1. บริษัท วี ไอ วี อินเตอรเคม จํากัด* 382,379,652 25.15

2. นายไพบูลย ตั้งตรงศักดิ์ 58,000,000 3.81

3. นายเศวต นราธิปกร 54,282,300 3.57

3. นายสาทิส ตัตวธร 51,595,552 3.39

4. นายเลอพงศ วงศทวีพิพัฒน 45,108,468 2.97

5. น.ส.กันยวดี จิวะพรทิพย 42,315,424 2.78

6. นางประภัทยา จิวะพรทิพย 42,123,004 2.77

7. น.ส.ศรัญธินี มงคลรัตน 38,000,000 2.50

8. นายวัชรชัย มงคลรัตน 35,000,000 2.30

9. นายสูตร นราธิปกร 32,934,200 2.17

10. นายชัยวัฒน อนันควานิช 32,129,700 2.11

 *บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด มีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุนอยูรอยละ 89.23



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นโยบายการจายปนผล
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 บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในแตละป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลให
นาํปจจยัตาง ๆ  ตอไปนี ้มาพจิารณาประกอบ เชน ผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทั 
การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท ตามความเหมาะสม
ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 
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โครงสรางรายไดของบริษัท
 โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับ ป 2557 - 2559 ปรากฏดังนี้

กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย % การถือหุน
ของบริษัท

2559 2558 2557

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

กลุมธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก - บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม 100 402 35 438 43 395 36

ผลิตและจําหนายพลาสติกประเภท
ของใชในครัวเรือนผานโมเดิรนเทรด

- บ.เพชรสยาม 
(ประเทศไทย)

75.5**** 200   17 - - - -

กลุมธุรกิจพิมพฉลากสินคา - บมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง 65* 534 46 533 53 645 58

กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ - บ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง 100** 29 2 35 3 53 5

- บ.สาลี่ ซีเอฟที 
(ประเทศไทย) 

51*** - - 2 1 11 1

รวมรายได 1,165 100 1,008 100 1,104 100

*  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทําใหบริษัทฯ ถือหุนอยู 65% จากเดิมที่อยู 100%
**  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ซื้อหุนบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จํานวน 10% จากบริษัท ยกศรี จํากัด ทําใหบริษัทฯ ถือหุน
 ในบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ทั้งหมด 100%
*** ทีป่ระชมุกรรมการเมือ่วนัที ่8 ธันวาคม 2558 มมีตใิหเลกิกิจการบรษิทัยอย คอื บรษิทั สาลี ่ซเีอฟท ี(ประเทศไทย) จาํกัด ซึง่ปจจบุนัอยรูะหวาง
 ดําเนินการชําระบัญชี
**** ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559) มีมติอนุมัติการรวมลงทุนจัดตั้งบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด 
 โดยบรษัิทฯ ถอืหนุในบรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกดัทัง้หมด 75.50% โดยเริม่ประกอบธุรกจิและดาํเนนิการผลติตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2559
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(หนวย : พันบาท)

บริษัทและบริษัทยอย 2559 2558 2557

ผลการดําเนินงาน
     รายไดจากการขายและบริการ 1,145,964 982,584 1,081,751

     รายไดรวม 1,164,853 1,007,875 1,104,149

     ตนทุนขายและบริการ 826,954 772,748 768,340

     กําไรขั้นตน 319,010 209,836 313,411

     คาใชจายในการขายและบริหาร 222,598 167,444 177,305

     ดอกเบี้ยจาย 8,810 8,641 16,043

     กําไรสุทธิ 54,911 32,732 116,048

     กําไรตอหุน 0.0361 0.0215 0.31

ฐานะการเงิน
     สินทรัพยรวม 2,122,342 1,816,380 1,359,145

     หนี้สินรวม 439,604 242,443 548,683

     สวนของผูถือหุน 1,682,738 1,573,637 810,463

อัตราสวนทางการเงิน
     อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 4.53 5.26 0.81

     อัตรากําไรขั้นตน (%) 27.84 21.36 28.97

     อัตรากําไรสุทธิ (%) 4.71 3.25 10.51

     อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเฉลี่ย (%) 3.37 3.50 15.41

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.26 0.15 0.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
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โครงสรางและลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปไดดังนี้

บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม

75.50 %

65 % 100 %

บจ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

กลุมธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก

กลุมธุรกิจพิมพฉลากสินคา

บมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง      บจก.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง

กลุมธุรกิจผลิต/จําหนายแมพิมพ

 นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
 บริษัทมีนโยบายแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุมเปน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก 
  1. ธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับงานพลาสติก  :  ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
    (ทั้งนี้ ตั้งแตป 2560 ธุรกิจดังกลาวนี้จะถูกโอนยายมาดําเนินการภายใตบริษัทฯ เอง)
  2. ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก  :  ดาํเนนิการโดยบริษทัฯ และบรษิทัยอย คอื บรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกัด
  3. ธุรกิจพิมพฉลากสินคา  :  ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
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กลุมธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ  ดําเนินการโดย บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

 ดําเนินธุรกิจผลิตและออกแบบแมพิมพฉีดและแมพิมพขึ้นรูปพลาสติก 
รวมถึงรับซอมแซมแมพิมพ ดวยเครื่องจักรระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อเปนการสงเสริมความแข็งแกรงใหแกธุรกิจที่
เกีย่วของกบักลมุบรษิทั และทาํใหกลมุบรษิทัสามารถใหบรกิารลกูคาทีค่รบวงจร
มากขึ้น โดยบริษัทถือหุนบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด รอยละ 100 ของทุน
เรียกชําระแลว 
 ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทฯ มีนโยบายจะโอนธุรกิจและบุคลากรทั้งหมด
ของบริษัท สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มายังบริษัทฯ เพื่อลดคาใชจายที่ซํ้าซอนกัน 
เนื่องจากธุรกิจเกือบทั้งหมดของบริษัท สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ก็เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัทฯ

กลุมธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก  ดําเนินการโดย 
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
และบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด 

 บรษิทั สาลีอ่ตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ดาํเนนิธรุกิจรบัจางผลติชิน้สวน
พลาสตกิ ประเภทอเิลก็ทรอนกิส เครือ่งใชไฟฟา และยานยนต ใหกบัผผูลติสนิคา
ตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors 
ของผผูลติสินคาตนแบบ ซึง่สวนใหญจะเปนผผูลติสญัชาตญิีป่นุ ทีม่ฐีานการผลติ
ในประเทศไทยและตางประเทศ ธุรกิจหลักของบริษัทแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบฉีด (Plastic Injection) และธุรกิจผลิตชิ้น
สวนพลาสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) 
 บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหนายสินคาพลาสติก ประเภทของใชในครัวเรือนผานทางโมเดิรนเทรด
ตาง ๆ รวมถึงผลิตและจําหนายชุดสังฆทานโดยบริษทยอยของบริษัท

กลุมธุรกิจพิมพฉลากสินคา 
ดําเนินการโดย บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

 ดําเนินธุรกิจรับพิมพฉลากสินคาคุณภาพสูง (Self-adhesive Label) 
ดวยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย บริษัทรับพิมพฉลากสินคาใหกับธุรกิจ
หลากหลายประเภท ซึ่งลูกคาสวนใหญของบริษัทจะเปนกลุมผูผลิตสินคาระดับ
พรีเม่ียมที่ใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑรวมถึงฉลากสินคาที่มีคุณภาพ มีลักษณะ
คงทน สีสันสวยงามและโดดเดน นอกจากนี้ บริษัทยังไดขยายธุรกิจดานการพิมพ 
offset สําหรับบรรจุภัณฑประเภทกลองกระดาษดวย ปจจุบันฐานลูกคาของบริษัทได
ขยายออกไปหลากหลายประเภท อาทิ กลุมลูกคาที่เปนผูผลิตเครื่องสําอางค เครื่อง
อุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม รวมถึงผูผลิตผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง และดวยคุณภาพ
สินคาที่โดดเดน จึงทําใหบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด เปนที่รูจักอยางกวางขวางใน
วงการผลติฉลากสนิคาคณุภาพ เพราะนอกจากจะมเีทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมัยแลว 
บรษิทัยงัมรีะบบการบรหิารการจดัการและทมีงานมอือาชพีท่ีมปีระสบการณทางดาน
การพิมพฉลากสินคามานานกวา 30 ป ปจจุบันบริษัทถือหุนบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง 
จํากัด (มหาชน) 65% ของทุนเรียกชําระแลว 
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
กลุมธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก
 ก) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ดําเนินการโดยบริษัทฯ
 ลักษณะของผลิตภัณฑ
 สายผลิตภัณฑหลักของบริษัทสามารถแยกไดอีกเปน 2 ประเภท คือ
 1. สายผลิตภัณฑที่ไดรับจากกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding) แบงออกเปน 4 กลุมลูกคา ดังนี้
  กลุมที่ 1 ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
  ผลิตภัณฑ  : สวนประกอบของภาชนะบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมถึง ถาดไอซี (IC Tray) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการ
     เก็บประจุไฟฟา 
  กลุมที่ 2 ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชสํานักงาน
  ผลิตภัณฑ  :  ชิ้นสวนประกอบของ สแกนเนอร พริ้นทเตอร ไมโครเวฟ แฟกซ ปลั๊กไฟ สวิทชตัดไฟ และเครื่องมือ
     วัดคาไฟฟา
  กลุมที่ 3 ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมของใชในครัวเรือน
  ผลิตภัณฑ  :  ชิ้นสวนประกอบของ กระติกนํ้าและกลองอาหารระดับพรีเมี่ยม  เปนตน
  กลุมที่ 4 ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต
  ผลิตภัณฑ  : ชิ้นสวนประกอบตาง ๆ ของรถยนต รถจักรยานยนต

 2. สายผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกดวยระบบสูญญากาศ (Vacuum Pressure Forming) แบงออกไดเปน 
2 กลุมลูกคา ดังนี้
  กลุมที่ 1  บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
  ผลิตภัณฑ  : กลองบรรจุมอเตอรคอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟา และกลองบรรจุช้ินสวน Hard Disk Drive ถาดใส
     ชิ้นงานอลูมิเนียม (Aluminum) ถาดใสชิ้นงานแผงวงจรไฟฟา และถาดใสชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส และ
     เครื่องใชไฟฟา อื่น ๆ 
  กลุมที่ 2  บรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อการอุปโภคและบริโภค
  ผลิตภัณฑ  : ถาดใสกุงแชแข็งและอาหารทะเล บรรจุภัณฑประเภทลามิเนท (Laminate)

 ทั้งนี้ บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตฐานหลายประการ อาทิ ISO9001 : 2008, 
ISO14001 : 2004, TS 16949 และ GMP  เปนตน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

 นอกจากนี ้บรษิทัยังไดรบัสทิธแิละประโยชนตามมาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2) แหงพระราชบญัญัติสงเสรมิการลงทนุ พ.ศ.2520
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. มาตรา 36 (1) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิต
  เพื่อการสงออก ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2546  จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2548 และสามารถขยายไดปตอป
 2. มาตรา 36 (2) ใหไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไป ตั้งแตวันที่
  5 กันยายน 2546 จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2548 และสามารถขยายไดปตอป

 ข) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
 ลักษณะของผลิตภัณฑ
 สายผลิตภัณฑหลักของบริษัทสามารถแยกไดอีกเปน 2 ประเภท คือ
 1. สายผลิตภัณฑที่ไดรับจากกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding)
  สินคาพลาสติกที่ไดจากกระบวนการฉีดพลาสติก สําหรับสินคาพลาสติกประเภทของใชในครัวเรือน ไดแก  ตะกรา  ชั้นใสของ  
  ถังนํ้า  ถังขยะ  เปนตน
 2. สายผลิตภัณฑที่ไดจากการนํามาประกอบหรือจัดหีบหอขึ้นมาใหม (ดําเนินการโดย บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด)

ธุรกิจผลิตฉลากสินคา
 ลักษณะของผลิตภัณฑ
 ผลติภณัฑของบรษิทัยอยไดแก ฉลากผลติภณัฑหลายหลายรปูแบบ ทัง้ฉลากสนิคาทีพ่มิพลงบนสติก๊เกอรพลาสตกิและฉลากสนิคา
ทีพิ่มพลงบนสติก๊เกอรกระดาษ โดยบรษิทัยอยถอืไดวาเปนหนึง่ในผผูลติฉลากผลติภณัฑทีม่เีทคโนโลยกีารผลติระดับสูงในบรษิทัไทย  และ
ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยที่บริษัทมีการ
จัดซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายรายหนึ่ง อยูประมาณรอยละ 50 ของวัตถุดิบที่ตองใชทั้งหมด เนื่องจากเปนผูจัดจําหนายสําหรับวัตถุดิบที่
มีคุณภาพ โดยเปนวัตถุดิบประเภทสติกเกอรสําหรับพิมพฉลากสินคา  ทั้งนี้ บริษัทไมมีความสัมพันธอื่นใดกับผูจัดจําหนายรายดังกลาว
นอกเหนือจากในฐานะผูซื้อวัตถุดิบ



บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

30

ธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ
 ผลิตภัณฑของบริษัทยอยไดแก แมพิมพสําหรับงานดานฉีดพลาสติก และขึ้นรูปพลาสติก โดยบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตฐาน ISO 9001:2008 
และนอกจากนี้ บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแมพิมพฉีดพลาสติกและซอมแซมแมพิมพประเภท 4.2 กิจการ
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549โดยไดรับสิทธิและประโยชนดังนี้
 1. มาตรา 25 ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือและผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคล
  ทั้งสองประเภทเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
 2. มาตรา 26 ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ไดรับอนุญาต
  ทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
 3. มาตรา 28 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสําหรับเครื่องจักรท่ีผลิตตั้งแต
  ป พ.ศ.2538
 4. มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน
  และทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบการนั้น
  วรรคสาม รายไดทีต่องนาํมาคาํนวณกาํไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกจิการตามวรรคหนึง่ ใหรวมถงึไดจากการจาํหนายผลพลอยได
  ไดแก  เศษหรือของเสียจากขบวนการผลิต
  วรรคสี ่ในกรณทีีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหวางเวลาไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลตามวรรคหนึง่ สามารถนาํผลขาดทนุ
  ประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางนั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้น
 5. มาตรา 34 ใหไดรบัยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการซึง่ไดรบัยกเวนภาษตีามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได
  ตลอดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
 6. มาตรา 36 (1) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิต
  เพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
 7. มาตรา 36 (2) ใหไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลาหนึ่ง
  ป นับแตวันที่นําเขาครั้งแรก
 8. มาตรา 37 ใหไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
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ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก

 ก) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (OEM) 
 1. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
  การผลิต
  โรงงานของบริษัท ตั้งอยูที่ เลขที่ 18 หมู 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเปนที่ดินของตนเองจํานวน 69 ไร และ
มีการสรางโรงงานบนพื้นที่ดินดังกลาวบางสวน โดยมีโรงผลิต 2 โรงงานมีพื้นที่การผลิตรวมจํานวน 7,000 ตรม. โดยแบงเปนโรงงานขึ้น
รูปพลาสติก (Vacuum Pressure Forming) 2,000 ตรม. และโรงงานฉีดพลาสติก (Injection Molding) จํานวน 2 โรง พื้นที่รวม 5,000 
ตรม. สวนอาคารสํานักงานมีพื้นที่ 1,500 ตรม. และคลังสินคามีพื้นที่ 2,000 ตรม. ซึ่งแตละโรงงานจะอยูในความดูแลของผูจัดการทั่วไป
ฝายผลิตและผูจัดการแผนกแตละแผนก
 สําหรบักาํลงัการผลติรวมของบริษทั จะดจูากจาํนวนวตัถดุบิทีใ่ช โดยในป 2559 สามารถแบงเปนกาํลงัการผลติรวมสาํหรบังานขึน้
รูปพลาสติก จํานวนประมาณ 1,800 ตันตอป ซึ่งบริษัทใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 34% และกําลังการผลิตรวมสําหรับ
งานฉีดพลาสติก จํานวนประมาณ 3,000 ตันตอป ซึ่งบริษัทใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 74 
 นโยบายการผลิตของบริษัทจะเปนลักษณะตามคําสั่งซื้อหรือความตองการของลูกคา (Made to Order) โดยตองเปนไปตามขอ
กําหนดของลูกคา 100% โดยบริษัทจะเนนการผลิตใหใชเวลานอยที่สุดแตยังคงคุณภาพของสินคาไดตามมาตรฐานของลูกคา การสง
ของใหแกลูกคาไดครบตามจํานวนและถูกตองตรงตอเวลา รวมทั้งลดของเสียที่เกิดจากผลิตใหตํ่าที่สุด เพื่อควบคุมคาใชจายใหแขงขันได
ในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทไดรับมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและสิ่งแวดลอม อันไดแก ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, TS 16949 และ 
GMP เปนตน รวมถึงการจัดการดานขอมูลตาง ๆ บริษัทไดมีการใชโปรแกรม SAP เขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล เพื่อใหขอมูล
ตาง ๆ มีความนาเชื่อถือ
 การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชการผลิตสินคาของบริษัทแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
 -  เม็ดพลาสติกที่ใชในกระบวนการฉีดพลาสติก เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตในสัดสวนรอยละ 32 ของตนทุนการผลิต โดย
สวนที่เหลือจะเปนคาแรง และคาโสหุยการผลิต การไดมาของเม็ดพลาสติกจะมี 2 ลักษณะ คือลูกคาเปนผูจัดหาเม็ดพลาสติกที่จะใชใน
การผลิตมาให หรือใหบริษัทเปนผูดําเนินการจัดหาเม็ดพลาสติก โดยลูกคาจะกําหนดประเภท มาตรฐาน คุณภาพ หรือผูขายเม็ดพลาสติก
มาให ซึง่ฝายจดัซือ้ของบรษิทัจะตองจดัซือ้เมด็พลาสตกิตามคาํสัง่ซือ้ของลกูคา ปจจบุนัสดัสวนวตัถดุบิทีล่กูคาเปนผจูดัหามาใหตอสดัสวน
วัตถุดิบที่บริษัทเปนผูจัดซื้อตามคําสั่งซื้อของลูกคามีประมาณ 39 : 61 ของจํานวนวัตถุดิบที่บริษัทใชในการผลิตทั้งหมด 
 ที่ผานมาบริษัทสั่งซื้อเม็ดพลาสติกตามมาตรฐาน คุณภาพ หรือผูขาย ตามที่ลูกคากําหนด จากแหลงผลิตภายในประเทศรอยละ 
99 โดยจะซื้อจากผูขายเม็ดพลาสติกสัญชาติญี่ปุนที่มีโรงงานต้ังอยูในประเทศไทยและผูขายเม็ดพลาสติกชาวไทย ซึ่งมีอยูจํานวนหลาย
ราย และเมด็พลาสตกิทีผ่ลติจากโรงงานดงักลาวมีคณุภาพด ีและเปนทีย่อมรบัของลกูคา โดยบรษิทัมกีารสัง่ซือ้จากผขูายเมด็พลาสตกิราย
ใหญ 3 ราย รวมจํานวนประมาณรอยละ 55 ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไมมีความสัมพันธใด ๆ กับผูขายเม็ดพลาสติก
ดังกลาวนอกเหนือจากในฐานะผูซื้อเม็ดพลาสติกเทานั้น
 เม็ดพลาสติกที่บริษัทใชสวนใหญ ไดแก เม็ดพลาสติกประเภท PP เม็ดพลาสติกประเภท High Impact Polystylene (HIPS) 
ซึ่งจัดอยูในเม็ดพลาสติกประเภท PS รวมถึง เม็ดพลาสติกประเภทวิศวกรรม (Engineering Plastic) เชน Acrylonitrile Butadiene 
Stylene (ABS) 
 - แผนฟลมพลาสติกที่ใชในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตในสัดสวนรอยละ 75 ของตนทุนการผลิต 
โดยสวนที่เหลือจะเปนคาแรง และคาโสหุยการผลิต การไดมาของแผนฟลมพลาสติกจะเปนในลักษณะบริษัทเปนผูดําเนินการจัดซื้อตาม
คุณสมบัติที่ลูกคากําหนดทั้งหมด โดยลูกคาจะกําหนดประเภท มาตรฐาน คุณภาพ หรือผูขาย แผนฟลมพลาสติกมาให ซึ่งผูผลิตแผนฟลม
พลาสติกที่บริษัทสั่งซื้อจะเปนผูผลิตที่มีโรงงานอยูในประเทศถึงรอยละ 98 ซึ่งมีอยูจํานวน 4-5 ราย โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผูขายแผน
ฟลมพลาสติกอยู 2 รายใหญ ๆ ในจํานวน 36% และ 22% ตามลําดับ ของยอดซื้อแผนฟลมพลาสติกทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไมมีความ
สัมพันธใด ๆ กับผูขายแผนฟลมพลาสติกดังกลาวนอกเหนือจากในฐานะผูซื้อแผนฟลมพลาสติกเทานั้น 
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  โดยแผนฟลมที่บริษัทใชประกอบดวย แผนฟลมพลาสติกประเภท A-PET PS และ PP Sheet โดยจะมีสัดสวนการสั่งซื้อรอยละ 
71 รอยละ 17 และรอยละ 9 ตามลําดับ ของมูลคาการสั่งซื้อแผนฟลมพลาสติกโดยรวม สวนที่เหลือก็จะเปนแผนฟลมพลาสติกประเภท 
ABS Sheet 
 2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบที่เหลือให
 การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 เนือ่งจากวตัถดุบิของบรษิทัทัง้เม็ดพลาสตกิหรอืแผนฟลมพลาสตกิถงึแมจะเกดิของเสยีในการผลติกส็ามารถนาํกลบัไปใชไดอกีใน
กระบวนการผลติ (Recycle) เชน ในกรณขีองชิน้งานฉดีพลาสตกิ สามารถนาํของเสยีไปบดเพือ่นาํกลบัไปใชในกระบวนการผลติไดอกี ไม
วาจะนาํไปผสมเพือ่ฉดีงานเดมิ หรอืนาํไปใชฉดีสาํหรบังานประเภทอืน่ สวนวตัถดุบิประเภทแผนฟลมนัน้ ถาหากมขีองเสียหรอืเศษทีเ่หลอื
จากการผลิตก็สามารถขายใหกับบริษัทผูผลิตแผนฟลมนําเศษดังกลาวไปผสมแลวรีดเปนแผนขึ้นมาขายใหมอีกครั้งหนึ่ง
 สําหรับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตนั้นมีไมมากนัก จะมีเรื่องของการปลอยนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งก็
มีจํานวนปริมาณนํ้าไมมากนัก เนื่องจากในกระบวนการผลิตของบริษัทไมไดมีการใชนํ้าเปนสวนประกอบสําคัญ สําหรับการฉีดพลาสติก 
บรษิทัมกีารใชระบบ Septic Chamber ในการกรองนํา้กอนปลอยออกไป รวมท้ังบรษิทัจดัใหมกีารตรวจคณุภาพของน้ําทกุปจากผปูระเมนิ
คณุภาพนํา้ภายนอก ปละ 2 ครัง้ เพือ่ใหมัน่ใจไดวาน้ําทีบ่ริษทัปลอยออกไปนัน้มคุีณสมบตัติามมาตรฐานทีก่ฏหมายกาํหนด สวนการขึน้รปู
พลาสติกนั้น มีการใชนํ้าเฉพาะในสวนของการลางชิ้นงาน แตบริษัทมีระบบการใชนํ้ามา Recycle อยูตลอดเวลา ดวยระบบ DI Water 
ซึ่งเปนการนํานํ้ากลับมาใชอีกตลอดเวลาในกระบวนการผลิต ทําใหไมมีการปลอยนํ้าเสียออกไปหรือหากมีก็มีเปนจํานวนนอยและมีการ
ตรวจเช็คคุณภาพทุกครั้งกอนปลอยออกไป
 ทั้งนี้ บริษัทไดใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 ซ่ึงที่ผานมา 
บริษัทไดปฏิบัติตามที่กฏหมายกําหนดและไมมีขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด

 ข) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด
 1. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
 การผลิต
 โรงงานของบริษัท ตั้งอยูที่ เลขที่ 4 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ดินและ
โรงงานเชา จาํนวนพืน้ท่ีประมาณ 8,000 ตารางเมตรบนทีด่นิประมาณ 7 ไร ซึง่จะอยใูนความดแูลของผจูดัการทัว่ไปฝายผลติและผจูดัการ
แผนกแตละแผนก
 สําหรบักาํลงัการผลติรวมของบริษทั จะดจูากจาํนวนวัตถดุบิทีใ่ช โดยในป 2559 กาํลงัการผลติรวมสําหรบังานฉดีพลาสตกิ จาํนวน
ประมาณ 9,000 ตันตอป ซึ่งบริษัทใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 40 (ทั้งนี้ อัตราใชกําลังการผลิตคิดตั้งแตที่บริษัทเริ่มการ
ผลิตในเดือนกรกฏาคม 2559)
 นโยบายการผลติของบรษัิทจะเปนลกัษณะตามคําสัง่ซือ้หรือความตองการของลกูคา (Made to Order) ซึง่เปนศนูยการคาโมเดริน
เทรดตาง ๆ รวมทั้งการนําเสนอสินคาใหม ๆ ใหแกศูนยการคาโมเดรนเทรดดังกลาวดวย นอกจากนั้น ยังมีการผลิตตามความตองการ
ของลูกคาตางประเทศ ซึ่งเปนศูนยการคาโมเดิรนเทรดในตางประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย เปนตน โดยสินคาที่ผลิตตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของลูกคา 100% โดยบริษัทจะเนนการผลิตใหใชเวลานอยที่สุดแตยังคงคุณภาพของสินคาไดตามมาตรฐานของลูกคา การสง
ของใหแกลูกคาไดครบตามจํานวนและถูกตองตรงตอเวลา รวมทั้งลดของเสียที่เกิดจากผลิตใหตํ่าที่สุด เพื่อควบคุมคาใชจายใหแขงขันได
ในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทไดมีการบริหารจัดการดานขอมูลตาง ๆ โดยการใชโปรแกรม SAP B1 เขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล เพื่อ
ใหขอมูลตาง ๆ มีความนาเชื่อถือ
 การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
 วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชการผลิตสินคาของบริษัท คือ เม็ดพลาสติกที่ใชในกระบวนการฉีดพลาสติก เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต
ในสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของตนทุนการผลิต โดยสวนที่เหลือจะเปนคาแรง และคาโสหุยการผลิต โดยเม็ดพลาสติกที่บริษัทยอยใช 
เกือบทั้งหมดเปนเม็ดพลาสติกชนิด PP โดยมีทั้งที่เปนเม็ดพลาสติกใหมและที่เปนเม็ดพลาสติกจากการ recycle 
ที่ผานมาบริษัทสั่งซื้อเม็ดพลาสติกทั้งเม็ดพลาสติกใหมและเม็ดพลาสติก recycle ทั้งหมด จากแหลงผลิตภายในประเทศโดยจะซื้อจาก
ผูขายเม็ดพลาสติกชาวไทย ซึ่งมีอยูจํานวนหลายราย โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผูขายเม็ดพลาสติกรายใหญรายหนึ่ง จํานวนประมาณ
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รอยละ 40 ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไมมีความสัมพันธใด ๆ กับผูขายเม็ดพลาสติกดังกลาวนอกเหนือจากในฐานะผู
ซื้อเม็ดพลาสติกเทานั้น
 2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบที่เหลือให
 การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก ถึงแมจะเกิดของเสียในการผลิตก็สามารถนํากลับไปใชไดอีกในกระบวนการผลิต 
(Recycle) ในกรณีของชิ้นงานฉีดพลาสติก สามารถนําของเสียไปบดเพื่อนํากลับไปใชในกระบวนการผลิตไดอีก ไมวาจะนําไปผสมเพื่อ
ฉีดงานเดิม หรือนําไปใชฉีดสําหรับงานประเภทอื่น
 สําหรับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตนั้นมีไมมากนัก จะมีเรื่องของการปลอยนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งก็มี
จํานวนปริมาณนํ้าไมมากนัก เนื่องจากในกระบวนการผลิตของบริษัทไมไดมีการใชนํ้าเปนสวนประกอบสําคัญ 
 ทั้งนี้ บริษัทไมมีขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด

ธุรกิจพิมพฉลากสินคา

 1. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
 การผลิต
 โรงงานของบริษัท ตั้งอยูที่ เลขที่ 19 หมู 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเปนโรงงานที่เชาจากบริษัทแม โดยโรงงาน
ผลิตมีพื้นที่การผลิตรวมจํานวน 3,000 ตรม. สวนอาคารสํานักงานและสวนเตรียมการพิมพมีพื้นที่ 3,100 ตรม. และคลังสินคามีพื้นที่ 
1,000 ตรม. ซึ่งโรงงานจะอยูในความดูแลของผูจัดการทั่วไปฝายผลิตและผูจัดการแผนกแตละแผนก
 สาํหรบักาํลงัการผลติรวมของบรษิทั จะดจูากจาํนวนพืน้ทีข่องสติกเกอรทีใ่ช โดยในป 2559 มกีาํลงัการผลติรวม จาํนวนประมาณ 
8.57 ลานตารางเมตรตอป ซึ่งบริษัทใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 63
 นโยบายการผลิตของบริษัทจะเปนลักษณะตามคําสั่งซื้อหรือความตองการของลูกคา (Made to Order) โดยบริษัทจะเนนการ
วางแผนการผลติใหสามารถผลติไดอยางตอเนือ่ง เพือ่ลดผลกระทบของการตองขึน้ผลติใหม ซึง่จะมตีนทนุเพิม่ขึน้ในการเริม่ตนผลติแตละ
ครั้ง ซึ่งสําหรับลูกคาบางรายท่ีมีการสั่งซื้อมาอยางสมํ่าเสมออยูแลว บริษัทก็อาจจะผลิตเพื่อเก็บ stock ไวเลยแลวคอยทยอยสงใหแก
ลูกคาเพื่อลดตนทุนในการผลิตลงจากการที่ผลิตเปนจํานวนมาก ๆ ในครั้งเดียว และยังชวยลดของเสียในการผลิตไดอีกดวย ทั้งนี้ บริษัท
ไดรับมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและสิ่งแวดลอม อันไดแก ISO 9001 : 2008, ISO 14001:2004 เปนตน 
  การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
 สติ๊กเกอร คือ วัตถุดิบหลักสําคัญที่ใชในการผลิตฉลากสินคาของบริษัท ซึ่งสติกเกอรที่ใชในการผลิตมี 2 ประเภท คือ สติ๊กเกอร
พลาสติก และสติ๊กเกอรกระดาษ โดยสติ๊กเกอรทั้ง 2 ชนิด จะถูกสั่งซื้อจากผูขายภายในประเทศทั้งหมด ที่ผานมาราคาของวัตถุดิบแทบ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ถึงแมบางครั้งราคานํ้ามันดิบโลกจะมีความผันผวนก็ตาม 
 บริษัทมีการติดตอกับผูจําหนายวัตถุดิบประมาณ 4-5 ราย โดยสวนใหญถึงรอยละ 95 ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด เปนการซื้อใน
ประเทศ โดยบรษิทัมกีารสัง่ซือ้จากผจูดัจาํหนายสตกิเกอรอยรูายหนึง่ จาํนวนประมาณรอยละ 60 ของยอดสัง่ซือ้วตัถดุบิทัง้หมด เนือ่งจาก
บริษทัดงักลาวเปนผจูดัจาํหนายรายใหญทีม่วีตัถดุบิหลากหลายประเภททีม่คีณุภาพและการบรกิารทีด่กีวาผจูดัจาํหนายรายอืน่โดยเฉพาะ
ในเรื่องของคุณภาพของแผนสติ๊กเกอร ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการผลิตฉลากสินคา ที่ผานมาราคาวัตถุดิบที่ซื้อกับบริษัทนี้ไมมี
การเปลี่ยนแปลงมากนักโดยราคาคอนขางจะคงเดิมและใกลเคียงกับผูจัดจําหนายรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทไมมีความสัมพันธใด ๆ กับผูจัดจํา
หนายสติกเกอรดังกลาวนอกเหนือจากในฐานะผูซื้อสติกเกอรเทาน้ัน อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดมีนโยบายผูกขาดการซื้อกับผูจัดจําหนาย
รายใดรายหนึ่ง แตจะคํานึงถึงคุณภาพและราคาของวัตถุดิบเปนสําคัญ บริษัทคาดวาในอนาคตราคาวัตถุดิบจะมีแนวโนมลดลงเนื่องจาก
ผูคาวัตถุดิบมีจํานวนมากขึ้น
 2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบที่เหลือให
 การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทที่เปนสติกเกอรนั้นเมื่อพิมพแลวเกิดเปนของเสียหรือไมตองการใชแลว จะไมสามารถนํากลับไปใชไดอีก 
(Recycle) ตองทาํลายเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ เพราะตวัวตัถดุบิเองนัน้มสีารเคมทีีเ่ปนกาวตดิอยู บรษิทัจงึไดมกีารจางบรษิทัภายนอกทีไ่ด
รับอนุญาตตามกฏหมายที่มารับเปนผูทําลายสินคาที่เปนของเสียให 
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 สําหรบัผลกระทบตอสิง่แวดลอมจากกระบวนการผลตินัน้มไีมมากนกั และไมสงผลตอสภาพแวดลอมภายนอก จะมเีฉพาะในเรือ่ง
ของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีกลิ่นคอนขางแรงในพื้นที่ผลิต เนื่องจากกลิ่นทินเนอรที่อยูในสีที่ใชสําหรับการพิมพ ซึ่งบริษัทมีการ
แกไขโดยการใชระบบดูดอากาศพิเศษสําหรับการพิมพโดยเฉพาะเพื่อบรรเทากลิ่นลง และมีการแจกหนากากปดจมูกใหแกพนักงานของ
บริษัทไดใชเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมกลิ่นดังกลาว 
 ทั้งนี้ บริษัทไดใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 ซ่ึงที่ผานมา 
บริษัทไดปฏิบัติตามที่กฏหมายกําหนดและไมมีขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด

ธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ

 1. ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
 การผลิต
 โรงงานของบริษัท ตั้งอยูที่ เลขที่ 18 หมู 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเปนโรงงานที่เชาจากบริษัทแม โดยโรงงาน
ผลิตมีพื้นที่สํานักงานและการผลิตรวมจํานวน 1,000 ตรม. ซึ่งโรงงานจะอยูในความดูแลของผูจัดการทั่วไปฝายผลิตและผูจัดการแผนก
แตละแผนก
 สาํหรบักาํลงัการผลติรวมของบรษิทั จะดจูากจาํนวนแมพมิพทีส่ามารถผลติได โดยในป 2559 มกีาํลงัการผลติรวม จาํนวนประมาณ 
60 แมพิมพตอป ซึ่งบริษัทใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 35 
 นโยบายการผลิตของบริษัทจะเปนลักษณะตามคําส่ังซื้อหรือความตองการของลูกคา (Made to Order) โดยบริษัทจะใหความ
สาํคญักบัการผลติแมพมิพใหเสรจ็ทนัตามทีไ่ดตกลงไวกบัลกูคา และพยายามทีจ่ะผลติแมพมิพใหสามารถผลติชิน้งานใหไดใกลเคยีงกบัชิน้
งานที่ลูกคาตองการมากที่สุด เพื่อไมใหตองกลับมากแกไขในภายหลังซึ่งจะทําใหเกิดตนทุนสวนเกินเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทพยายามสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความสามารถเพิ่มขึ้นผานการฝกอบรมตาง ๆ รวมทั้งการฝกที่หนางาน เพื่อเนนใหสามารถทํางานได
จริง ทั้งนี้ บริษัทไดรับมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและสิ่งแวดลอม อันไดแก ISO 9001:2008 เปนตน 
 การจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
 วัตถุดิบที่บริษัทใชผลิตแมพิมพมีทั้งที่เปนเหล็กและอลูมิเนียม โดยสามารถหาซื้อไดจากในประเทศเกือบทั้งหมดผานผูจัดจําหนาย
หลายราย ซึ่งไมมีความยุงยากในการกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ สําหรับราคาวัตถุดิบก็มีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกของวัตถุดิบ
ดังกลาว ซึ่งบริษัทสามารถปรับราคาวัตถุดิบดังกลาวในราคาชิ้นงานแมพิมพได เนื่องจากงานแมพิมพที่รับจากลูกคาจะเปนลักษณะงานที่
รับเปนครั้ง ๆ นอกจากนี้ บริษัทตองมีการจัดหา toolings ตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการทําแมพิมพ ซึ่งก็สามารถหาซื้อไดในประเทศจากผู
จัดจําหนายจํานวนมากเชนเดียวกัน
 ในปที่ผานมา บริษัทมีการติดตอกับผูจําหนายวัตถุดิบหลักประมาณ 4-5 ราย และโดยรอยละ 32 ของยอดซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมด เปนการซื้อในประเทศ สวนอีกรอยละ 68 เปนการซื้อจากตางประเทศ เนื่องจากในปที่ผานมา บริษัทเริ่มมีการสั่งทําแม
พิมพบางสวนในตางประเทศแลวนํามาประกอบใหเสร็จสมบูรณที่บริษัทอีกทีหนึ่ง เพื่อเปนการลดตนทุนและสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดอยางทันเวลา โดยบริษัทไมมีการสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายรายใดจํานวนมากอยางเปนนัยสําคัญ โดยบริษัทมิไดมีนโย
บายผูกขาดการซื้อกับผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่ง แตจะคํานึงถึงคุณภาพและราคาของวัตถุดิบในขณะนั้นเปนสําคัญ 
 2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต หรือการกําจัดวัตถุดิบที่เหลือให
 การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทที่เปนเหล็กและอลูมิเนียมนั้นเมื่อผลิตแลวเกิดเปนของเสียหรือในสวนที่เปนเศษที่เกิดจากการผลิต ก็สามารถ
นําไปขายได เนื่องจากผูซื้อสามารถนําไปหลอมและนํากลับมาใชหรือขายไดอีก 
 สําหรบัผลกระทบตอสิง่แวดลอมจากกระบวนการผลตินัน้มไีมมากนกั และไมสงผลตอสภาพแวดลอมภายนอก จะมเีฉพาะในเรือ่ง
ของสภาพแวดลอมในการทาํงานทีม่ฝีนุและเสยีงจากสาํหรบัเครือ่งจกัรบางประเภท เชน เครือ่งกลงึหรอืตดัแตงชิน้งาน เปนตน ซึง่บรษิทั
ไดมีการสงเสริมใหพนักงานใชอุปกรณหนาการปดจมูกและที่อุดหู เพื่อปองกันฝุนและเสียงดังกลาว 
 ทัง้นี ้บรษิทัไดใหความสําคญักบัเรือ่งสิง่แวดลอม โดยปฏบิตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด และไมมขีอพพิาทหรอืการถูกฟองรองเกีย่วกบั
สิ่งแวดลอมแตอยางใด
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 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 1.1 ความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบ
 เนื่องจากเม็ดพลาสติก แผนฟลมพลาสติก และสติ๊กเกอร ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นสวนพลาสติก และพิมพฉลาก
สินคา เปนผลพลอยไดจากการกลั่นนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ ดังนั้น ราคาโดยทั่วไปจะแปรผันตามราคานํ้ามันและราคากาซในตลาด
โลก ซึ่งหากราคาวัตถุดิบดังกลาวมีการปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะสงผลกระทบโดยตรงตอกําไรของบริษัทและกลุมบริษัท 
 อยางไรก็ตาม การผลิตของบริษัทและกลุมบริษัทสวนใหญ ลูกคาจะเปนผูกําหนดประเภท มาตรฐานคุณภาพ และผูขายวัตถุดิบ
มาให ซึ่งราคาขายก็จะเปนราคาเดียวกันทั่วโลก (Global Price) ซึ่งบริษัทและกลุมบริษัทก็สามารถขอปรับราคาขึ้นได นอกจากนี้ บริษัท
และกลุมบริษัทยังมีมาตรการรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังนี้
 - ประสานและเสริมสรางความสัมพันธที่ดีและติดตอกับผูคาวัตถุดิบไวหลาย ๆ ราย
 - เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจากผูขายตั้งแต 2 รายขึ้นไป เพื่อใหไดเงื่อนไขทางการคาที่ดีที่สุด
 - ตดิตามแนวโนมราคาเมด็พลาสตกิ แผนฟลมพลาสตกิ และสติก๊เกอร จากผขูายภายในประเทศและตางประเทศอยางสมํา่เสมอ 
เพื่อวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม หากราคามีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น บริษัทและกลุมบริษัทอาจจะสั่งซื้อลวงหนาในปริมาณที่เพียง
พอตอการใชในการผลิตระยะหนึ่ง
 - ติดตอและสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางใกลชิด เพื่อสามารถชี้แจงและปรับราคาสินคาตามตนทุนที่เปนจริงได
 1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผลิตวัตถุดิบคุณภาพนอยราย
 ทีผ่านมาบรษิทัและกลมุบรษิทัสัง่ซ้ือวตัถดุบิประเภทเมด็พลาสตกิ แผนพลาสตกิ และสติก๊เกอร เกือบทัง้หมดจากแหลงผลติภายใน
ประเทศ ซึ่งบางครั้งมีผูผลิตนอยรายที่มีคุณภาพ บริษัทและกลุมบริษัทจึงสั่งซื้อจากผูผลิตรายนั้นซึ่งมีคุณสมบัติดีมีปญหาในการผลิตนอย
และตรงตามคุณสมบัติที่ลูกคากําหนดมากที่สุด และยังเกี่ยวเนื่องกับราคาวัตถุดิบที่ถูกลงจากการสั่งซื้อเปนปริมาณมาก ๆ ดังนั้น บริษัท
และกลมุบรษิทัอาจมคีวามเสีย่งในการพึง่พงิผผูลติรายนัน้มากเกนิไป โดยสาํหรบัธรุกจิผลติชิน้สวนพลาสตกิ ในลกัษณะรบัจางผลติ (OEM) 
ที่ดําเนินการโดยบริษัทนั้น บริษัทมีการสั่งซื้อจากผูขายเม็ดพลาสติก 3 ราย รวมจํานวนประมาณ 55% ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมด 
และมีการสั่งซื้อจากผูขายแผนฟลมพลาสติกอยู 2 รายใหญ ๆ ในจํานวน 36% และ 22% ตามลําดับ ของยอดซื้อแผนฟลมพลาสติก
ทั้งหมด 
 สาํหรบัในสวนของธรุกจิผลติสนิคาพลาสตกิประเภทของใชในครวัเรอืนทีจ่าํหนายผานโมเดรินเทรดตาง ๆ  ทีด่าํเนนิการโดยบรษิทั
ยอย คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) นั้น บริษัทยอยมีการสั่งซื้อจากผูขายเม็ดพลาสติกรายใหญรายหนึ่ง จํานวนประมาณ 40% 
ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมด 
 สําหรับในสวนของธุรกิจพิมพฉลากสินคา บริษัทมีการสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายสติกเกอรอยูรายหนึ่ง จํานวนประมาณรอยละ 60 
ของยอดสัง่ซือ้วตัถุดบิทัง้หมด รายละเอยีดตามหวัขอลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัและกลมุบรษิทัในเรือ่งการจดัหาวตัถดุบิทีใ่ชใน
การผลิต อยางไรก็ตาม มีบริษัทโรงงานผลิตวัตถุดิบดังกลาวเกิดขึ้นใหมเพิ่มขึ้น บริษัทและกลุมบริษัทจึงสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกันไดหากมีความจําเปน รวมทั้งบริษัทและกลุมบริษัทพยายามลดความเสี่ยงโดยติดตอผูผลิตมากรายขึ้น
 1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจชิ้นสวนพลาสติก และในธุรกิจพิมพฉลากสินคา
 ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก
 เนื่องดวยภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัวอยู ทําใหธุรกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติก ในลักษณะ
รับจางผลิต (OEM) สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนยานยนต ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 57 ของรายไดธุรกิจผลิตชิ้นสวน
พลาสติกทั้งหมดของบริษัท มีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งการแขงขันจากผูผลิตในประเทศ ผูผลิตสัญชาติญี่ปุนที่มีฐานการผลิตอยูใน
ประเทศไทย และบริษัทคูแขงในประเทศจีนที่มีตนทุนแรงงานที่ตํ่ากวา แตเนื่องจากชิ้นสวนพลาสติกที่บริษัทผลิตเปนสินคาคุณภาพและ
ตองใชความชํานาญของชางเทคนิค เชน การปรับสภาพเครื่องจักรในการผลิตใหเหมาะสมกับแมพิมพที่ถูกกําหนดไว เพื่อใหไดสินคาตาม
ทีล่กูคาตองการและเปนการลดของเสยีจากขบวนการผลติ อีกทัง้บรษิทัยงัมกีารกระจายสนิคาไปในอตุสาหกรรมอืน่อกีหลายอตุสาหกรรม 
เชน ของใชในครัวเรือน เครื่องใชสํานักงาน เปนตน จึงทําใหบริษัทไมไดรับผลกระทบที่รุนแรงนัก โดยจะเห็นไดจากรายไดของบริษัทจาก
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก ยังเพิ่มขึ้นไดเล็กนอย
 และที่ผานมาบริษัทไมมีประวัติการรองเรียนจากลูกคาในเรื่องมาตรฐาน หรือคุณภาพของสินคาประกอบกับบริษัทมีฐานลูกคาที่
แข็งแกรง ทําใหเชื่อมั่นวาบริษัทสามารถที่จะแขงขันกับบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมนี้ได ดังนั้น นโยบายการแขงขันของบริษัทจะเนนการ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพใหกับกลุมลูกคาที่ใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินคามากกวาราคา
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 สําหรับธุรกิจผลิตสินคาพลาสติกประเภทของใชในครัวเรือน ที่จําหนายผานโมเดิรนเทรดตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยบริษัทยอยนั้นมี
การแขงขันไมรุนแรงนัก เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวสามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดดี ทําใหราคาสามารถแขงขันกับคูแขงได รวมทั้ง 
ยังมีความสัมพันธที่ดีมายาวนานกับกลุมลูกคาโมเดิรนเทรดตาง ๆ 
 ธุรกิจพิมพฉลากสินคา
 จากการวเิคราะหรายไดท่ีทรงตวัของธรุกจิพิมพฉลากสินคาในปทีผ่านมาเกดิจากการแขงขนัดานราคาทีร่นุแรงขึน้ ทาํใหราคาขาย
สินคาตอหนวยปริมาณการผลิตมีอัตราที่ลดลง แมวาปริมาณหนวยของสินคาที่ขายไดจํามีจํานวนมากข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น 
อยางไรกต็าม บรษิทัยอยมกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติและควบคมุตนทนุการผลติใหดขีึน้ตลอดเวลา ทาํใหมผีลกาํไรสทุธเิตบิโตขึน้ 
และในปหนายงัเชือ่วาจะมยีอดขายทีเ่ตบิโตอยางตอเนือ่งจากการลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ของภาครฐั นอกจากนัน้บรษิทัยอยยงัไดพยายามขยายไป
ผลิตสินคาประเภทใหม ๆ เพิ่มเติม เพื่อสรางยอดขายเขามาทดแทนยอดขายของสินคาเดิมที่ชะลอตัว 
 บริษัทยอยเชื่อมั่นวา ในระยะยาวแลว แนวโนมตลาดฉลากสินคาคุณภาพสูงยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
กระแสความนิยมฉลากสินคาคุณภาพสูงในตางประเทศเร่ิมเขามาในประเทศไทย ประกอบกับผูบริโภคใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑที่มี
ความสวยงามมากขึน้ ดงันัน้ การทาํฉลากสนิคาทีม่คีณุภาพด ีสสีนัสดใส จะทาํใหสนิคามีความโดดเดนและดงึดดูผบูรโิภคไดงาย นอกจาก
นี ้ยงัชวยลดตนทนุการผลติโดยผผูลติสนิคาไมจาํเปนตองผลติบรรจภุณัฑทีม่ลีกัษณะเหมือนกนัแตมลีวดลายหรือสีทีแ่ตกตางกนัเกบ็ไวเปน
จํานวนมาก และยังคาดวาจะมีการแขงขันที่ไมรุนแรงนัก เนื่องจากยังมีคูแขงขันอยูนอยราย เพราะคุณภาพของผูผลิตฉลากสวนใหญยัง
ไมไดตามคุณภาพที่ลูกคาตองการ
 นอกจากนั้น ธุรกิจพิมพฉลากคุณภาพสูงนี้ตองใชเงินลงทุนในเครื่องจักรที่คอนขางสูง และการไดรับการยอมรับจากลูกคาตองใช
เวลาและเปนไปไดไมงายนัก แตเนือ่งจากบรษิทัยอยไดกอตัง้และผลติฉลากสนิคาคณุภาพสงูนีม้านานแลวเปนเวลามากกวา 20 ป จงึเปน
ทีร่จูกัและไดรบัการยอมรบัจากลกูคาเปนอยางด ีอกีทัง้บรษิทักม็ผีบูรหิารและพนกังานทีม่ปีระสบการณมายาวนานในธรุกจินี ้โดยผบูรหิาร
บางทานมีประสบการณมานานกวา 30 ปแลวในอุตสาหกรรมนี้ ทําใหบริษัทมีขอไดเปรียบจากประสบการณดังกลาว ทําใหสามารถให
บริการแกลูกคาไดอยางครบวงจร และสามารถใชประสบการณแกไขปญหาใหแกลูกคาได
 1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
 ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากลูกคารายใหญ 5 รายแรก รวมกันเปนเงินจํานวนประมาณ 784 ลานบาท จากทั้ง
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกและผลิตฉลากสินคา ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 68 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม ไมมี
ลูกคารายใดรายหนึ่งมียอดขายเกินกวารอยละ 30 ของยอดขายรวม ดังนั้น หากลูกคารายใหญกลุมดังกลาวยกเลิกหรือลดปริมาณการสั่ง
ผลติลง และหากกลมุบรษิทัไมสามารถหาลกูคารายอืน่มาทดแทนได กจ็ะมผีลกระทบตอรายไดของกลมุบริษทัอยางมนียัสาํคญั นอกจากนี้ 
หากกลมุบรษิทัมกีารลงทนุเพิม่ทัง้การขยายโรงงานและซ้ือเครือ่งจกัรเพิม่ดวยมูลคาทีส่งูในขณะทีก่ลมุบรษิทัมรีายไดไมเปนไปตามประมาณ
การแลว อาจทําใหเกิดการดอยคาของสินทรัพย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทได
 อยางไรก็ตาม ที่ผานมากลุมบริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของกลุมบริษัท กลุมบริษัทจึงไดพยายามขยายฐานลูกคาใหเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว รวมทั้งกระจายกลุมลูกคาให
หลากหลายไปในธุรกิจตาง ๆ รวมถึงการเพิ่มฐานลูกคาในตางประเทศใหมากขึ้น ทั้งนี้ ผลงานที่ผานมาของกลุมบริษัทไดรับการยอมรับ
จากลูกคา เนื่องจากสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพตรงกับความตองการและกําหนดเวลาของลูกคา อีกทั้งสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข
ตาง ๆ ตามที่ลูกคากําหนด ตลอดจนมีการดูแลและใหบริการภายหลังการขาย เพื่อสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องกับลูกคา ซึ่งที่ผาน
มา กลุมลูกคารายใหญดังกลาวก็ยังคงสั่งซื้อสินคาจากกลุมบริษัทมาอยางตอเนื่องยาวนาน 

 2. ความเสี่ยงทีมีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
  ความเสี่ยงกรณีมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
  ปจจุบันกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด กลุมจิวะพรทิพย และกลุมอัศวกาญจน และผูบริหาร
ของบริษัทอีก 3 ทาน คือ นายสาทิส ตัตวธร นายเศวต นราธิปกร และนายเลอพงศ วงศทวีพิพัฒน โดยกลุมดังกลาวถือหุนรวมกันคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 60 ของทุนชําระแลวของบริษัท ซึ่งทําใหสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการ
แตงตัง้กรรมการ หรอืการขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต่องใชเสยีงสวนใหญของทีป่ระชมุผถูอืหนุ ยกเวนเรือ่งทีก่ฏหมายหรอืขอบงัคบับรษิทักาํหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปจจัยความเสี่ยง



รายงานประจําป 372559ANNUAL REPORT 2016

ตองใหไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุล
เรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได

 3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
 ความเสี่ยงกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
 ในป 2554 ไดเกดิวกิฤตมหาอทุกภยัในหลายจงัหวัด ทัง้กรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่รวมถงึจงัหวดัปทมุธาน ีทีบ่ริษทัและกลมุบรษิทั
ตั้งอยู ทําใหไดรับผลกระทบทางดานคมนาคม การเดินทางของพนักงาน และการขนสงสินคา บริษัทและกลุมบริษัทจึงไดหยุดการผลิต
ทั้งหมดประมาณ 15 วัน สงผลใหยอดรายไดในชวงเวลาดังกลาวลดลง และมีคาใชจายเพิ่มเติมในการปองกันนํ้าทวมครั้งนั้น อยางไรก็ดี 
จากการปองกนัอยางเตม็ทีด่งักลาวทาํใหทรพัยสนิและเครือ่งจกัรภายในโรงงานของบริษทัและกลมุบรษิทัไมไดรบัความเสียหายแตอยางใด 
มเีพยีงการเสยีหายทางเดนิภายนอกเพยีงเลก็นอยเทานัน้ ซึง่บรษิทัและกลมุบรษิทัไดทาํประกนัภยัเอาไว อยางไรก็ตาม ในป 2555 - 2559 
ที่ผานมา บริษัทและกลุมบริษัทไดเตรียมการปองกันโดยการอุดชองโหวตาง ๆ  และการตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วบริษัทรอบโรงงาน 
และไดเตรียมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในการปองกันนํ้าทวม อาทิเชน เครื่องปมนํ้าขนาดใหญ เปนตน และบริษัทและกลุมบริษัทยังไดมี
แผนปฏิบัติการในเรื่องดังกลาวไวพรอมแลวหากเกิดวิกฤตดังกลาวขึ้นอีกในอนาคต

 4. ความเสี่ยงดานการเงิน
 4.1 ความเสี่ยงในการผิดเงื่อนไขเงินกูยืมของธนาคาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจํานวนมากประมาณ 602 ลานบาท ซึ่งสวนใหญอยูภาย
ใตทรัพยสินของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) เนื่องจากในป 2558 กลุมบริษัทไดรับเงินทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแก
ประชาชนของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) และจากการขายหุนเดิมบางสวนในบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ของบ
ริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีการกูยืมเงินระยะยาวเพื่อใชในการลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยใหม คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) 
จาํกดั ทาํใหปจจบุนับรษิทัมเีงนิกยูมืระยะยาวจากธนาคารคงเหลอือยจูาํนวนประมาณ 203 ลานบาท อยางไรกต็าม ณ 31 ธนัวาคม 2559 
อัตราหนี้สินตอทุน (D/E ratio) ของกลุมบริษัทยังอยูในอัตราที่ตํ่า คือ ประมาณ 0.26 เทา กลุมบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงในการผิดเงื่อนไข
เงินกูยืมของธนาคารแตอยางใด
 4.2  ความเสี่ยงดานภาวะผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร เหลืออยูประมาณ 203 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 
MLR – 2.5% และอัตรา BIBOR + 2.55% ซึ่ง ณ ปจจุบันคิดแลวอยูที่ประมาณ 3.75% ดังนั้น ผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจสูงขึ้น ก็อาจสงผลระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทได อยางไรก็ตาม จากจํานวนเงินกูระยะยาวที่คงเหลือไมมาก
นัก เมื่อเทียบกลับฐานะการเงินของกลุมบริษัท กลุมบริษัทจึงเชื่อวา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะมีอยูอยางจํากัด และไมสงผลกระทบ
อยางแรงรายตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทแตอยางใด 
 4.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีภาระหนี้สินที่เปนเงินสกุลตางประเทศ โดยเฉพาะเงินเยนอยูจํานวนประมาณ 37.93 
ลานเยน ซ่ึงยังไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนไว ซึ่งถาหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนดังกลาวมีการแข็งคา
ขึ้น ก็อาจทําใหมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทได
 ภาระหนีส้นิดงักลาวเกดิจากการทีบ่รษิทัสัง่เครือ่งจกัรจากประเทศญีป่นุ โดยไดรบัเครดติทีด่เีปนเวลาถงึ 1 ป ซึง่ทีผ่านมา บรษิทัได
ตะหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ โดยไดมีการติดตามการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิด มีการปรึกษากับธนาคารถึงความเหมาะ
สมในการซือ้สญัญาปองกนัความเสีย่งในแตละชวงเวลา ซึง่สวนใหญธนาคารจะอนญุาตใหซือ้สญัญาปองกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น
ไดไมเกิน 6 เดือน อีกทั้งที่ผานมาประเทศญี่ปุนไดประกาศนโยบายที่จะทําใหคาเงินเยนของตนออนคาลง จึงเปนผลดีตอบริษัทในระดับ
หนึ่ง ซึ่งบริษัทจะไดปรึกษารวมกับธนาคารอยางใกลชิดในการปองกันความเสี่ยงดังกลาวในชวงเวลาที่เหมาะสมตอไป 
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ปจจัยความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Directors)

รองกรรมการผูจัดการ
(Deputy Managing Director)

หนวยงานความปลอดภัย
(Safety)

แผนก ISO
QMR & EMR

กรรมการผูจัดการ
(Managing Director)

แผนกออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ
R&D Product Design

ฝายบริหาร
(Management Dept.)

แผนกจัดซื้อ
(Procurement)

ที่ปรึกษา
ดานการตลาด

แผนกการขาย
และการตลาด
(Sales&Mkt.)

แผนกบริการลูกคา
(Customer Service)

ฝายผลิตฉีดพลาสติก
(Injection Dept.)

แผนกฉีดพลาสติก
(Injection)

ฝายผลิตขึ้นรูปพลาสติก
(Vacuum Dept.)

แผนกขึ้นรูปพลาสติก
(Vacuum)

แผนกควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

แผนกวางแผนการผลิต
(MC/PC)

แผนกวิศวกรรม
(Engineering)

แผนก CGB

แผนกควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

แผนกวางแผนการผลิต
(MC/PC)

แผนกวิศวกรรม
(Engineering)

แผนกซอมบำรุง
(Maintenance)

แผนกคลังสินคา
(Warehouse)

แผนกบุคคล
(HR)

ฝายขายและการตลาด
(Sales & Marketing Dept.)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Dept.)

ฝายบัญชีและการเงิน
(Accounting &Finance)

แผนกบัญชี
และการเงิน

ฝายนักลงทุนสัมพันธ
และพัฒนาธุรกิจ (IR Dept.)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

แผนกตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)
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การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสิ่งที่มีความสําคัญ และจําเปนตอการดําเนินธุรกิจในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ เพื่อใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผู
ที่เกี่ยวของทุกฝาย บริษัทฯ จึงไดยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พรอมทั้งปฏิบัติตามขอกําหนด
ของกฎหมาย ขอกาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
อยางเครงครัดโดยเหน็ความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่อียางตอเนือ่งและใหความรแูกพนกังานเกีย่วกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ที่ดีรวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยไดกําหนดเปนนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และ
พนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
   ทั้ง 6 ประการ คือ
  1.1 ความรบัผดิชอบตอการตดัสนิใจและการกระทาํของตนเอง สามารถชีแ้จงและอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได (Accountability)
  1.2 ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
  1.3 การปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความเปนธรรม และมีคําอธิบาย (Equitable Treatment) 
  1.4 ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกี่ยวของ
   (Transparency)
  1.5 การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 
  1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) มาใชในการดําเนินงาน มีโครงสรางการบริหารที่มี
   ความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ บริษัทฯ ผูบริหาร และผูถือหุนอยางเปนธรรม
 2. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะปฏบิตัหินาทีด่วยความทมุเทและรบัผดิชอบ มคีวามเปนอสิระ และมกีารจดัแบงบทบาทหนาทีร่ะหวาง
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน
 3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของบริษัทฯ โดยจะตอง
  พจิารณาถงึปจจยัเสีย่งและวางแนวทางการบรหิารจดัการทีม่คีวามเหมาะสม รวมทัง้ตองดาํเนินการเพือ่ใหม่ันใจวาระบบบญัชี 
  รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความนาเชื่อถือ
 4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
  ความสําคัญอยางรอบคอบ
 6. คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ผูบริหาร พนักงาน รวมถึง
  ลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
 7. มีการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา 
  เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน มีหนวยงานประชาสัมพันธและหนวยงาน
  นักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบในเรื่องการใหขอมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
 8. ผูถือหุนบริษัทฯ จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมีชองทางในการสื่อสารกับ
  บริษัทฯ ที่เหมาะสม
 9. มรีะบบการคดัสรรบคุลากรทีจ่ะเขามารบัผดิชอบในตาํแหนงบรหิารทีส่าํคญัทกุระดบัอยางเหมาะสม และมกีระบวนการสรรหา
  ที่โปรงใส เปนธรรม
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จรรยาบรรณธุรกิจ
 1. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
  บริษัทฯมุงมั่นที่จะรับผิดชอบและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยาง
 ย่ังยืนและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทั้งจะดําเนินการอยางโปรงใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือไดและเพื่อใหเปน
 ไปตามหลักการดังกลาว บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
  1. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยางยั่งยืน
   -  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายเพื่อประโยชนสูงสุดโดยรวม
   - บริหารจัดการบริษัทฯ โดยนําความรู และทักษะการบริหารมาประยุกตใชอยางเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการ
    ตัดสินใจดําเนินการใดๆ จะกระทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ
   - ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
  2. การเปดเผยขอมูล
   - รายงานสถานภาพและแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สมํ่าเสมอและครบถวนตาม
    ความเปนจริง
   - ไมแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
   - ไมเปดเผยขอมูลลับอันจะนํามาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
 2. จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับลูกคาและประชาชน
  บริษัทฯ มีความมุงมันในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและประชาชน ที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการ
 ที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้
  1. มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา ใหไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่
   เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง
  2. เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง ทันตอเหตุการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
   รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
  3. ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
  4. จัดระบบเพื่อใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคา
   และประชาชนไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
  5. ไมคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไมกําหนดเงื่อนไข
   การคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคา
  6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาและประชาชนอยางเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบแจงใหลูกคาและ
   ประชาชนทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาและแนวทางแกไข
  7. รักษาความลับของลูกคาอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลมาใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูที่เกี่ยวของ
  8.  การไมละเมิดทรพัยสินทางปญญา บรษิทัฯ กาํหนดแนวทางปฏบิติัเพือ่ใหพนกังานทกุคนมีหนาทีป่กปองและรกัษาความลบั
   อันเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ ไมใหขอมูลเหลานั้นรั่วไหล โดยการนําขอมูลของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน
   สวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นใดโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งพนักงานทุกคนตองเคารพและใหเกียรติทรัพยสินทางปญญา
   ของผอูืน่ และไมนาํทรพัยสนิทางปญญาของผอูืน่ไมวาทัง้หมดหรอืบางสวนไปใชโดยทีไ่มไดรบัอนญุาตจากเจาของผลงาน
 3. จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้การคา
  บริษัทฯ คํานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชนรวมกันกับคูคา โดยคูคาของ
 บริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาตาง ๆ อยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ ในสวนของธุรกิจ
 ท่ีเปนการแขงขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดี และบริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเปนธรรมใน
 การกูยืมเงินจากเจาหนี้และการชําระคืน ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว 
 ดังตอไปนี้
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  1. ความสัมพันธกับคูคา
   - ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา
   - ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด
   - กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะรีบแจงใหคูคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
    โดยใชหลักของความสมเหตุสมผล
   เกณฑในการคัดเลือกคูคา
          บรษิทัฯ ใหความสําคญัตอการคดัเลอืกคคูาทีเ่หมาะสม โดยจะตองม่ันใจวากระบวนการคดัเลอืกและปฏิบตัติอคคูา
    เปนไปอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีคูคาที่มีชื่อเสียง มีจริยธรรม
    ความเปนมืออาชีพและคํานึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เปนไปตามมาตรฐาน โดยเรียนรูจุดแข็งของกันและกัน
    เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจรวมกันใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น บริษัทฯ มีเกณฑในการคัดเลือกคูคา ดังนี้
    -  มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือไดและมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพรอมกับบริษัทฯ ไดในระยะยาว
    -  ผลิตหรือจําหนายสินคาที่มีคุณภาพตรงกับความตองการ มีการรับรองคุณภาพ สามารถตรวจสอบได 
    -  การใหบริการหลังการขายแกลูกคา  
  2. ความสัมพันธกับคูแขงทางการคา
   - ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
   - ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาใหรายโดยปราศจากความจริง
  3. ความสัมพันธกับเจาหนี้ทางการคา
   - รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด ทั้งในแงการชําระคืน การดูแลหลักทรัพย คํ้าประกันและ
    เงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไมใชเงินทุนที่ไดจากการกูยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคในขอตกลงที่ทํากับผูใหกูยืมเงิน
   - รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แกเจาหนี้ดวยความซื่อสัตย
   - รายงานเจาหนี้ลวงหนาหากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
 4. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
  บริษัทฯ ถือวาพนักงานเปนปจจัยหนึ่งสูความสําเร็จ จึงมุงม่ันในการพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางาน
 ที่ดี สงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงาน จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
  1. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
  2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
  3. การแตงตัง้และโยกยาย รวมถงึการใหรางวัลและการลงโทษพนกังาน ตองกระทําดวยความเสมอภาค สจุรติใจ และตัง้อยู
   บนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทํา หรือ การปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
  4. ใหความสาํคญัตอการพฒันา การถายทอดความร ูและความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนกังานอยางทัว่ถงึและ
   สมํ่าเสมอ
  5. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
  6. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
  7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถโดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวม
ขององคกร ตลอดจนมบีทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลตรวจสอบและประเมนิผลการดาํเนนิงานของบรษิทัใหเปนไปตามแผนทีว่างไวอยาง
เปนอิสระ
 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออก
เสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปกรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถา
จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใ็หออกโดยจาํนวนใกลทีส่ดุกบัสวนหน่ึงในสามกรรมการทีจ่ะตองออกจากตาํแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุดไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนด บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะ
กรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู
บริหารในระดับนโยบายในขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนั้นประธาน
กรรมการบรษิทัและกรรมการผจูดัการจงึเปนบคุคลคนละคนกนัโดยทัง้สองตาํแหนงตองผานการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให
ไดบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
 ทัง้นี ้บรษิทัมเีลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัซึง่ทาํหนาทีใ่หคาํแนะนาํดานกฎเกณฑตางๆ ทีค่ณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบตัิ
หนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

 5. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
  บริษัทฯ ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงใหความสําคัญในเรื่อง
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
  1. บริษัทฯ จะคํานึงถึงทางเลือกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม
    สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนอยที่สุด
  2. คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ
  3. ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
  4. ใหความสาํคญัในการทาํธรุกรรมกบัคคูาทีม่เีจตจาํนงเดยีวกนักบับรษิทัฯ ในเรือ่งความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม
  5. บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหลักในการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอชนรุนหลัง
  6. ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
   โดยหนวยงานกํากับดูแล
  7. บริษัทฯ ถือเปนหนาที่และเปนนโยบายหลักในการใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุงเนนใหเกิดการ
   พัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน 
   และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชนที่ดอยโอกาสใหเปนชุมชนที่เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
  8. บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหบุคลากรไปใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
  ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไมมนีโยบายทีจ่ะใหการสนบัสนนุทางการเงิน ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมแกนกัการเมอืงใดๆ เพือ่ผลประโยชน
 ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ ดังนี้
 -   ตําแหนงประธานกรรมการ เดิม เปลี่ยนเปน
                                                          นายสุชาติ จิวะพรทิพย พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช
 ทั้งนี้ นายสุชาติ จิวะพรทิพย ยังคงดํารงตําแหนงเปน กรรมการบริษัท
 -  ตาํแหนงกรรมการ  นายชาญชยั อัศวกาญจน ไดลาออกจากตาํแหนงกรรมการและกรรมการบรหิาร ตัง้แตวนัที ่25 กมุภาพนัธ 2559
    เดิม เปลี่ยนเปน
    นายชาญชัย อัศวกาญจน นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ
  1. เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทั และดแูลการจดัสงหนงัสอืนดัประชมุ รวมทัง้เอกสาร ตาง ๆ  เพือ่ใหคณะกรรมการไดรบั
   ขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา
  2. เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
  4. เปนประธานทีป่ระชมุผถูอืหุน และควบคมุการประชมุใหเปนไปตามขอบงัคบัของบริษทัและตามระเบยีบวาระทีก่าํหนดไว
  5. ดูแลใหการติดตอสื่อสารระหวางกรรมการและผูถือหุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
  6. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2 นายพัฒนา อัศวนิเวศน กรรมการ / กรรมการอิสระ

3 นายไพฑูรย  เลิศเพ็ญเมธา กรรมการ / กรรมการอิสระ

4 นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการ 

5 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย กรรมการ

6 นายเศวต  นราธิปกร กรรมการ

7 นายเลอพงศ  วงศทวีพิพัฒน กรรมการ

8 นางพิมพา  จิวะพรทิพย กรรมการ

9 นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน กรรมการ

 1.  คณะกรรมการบริษัท
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจํานวน 9 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

 นายสุพจน  สุนทรินคะ ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธและพัฒนาธุรกิจ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจําป 452559ANNUAL REPORT 2016

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
  ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยไดกําหนด
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้
 1. อํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยรวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหเปนหนาที่ของกรรมการหรือ
  คณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จํากัด
 2. มีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ
 3. มีอํานาจหนาที่ดูแลและกําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบาย
  ในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน
 5. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายท่ีตั้งไว และกําหนดแนวทางแกไขในกรณีที่มีอุปสรรค
  ในการบรรลุเปาหมายนั้น
 6. ดําเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน และ
  ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ
 7. แตงตัง้คณะกรรมการบรหิาร หรอืมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่กระทาํการอยางหนึง่อยางใด
  แทนคณะกรรมการเวนแตเรื่องตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ กําหนดใหรายการ
  ทีก่รรมการหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง หรอืมสีวนไดเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทั
  ยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน
  - การทาํรายการทีก่รรมการมสีวนไดเสยีและอยูในขายทีก่ฎหมาย หรอืขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยระบใุหตองไดรบัอนมัุติ
   จากที่ประชุมผูถือหุน
  และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย
  กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนอยางมีนัยสําคัญ
  - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
  - การแกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่น
  เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
  - การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
  - การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
  - การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
  - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด

 เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งใหนายสุพจน สุนทรินคะ ดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2551 
 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาท่ีตาม
 ที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16  ของพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับ
 ในวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดวยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซือ่สตัยสจุรติ รวมท้ังตองปฏบิตัใิหเปนไปตามกฎหมาย 
 วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัท
 มีดังนี้
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 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
  1) ทะเบียนกรรมการ
  2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
  3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
 2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 
  89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแตวนัทีบ่รษัิทไดรบัรายงานนัน้
 3. ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด อาทิเชน  การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ 
  โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ ดังนี้
  3.1 ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและ
   การปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2538)
  3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
   (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2536)
  3.3 ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและ
   ผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2544)
  3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปดเผยขอมูลเพื่อ
   คุมครองประโยชนหรือสวนไดเสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เปนตนไป
  นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้
  - ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน
  - ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการเปดเผยขอมูลและ
   รายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน ใหถูกตองครบถวนตามกฏหมาย
  - จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
  - หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดมีมติใหมีการเปลี่ยนโครงสรางการจัดการ ดังนี้
 -   ประธานกรรมการบริหาร เดิม เปลี่ยนเปน
    นายสุชาติ จิวะพรทิพย นายสาทิส  ตัตวธร
 -   กรรมการผูจัดการ       เดิม เปลี่ยนเปน
    นายสาทิส ตัตวธร นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงดังนี้
 -   กรรมการและกรรมการบริหาร       เดิม เปลี่ยนเปน
    นายชาญชัย อัศวกาญจน นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
 * ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ประกอบดวย นายสุชาติ จิวะพรทิพย, นายสาทิส ตัตวธร, นายเศวต นราธิปกร, และ
  นายเลอพงศ วงศทวีพิพัฒน โดยกรรมการสองในสี่ทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)
 1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน รวมถึงโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน หลักในการ
  ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
  พิจารณาอนุมัติ
 2. กาํหนดแผนธรุกจิและงบประมาณประจาํป และอาํนาจการบรหิารงานในสายงานตาง ๆ  ของบรษิทั เพือ่เสนอใหคณะกรรมการ
  บริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดานตาง ๆ ของบริษัทที่กําหนดไวใหเปนไปอยางมี
  ประสิทธิภาพ
 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอ
  ตอคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัท
  นั้น อยูนอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 5. พจิารณาอนุมติั และดาํเนนิการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัธรุกรรมทางการเงนิปกตขิองบรษิทั โดยวงเงนิใหเปนไปตามระเบยีบอาํนาจ
  อนุมัติซ่ึงผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว หากเกินกวาจํานวนดังกลาว ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
  คณะกรรมการบริษัท

 2.  คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวย 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 นายสาทิส  ตัตวธร ประธานกรรมการบริหาร

2 นายเศวต  นราธิปกร กรรมการบริหาร

3 นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
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 6. ใหกรรมการบริหารทัง้คณะสามารถลงมติเหน็ชอบใหกรรมการสองคนของคณะกรรมการบรหิารลงนามรวมกนัพรอมประทบัตรา
  บรษิทั มอีาํนาจมอบอาํนาจชวงในหนงัสอืมอบอํานาจของบรษิทั เพือ่ใหผรูบัมอบอาํนาจชวงสามารถดาํเนนิการอนัเปนประโยชน
  เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานตาง ๆ ในนามแทนบริษัทไดอยางเปนทางการ
 7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
 8. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับ
  ใชอยู
  ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการบริหารหรือบุคคล
 ที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอย รวมทั้ง
 รายการทีกํ่าหนดใหตองขอความเหน็ชอบจากผถูอืหนุในการเขาทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืการไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่สนิทรพัย
 ที่สําคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)
 1. เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
 2. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนคาตอบแทน เงินโบนัส 
  ตลอดจนแตงตัง้ตวัแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทนุสาํรองเลีย้งชพีของบรษิทั เกีย่วกบัการพนกังานทัง้หมดของบรษิทั
 3. มอีาํนาจอนมุตั ิและมอบอาํนาจชวงอนมัุตกิารเบกิจาย เพือ่การจดัซือ้วตัถดุบิในการผลิตตามคาํสัง่ของลกูคา และจดัซือ้ทรพัยสนิ 
  รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอํานาจอนุมัติ ซึ่งผานการ
  พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว หากเกินกวาจํานวนดังกลาวใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
 4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทและเพื่อ
  รักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
 5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท
 6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
 7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   หรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป

  ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคล
 ที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
 รวมทัง้ รายการทีก่าํหนดใหตองขอความเหน็ชอบจากผถูอืหนุในการเขาทํารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืการไดมาหรอืจาํหนายไปซึง่
 สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 อํานาจการลงนามอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

รายการ
วงเงินอนุมัติ (บาท)

กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ

1. การกําหนดราคาขายสินคา/การยกเลิกขาย/แลกเปลี่ยน 40,000,000 10,000,000

2. การอนุมัติขายสินทรัพยถาวร รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปน   
   ฮารดแวร และซอฟทแวร

40,000,000 1,000,000

3. การเพิ่มหนี้คาสินคา 40,000,000 5,000,000

4. การซื้อสินคาในประเทศและตางประเทศ 40,000,000 10,000,000

5. การซื้อสินทรัพยถาวร รวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนฮารดแวร
   และซอฟตแวร

60,000,000 10,000,000

6. การอนุมัติโครงการ/งานกอสราง 60,000,000 5,000,000

7. การตั้งวงเงินเครดิตสําหรับการขายครั้งแรก ไมเกิน 20,000,000 ไมเกิน 10,000,000

8. การขอเพิ่ม/ลดวงเงินเครดิตและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใหเครดิต
   สําหรับการขายครั้งตอไป

ไมเกิน 20,000,000 ไมเกิน 10,000,000

  ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ
 ตรวจสอบ ดังนี้
 -  ตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดิม เปลี่ยนเปน
    พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช   นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

 *นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน ความนาเชื่อถือของงบการเงิน
 เนื่องจากจบการศึกษาดานการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมีประสบการณทํางานดานการบัญชีโดยตรงมากกวา 20 ป 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 นายไพฑูรย  เลิศเพ็ญเมธา* กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3 นายพัฒนา  อัศวนิเวศน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 



บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

50

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551)  
 1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
 2. สอบทานใหบรษิทัมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม
  และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
  แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย
  ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของ
  บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
  ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือ
   กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
  (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
  (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  (6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
  (7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
  (8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
   คณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะตองปฏบิตัติามขอกาํหนดและระเบยีบวาระตาง ๆ  ทีไ่ดรบัอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิทั และ
 ตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
 ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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  ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ
 สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ดังนี้
 -  ตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    เดิม เปลี่ยนเปน
    พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช นายพัฒนา  อัศวนิเวศน

 ขอบเขตและอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน (จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั คร้ังที ่4/2558) 
 1. กาํหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ ในการสรรหากรรมการ กรรมการผูจดัการ รองกรรมการผจูดัการ (ถาม)ี เพือ่เสนอใหคณะกรรมการ
  บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
 2. พจิารณาสรรหาคดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรบัการเสนอรายชือ่เปนกรรมการรายใหม หรอืสรรหากรรมการผจูดัการ รองกรรมการ
  ผูจัดการ (ถามี) โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑและความโปรงใส เพื่อเสนอ
  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาแนวทางและ/หรือกําหนดคาตอบแทน ใหแกกรรมการ กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ (ถามี) โดยใหมี
  การกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
  บริษัทฯ และ/ หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมกีรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ซึง่ประกอบดวยบคุคลผทูรงคณุวฒิุ จาํนวน
  3 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 นายพัฒนา  อัศวนิเวศน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2 นายสุชาติ จิวะพรทิพย กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3 นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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 5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบรษิทัเปนผแูตงตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งโดยเลอืกจากกรรมการและผบูรหิารจาํนวนหนึง่ของบริษทั
 และ/หรือผูทรางคุณวุฒิ ท้ังนี้ กําหนดใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแตงตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ทานใหดํารง
 ตําแหนงประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ซึ่งประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557) 
 1. เสนอการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ 
  ไดแก ความเสีย่งดานกลยทุธ ความเสีย่งดานเครดติ ความเส่ียงดานตลาด ความเสีย่งดานสภาพคลอง ความเสีย่งดานปฏบิตักิาร
  และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน
 2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัท
  ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
 3. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลใหบริษัทดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง
  ที่บริษัทกําหนด
 4. ทบทวนความเพียงของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
  ที่กําหนด
 5. เสนอกาํหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งและการกาํกบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ตดิตามและประเมนิความเสีย่ง
  ของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและอยูในระดับที่ยอมรับได
 6. นําเสนอรายงายผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและ/หรือ
  พิจารณาทุกไตรมาสและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1 นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 นายสุพจน สุนทรินคะ กรรมการและเลขานุการ 

3 นายวีรวิธ วณิชยาลัย กรรมการ

4 นางสาวศิริวรรณ ปญจมทุม กรรมการ
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การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

 หลักเกณฑในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัท
 การพจิารณาสรรหาคดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรบัการเสนอรายชือ่เปนกรรมการรายใหม หรือสรรหากรรมการผจูดัการ รองกรรมการ
ผูจัดการ (ถามี) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) กําหนดหลัก
เกณฑ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส พิจารณาคุณสมบัติและพิจารณาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
และประสบการณในดานตาง ๆ มีความเขาใจเพียงพอดานการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความจําเปนขององคกร 
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรับฟงขอเสนอแนะจากผูถือหุนซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่
ควรไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทดวย โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเปนกรรมการดังกลาวกอนมีการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด คณะกรรมการสรรหาจะเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระ 
ในกรณีที่กรรมการพนตําแหนงตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหาดังนี้
 1. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คนและกรรมการไมนอยกวากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตองมี
  ถิน่ทีอ่ยใูนประเทศไทย การแตงตัง้กรรมการนัน้ใหทีป่ระชมุผถูอืหนุเปนผเูลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑและวธิกีารดงัตอไปนี้
  (1.1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
  (1.2) ในการเลอืกกรรมการอาจใชวิธอีอกเสียงลงคะแนนเลอืกกรรมการเปนรายบคุคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต
   ทีป่ระชมุผถูอืหนุจะเหน็สมควร แตในการลงมตแิตละครัง้ผถูอืหนุตองออกเสยีงดวยคะแนนทีม่ตีาม (1.1) ทัง้หมดจะแบง
   คะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
  (1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใชเสยีงขางมากบคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเปนผไูดรบั
   การเลอืกตัง้เปนกรรมการเทาจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดรบัการเลอืกตัง้
   ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปน
   ผูออกเสียงชี้ขาด
 2. คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจํานวนไมตํ่ากวา 3 คนซึ่งกรรมการ
  อิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทและบริษัทที่เก่ียวของ โดยรวม
  หุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวยและใหมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ.28/2551 เรื่องการ
  ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูทั้งหมด
  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะตอง
  ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการวาผูใด
  จะออกและปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
  ในขอนี้อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
 4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
  คาตอบแทนเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบติัและไมมลีกัษณะตองหาม ตามกฎหมายวาดวยบรษัิทมหาชนจาํกัดเขาเปนกรรมการแทน
  ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ
  ดงักลาวแทน จะอยใูนตาํแหนงกรรมการไดเพยีงเทาวาระทีย่งัเหลอือยขูองกรรมการทีต่นแทน โดยมตดัิงกลาวของคณะกรรมการ
  จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
 5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
  สามในสีข่องจาํนวนผถูอืหนุซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีนุนบัรวมกนัไดไมนอยกวากึง่หน่ึงของจาํนวนหนุทีถ่อืโดย
  ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 หลักเกณฑในการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารบริษัท
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนจะพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคล โดยพจิารณาถงึคณุสมบตัแิละบคุคล
 ที่มีความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงจริยธรรม ความซื่อสัตย และประสบการณ เพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ไดแก 
 กรรมการผจูดัการ และรองกรรมการผจูดัการ โดยจะนาํเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาตอไป ผทูีไ่ดรบัคดัเลอืกใหดาํรง
 ตําแหนงควรมแีนวคดิและวิสยัทัศนในการบรหิารจดัการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหการดาํเนนิงานขององคกร
 ประสบผลสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 
  สําหรับกรณีผูบริหารในตําแหนงอื่น ๆ เชน ผูจัดการฝาย กรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาคุณสมบัติ บุคคลที่มีความรู 
 ความสามารถและประสบการณ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

 หลักเกณฑในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คนโดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป บริษัทมีนโยบาย
 ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญบริษัทยอยบริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ
  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทโดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจางพนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
  บริษัทบริษัทใหญบริษัทยอยบริษัทรวมหรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
 3. ไมเปนบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปนบดิามารดาคสูมรสพีน่องและ
  บตุร รวมทัง้คสูมรสของบตุรของผบูรหิารผถูอืหนุรายใหญผมูอีาํนาจควบคมุหรอืบคุคลทีจ่ะไดรบัการเสนอชือ่เปนผบูรหิารหรอื
  ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
  บริษัทในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือ
  ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
  ควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้งทั้งนี้ความสัมพันธ
  ทางธรุกจิใหรวมถงึการทาํรายการทางการคาทีก่ระทาํเปนปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเชาหรอืใหเชาอสงัหารมิทรพัย รายการ
  ทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัยและบรกิารหรอืการใหหรอืรบัความชวยเหลือทางการเงนิดวยการรบัหรอืใหกยูมืคํา้ประกนัการใหสนิทรพัย
  เปนหลกัประกนัหนีส้นิรวมถงึพฤตกิรรมอืน่ทาํนองเดยีวกนั ซึง่เปนผลทาํใหบรษิทัหรอืคสูญัญามภีาระหนีท้ีต่องชาํระตออกีฝาย
  หนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้การคํานวณ
  ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
  หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
  ในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
  และไมเปนผถูอืหุนทีม่นียัผมีูอาํนาจควบคุมหรอืหนุสวนของสาํนกังานสอบบญัชซ่ึีงมผีสูอบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย
  บรษิทัรวม ผถูอืหนุรายใหญหรอืผมูอีาํนาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยเูวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอย
  กวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับ
  คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
  บริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ
  มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
 7. ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต้ังขึน้เพือ่เปนตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผถูอืหนุรายใหญหรอืผถูอืหนุซึง่เปนผทูีเ่ก่ียวของ
  กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือไมเปนหุนสวน
  ที่มีนัยในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจําหรือถือหุน
  เกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปน
  การแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
 10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
  บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
 11. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอยหรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
  นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนจะตองเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณ
 ดานการบญัชหีรอืการเงินเพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนาทีใ่นการสอบทานความนาเชือ่ถอืของงบการเงนิได รวมทัง้บรษิทัจะพจิารณา
 คุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชนประสบการณในธุรกิจความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับธุรกิจความมีจริยธรรม 
 เปนตน
  สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัทโดยกรรมกา
 ตรวจสอบซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรบัการแตงตัง้ใหกลับมาดาํรงตาํแหนงใหมได กรณทีีต่าํแหนงกรรมการตรวจสอบวาง
 ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
 ตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทน
 จะอยใูนตาํแหนงไดเพยีงวาระทีเ่หลอือยขูองกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทนและบรษิทัตองแจงตลาดหลกัทรพัยฯทนัททีีก่รรมการ
 ตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ

 คุณสมบัติขั้นตํ่าตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.
 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
 2. ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิารงาน ลกูจาง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเงนิเดอืนประจาํหรอืผมูอํีานาจควบคมุของ
  บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ
  อิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
  พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
  เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
  บรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจจะเปนการขดัขวางการใชวจิารณญาณอยางอสิระของตน รวมทัง้ไมเปนหรอืเคยเปนผถูอืหนุทีม่นียั หรอื
  ผมูอีาํนาจควบคมุของผทูีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผถูอืหนุรายใหญ หรอืผมูอีาํนาจ
  ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
 5. ไมเปนหรอืเคยเปนผสูอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผถูอืหนุรายใหญ หรอืผมูอีาํนาจควบคมุของบรษิทั 
  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ 
  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
  มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 6. ไมเปนหรอืเคยเปนผใูหบริการทางวิชาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการใหบริการเปนทีป่รกึษากฎหมายหรือทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรบั
  คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
  บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ
  มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 7. ไมเปนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต้ังขึน้เพือ่เปนตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผถูอืหนุรายใหญหรอืผถูอืหนุซึง่เปนผทูีเ่กีย่วของ
  กับผูถือหุนรายใหญ
 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
  ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือผูถือหุน
  เกนิ 1 % ของจํานวนหนุทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขนั
  ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
  ทั้งนี้ ในรอบป 2559 ที่ผานมา กรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน ของบริษัทไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ
 กับกลุมบริษัทแตอยางใด

 หลักเกณฑในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริหาร
  การสรรหากรรมการบริหาร
   คณะกรรมการบรษิทัเปนผแูตงตัง้กรรมการบรหิารโดยเลอืกจากกรรมการหรอืผบูรหิารระดบัสงูของบรษิทัหรอืบรษิทัยอย
  ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทและสามารถกําหนดนโยบาย
  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบาย
  ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
  การสรรหาผูบริหาร
   บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ
  โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ทัง้นี ้กรรมการผจูดัการไดรบัมอบหมายใหเปนผบูรรจแุละแตงตัง้บคุคลทีม่คีวามรคูวามสามารถและประสบการณในธรุกจิ
  ของบริษัทเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ นอกจากนี้การแตงต้ังหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานการตรวจสอบและ
  ควบคุมภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน

 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
   ที่ผานมาการเสนอชื่อ และใชสิทธิออกเสียงแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมดําเนินการโดย
  ฝายจดัการ ตัง้แตป 2557 เปนตนไป บรษิทักําหนดระเบยีบปฏบิตัใิหการเสนอชือ่และใชสทิธอิอกเสยีงดงักลาวตองไดรบัอนมุตัิ
  จากคณะกรรมการบริษัทดวย โดยบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม มีหนาที่ดําเนินการเพื่อ
  ประโยชนทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัยอยหรือบรษิทัรวมนัน้ ๆ  (ไมใชตอบรษิทั) ทัง้นี ้การสงกรรมการเพือ่เปนตวัแทนในบรษิทัยอยหรอื
  บริษัทรวมดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท
   นอกจากน้ี ในกรณีเปนบริษัทยอย บริษัทกําหนดระเบียบใหบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งจากบริษัทนั้นตองดูแลใหบริษัทยอย
  มีขอบังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยหรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัท
  ดังกลาว ใหครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับ
  หลักเกณฑของบริษัท รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจ
  สอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย

 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
  บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
 ใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย (แบบ59-2) ของตน 
  คสูมรส และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ ตอสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัย
  แหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญัญติัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535
  โดยตองแจงผานเลขานุการบริษัทกอนทําการซื้อขาย 1 วัน พรอมทั้ง ใหจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกเลขานุการบริษัทใน
  วนัเดยีวกนักบัวันทีส่งรายงานตอสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย เพือ่จดัทาํบนัทึกการเปลีย่นแปลง
  และสรปุจาํนวนหลกัทรพัยของกรรมการและผบูรหิารเปนรายบคุคล เพือ่นาํเสนอใหแกคณะกรรมการบริษทัทราบในทีป่ระชมุ
  กรรมการไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนั้น ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวดวย
 2. บริษัทไดดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
  สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่
  งบการเงนิหรอืขอมลูภายในน้ันจะเปดเผยสสูาธารณชน และตองไมซ้ือหลกัทรพัยของบรษิทัจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชัว่โมง 
  นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
  นอกจากบทลงโทษซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของ
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะใชบทลงโทษสูงสุดทางวินัยซึ่งกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของบริษัท หากพบวา 
 ผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
  สําหรับคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย คือ บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ไดรับจากบริษัทและบริษัทยอย 
 สําหรับป 2559 มีดังนี้
  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
   บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)      1,200,000       บาท
   บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)        970,000       บาท
   บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด        300,000       บาท
   บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด        680,000       บาท
   รวม           3,150,000       บาท
 คาบริการอื่น (Non-audit Fee)        - ไมมี –

 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
 1.  สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
  บรษัิทฯใหความสาํคญัตอสทิธขิองผถืูอหนุ และตระหนกัถงึสทิธขิองผถูอืหนุอยางเทาเทยีมกนั โดยบรษิทัฯไดจดัประชมุผถืูอหนุ
 ตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. และขอบังคับของ
 บริษัทฯ ซึ่งผูถือหุนสามารถรับทราบขอบังคับของบริษัทฯ ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ กําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือหุน
 อยางถูกตองตั้งแตการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการใน
 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป การเรียกประชุม การจัดสงเอกสารและแจงวาระการประชุม ขั้นตอนในการดําเนินการ
 ประชุม ตลอดจนจัดสงรายการการประชุมเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวย
 ความสะดวกแกผูถือหุนรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเขารวมประชุม โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน ชัดเจน เพียงพอ
 และทันเวลา พรอมทั้งจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม
 และแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการเขารวมประชุมผูถือหุน
  บรษิทัฯ จะเริม่ประชมุเมือ่มจีาํนวนผถูอืหนุหรือผรูบัมอบฉนัทะจากผถูอืหนุครบองคประชมุ ในกรณทีีผ่ถูอืหนุไมสามารถเขารวม
 ประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได
 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การผานมติของที่ประชุมจะนับจาก
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุน เทากับ 1 เสียง
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  ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีวาระประจําของการประชุมสามัญ 
 กลาวคือ การพิจารณาผลการดําเนินการประจําปและการจายเงินปนผล การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน
 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในการประชุมผูถือหุนประธานกรรมการ
 บรษัิทฯ ไดเขารวมประชมุ และเปนประธานในทีป่ระชมุ ในบรรดากรรมการทานอืน่ทีเ่ขารวมประชมุประกอบดวยประธานกรรมการ
 บริหาร กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 9 ทาน 
  ทัง้นี ้ผสูอบบญัชขีองบริษทัฯ ตลอดจนฝายจดัการทีเ่กีย่วของไดเขารวมในการประชมุดวยเพือ่ชีแ้จงและตอบขอซักถามทีป่ระชุม 
 ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียม ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถาม
 และแสดงความคดิเหน็และขอเสนอแนะตาง ๆ  รวมทัง้ไดบันทกึประเดน็ซกัถามและคาํอธบิายโดยฝายจดัการทีสํ่าคญัไวในรายงาน
 การประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมแลวเสร็จ และเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
 ตรวจสอบไดโดยไมจําเปนใหผูถือหุนรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมในคราวตอไป

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
  เมือ่คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหจดัประชมุผถูอืหนุ บรษิทัฯ ไดประกาศมตกิาํหนดการประชุมผถืูอหนุ พรอมวาระการประชุม
 ใหผูถือหุนทราบผานทางสื่อเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนาเปนเวลากวา 1 เดือน และไดจัดสงหนังสือนัดประชุม 
 ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ โดยในแตละวาระมีขอเท็จจริงและเหตุผลสําหรับเรื่อง เพื่อพิจารณาและความเห็น
 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ พรอมแนบรายงานประจําป หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ
 รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ตองใชเพื่อเขาประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนา 14 วันกอนวันประชุม พรอมทั้งรายชื่อและประวัติ
 กรรมการที่ครบวาระและไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ไดทําการประกาศคําบอกกลาวเรียกประชุม
 ผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยติดตอกันเปนเวลา 3 วัน และกอนการประชุมไมนอยกวา 3 วัน ในกรณีที่ผูถือหุน
 ไมสามารถเขารวมประชมุได ผถืูอหนุสามารถใชสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยการมอบฉนัทะใหบคุคลใดบคุคลหนึง่เขารวมประชมุ 
 หรือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในการออกเสียงในมติตาง ๆ
  สาํหรบัการดแูลเรือ่งการใชขอมลูภายในนัน้ บรษิทัฯ ไดกาํหนดมาตรการปองกนัการใชขอมลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) 
 ของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงกรรมการผูบริหารและพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรส และ
 บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา
 อยางนอย 30 วันกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปและควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลัง
 การเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นดวย
  คณะกรรมการไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรก นับตอจากผูบริหารสูงสุดลงมา
 ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผูดํารงตําแหนงสูงกวาหรือเทียบเทาผูจัดการ
 ฝายบญัช ีรวมถงึคสูมรสและบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ จะตองรายงานการถอืครองหลกัทรพัยของบรษิทัตอสาํนกังานคณะกรรมการ
 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดํารงตําแหนง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มี
 การเปลี่ยนแปลง กรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนารายงานดังกลาวจํานวน 1 ชุด ใหแกบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
  นอกจากนี ้ตองรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยของบรษิทัใหคณะกรรมการบรษัิททราบผานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ทุกสิ้นไตรมาส 
  บรษิทัฯ กาํหนดใหกรรมการและผบูรหิารเปดเผยขอมลูสวนไดเสียของตนเอง คสูมรส และบคุคลทีเ่กีย่วของตอคณะกรรมการ
 บริษัท โดยสงขอมูลสวนไดเสียดังกลาวไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อเปนการยืนยันขอมูลเปนประจําทุกป
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 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริหาร
 ของบรษิทัฯ หรอืผมูสีวนไดเสยีภายนอก ไดแก ลกูคา คคูา คแูขง เจาหนี ้ภาครฐั ชมุชน และหนวยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ เนือ่งจาก
 บริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับ
 บริษัทฯ ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได 
   ผูถือหุน :  บรษิทัฯ มงุมัน่เปนตัวแทนทีด่ขีองผถืูอหนุในการดาํเนนิธรุกจิเพือ่สรางความพึงพอใจสงูสุดแกผถูอืหนุ
     โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาของบริษัทฯ ในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง 
     รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือได บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงใน
     การดําเนินธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเปนประจํา
   ลูกคา : บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจระดับสูงแกลูกคา และสงเสริมความสัมพันธบน
     พืน้ฐานของผลประโยชนรวมกนัโดยการเพิม่คณุคาใหกบัสนิคา และบรกิาร พรอมดําเนนิการกบัขอ
     รองเรยีนของลกูคาทนัททีีไ่ดรบัแจง นอกจากนีบ้รษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบตอลกูคาทีจ่ะไดรบัผลติภณัฑ
     และบรกิารทีด่มีคีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสมและบรษัิทฯ ยงัไดสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา
     อยางสมํ่าเสมอ
   คูคา : บรษิทัฯ คาํนงึถงึความเสมอภาคในการดาํเนนิธรุกจิ และผลประโยชนรวมกนั โดยเปนไปตามเงือ่นไข
     ทางการคาและไมขัดตอกฎหมายใด ๆ 
   คูแขง  :  บรษิทัฯ สนบัสนนุและสงเสรมินโยบายการแขงขนัอยางเสรแีละเปนธรรม ประพฤตติามกรอบกตกิา
     การแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยูในกรอบของกฎหมาย
   เจาหนี้  : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินตอเจาหนี้อยางเครงครัด
     ถูกตองและครบถวน
    พนักงาน : บรษิทัฯ สงเสรมิและพฒันาความสามารถของพนกังานใหมศีกัยภาพในการปฏบัิตงิานสูงสดุ จดัใหมี
     สภาพการจางงานที่ยุติธรรม และจัดใหมีสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีและมีความปลอดภัย 
     พรอมทั้งมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป
   ภาครัฐ  : บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
     เครงครัด
   ชุมชน  : บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางย่ิงในการดูแลสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอ
     ชุมชนโดยจัดใหมีการดูแลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพที่สุด พรอมท้ัง
     สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และทองถิ่นที่บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ 
               บรษิทัฯ สนบัสนนุใหพนกังานและผมูสีวนไดเสยีมสีวนรวมในการสอดสองดแูลการปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ
   ทีเ่กีย่วของกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีดี่ และจรรยาบรรณธรุกจิ รวมรายงานและท้ังขอรองเรียนการกระทําผดิกฎหมาย 
   หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานรับแจงเหตุ 
   ขอรองเรียนดวยวาจา โทรศัพท โทรสา ร อีเมลล หรือจดหมาย โดยผูรองเรียนสามารถสงมายังชองทางรับเรื่อง ดังนี้
   • คณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@saleeind.com
   • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  lakamon@saleeind.com
   • กรรมการผูจัดการ  somsakp@saleeind.com
   • เว็บไซตของบริษัท  www.saleeind.com
   • โทรศัพทเบอร 02-5295968-99 ตอ 1208 (เลขานุการบริษัท)
   • กลองรับแจงเบาะแส (ตั้งอยูที่บอรดประชาสัมพันธดานหนาบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหการเปดเผยขอมูลแกผูมีสวนไดเสีย และการดําเนินงานดวยความโปรงใส มีคุณธรรม 
 สามารถตรวจสอบไดเปนสวนหนึง่ในนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่สรางความมัน่ใจใหแกผถูอืหนุและผมูสีวน
 ไดเสีย รวมทั้งเปดเผยผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
 (56-1) ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักและมีความรับผิดชอบตอความเชื่อถือไดและถูกตองของขอมูลทางการเงิน และ
 ไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง
 ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปที่จะไดรับทราบขอมูลที่แสดงถึง
 ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานทีค่รบถวนเปนจรงิและสมเหตสุมผล คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดจดัใหมคีณะกรรมการตรวจสอบ
 เพื่อทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดทํา 
 “รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอรายงานทางการเงนิ” ดงัแสดงไวเปนหวัขอตางหากในรายงานประจาํปแลว
  บริษัทฯไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน และทันเวลา โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลและขาวสารตาง ๆ 
 เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ ทั้งผานชองทางตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดจัดตั้งหนวยงาน
 นักลงทุนสัมพันธขึ้นเพื่อทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ หากเกิดรายการที่อาจกอใหเกิด
 ความขดัแยงทางผลประโยชน บรษิทัฯ คาํนงึถงึผลประโยชนโดยรวมเปนสาํคัญและไดปฏบิตัติามขอกําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ 
 ในเรือ่งการเปดเผยขอมลูและการปฏบัิตกิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยางเครงครดั รวมทัง้ไดเปดเผยขอมลู
 ตอตลาดหลักทรัพยฯ อยางครบถวนและโปรงใส 
  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดเปดเผยการทาํหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ในรอบปทีผ่านมา เชน จาํนวนครัง้การประชมุ จาํนวนคร้ัง
 ที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม และไดเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารรวมทั้งรูปแบบหรือ
 ลกัษณะของคาตอบแทนดวย ในสวนของงานดานนกัลงทนุสมัพนัธนัน้ บรษิทัฯ ไดมอบหมายใหผจูดัการฝายนกัลงทนุสมัพนัธและ
 พัฒนาธุรกิจ เปนผูรับผิดชอบในการทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ 
   ผถืูอหนุและนกัลงทนุสามารถตดิตามขอมลูตาง ๆ  ของบรษิทัฯ ทางเว็บไซตของบรษัิทฯ หรอืตดิตอขอทราบขอมูลของบรษิทัฯ ไดที่
 โทรศพัทหมายเลข 0-2529-5968-99 โทรสารหมายเลข 0-2529-5959 หรอืสอบถามขอมลูทางอเีมลล investor@saleeind.com

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผูนําซึ่งเปนที่ยอมรับ
 โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกํากับ
 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคขอบังคับและมติของที่ประชุมผูถือหุนและเพื่อประโยชนใน
 การติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อ
 ติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท

 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
  บรษิทัไดกาํหนดใหมนีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบริษัทเปนลายลกัษณอกัษรซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2557 
 เม่ือวนัที ่11 สงิหาคม 2557 ไดทบทวนและใหความเหน็ชอบนโยบายดงักลาว ทัง้นีค้ณะกรรมการจะไดจดัใหมีการทบทวนนโยบาย
 และการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา และบริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทุกประการโดยจะเปดเผยรายงานการกํากับ
 ดูแลกิจการไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 จรรยาบรรณธุรกิจ
  บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝายบริหารและพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปน
 แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัท ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทผูมีสวนไดเสีย
 ทกุกลมุสาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การกาํหนดระบบตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักลาวเปนประจาํ อาทเิชน จรรยาบรรณ
 วาดวยการมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน การใชขอมูลภายในและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ การรับและ
 การใหของขวญัเปนทรพัยสนิหรือประโยชนอืน่ใด รวมถึงการเลีย้งหรอืรบัเลีย้งจากผมูสีวนเกีย่วของกบัธรุกจิของบรษิทัใหสามารถ
 กระทําไดในวิสัยอันควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยมิใหพนักงานและผูบริหาร เรียกรองหรือรับไมวาในกรณีใดๆ ที่ผิดไป
 จากธรรมเนียมปฏิบัติและนอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงไดจากบริษัทที่อาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดวยความ
 ไมเปนธรรม
  ทัง้นี ้บรษิทัไดมกีารประกาศและแจงใหพนกังานทกุคนรับทราบและยึดปฏบิตัอิยางเครงครดัรวมถงึใหมกีารปฏบิตัติามแนวทาง
 ดังกลาว
 ความขัดแยงทางผลประโยชน
  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
 กิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
 ผลประโยชนโดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือ
 การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
  คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีม่คีวามขดัแยงทางผลประโยชน
 ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงินรายงานประจําปและ
 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
 ระบบการควบคุมภายใน
  บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานและเพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพใน
 การดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
 ชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและ
 ประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
 และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําการ
 ตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั เพือ่นาํเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั เพือ่
 ทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางดาน
 การเงินและมีการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
 และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะนําไปรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
 บริษัท ในป 2559 บริษัทไดมีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยูเพ่ือพิจารณาหาแนวทางใน
 การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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 การบริหารความเสี่ยง
  ในป 2559 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งไดมีการทาํการประเมนิความเสีย่งของกจิการในดานตาง ๆ  เพือ่หาวธิขีจดัและ/
 หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และไดนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ

 รายงานของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝายบัญชีและการเงินและผูสอบบัญชีมาประชุม
 รวมกนัและนาํเสนอรายงานทางการเงนิตอคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาสโดยคณะกรรมการบรษิทัเปนผรูบัผดิชอบตองบการเงนิ
 ของบรษิทั (รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน
 ประจําป) งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทการเปดเผยขอมูล
 สารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและสมํ่าเสมอดวย

 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือนและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน
 โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจนนําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ
 กอนการประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน จํานวนองคประชุมตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
 ทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องตาง ๆ จากที่ประชุม พรอมทั้งตองมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
 รวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได
  ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
 บริษัทโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
  ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิด
 เหน็ไดอยางอสิระโดยในบางวาระอาจมผีบูรหิารระดบัสงูเขารวมประชมุดวยเพือ่ใหสารสนเทศรายละเอยีดขอมลูทีเ่ปนประโยชน
 เพิ่มเติมในฐานะผูท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการ
 ลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัใหถอืมตขิองเสยีงขางมากโดยใหกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสียง โดยกรรมการทีม่สีวนได
 เสียจะไมเขารวมประชุมและ /หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุม
 จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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 ในป 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง ประชุมกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง และประชุมกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3 ครั้ง โดยมีกรรมการแตละทานเขารวมประชุม ดังนี้ 

การเขารวมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

 คาตอบแทน
  บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท
 และความสอดคลองกบัธรุกจิ/อตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบรหิาร
 แตละทานโดยบรษิทัใชความระมดัระวงัในการจายคาตอบแทนผบูรหิารของบรษิทัใหอยใูนระดบัทีเ่หมาะสมโดยเปนอตัราทีแ่ขงขนั
 ไดในกลมุธรุกจิเดียวกนัเพือ่ท่ีจะดูแลและรกัษาผูบริหารท่ีมคีณุภาพไวผบูรหิารทีไ่ดรับมอบหมายหนาทีแ่ละความรับผดิชอบเพิม่ขึน้
 จะไดรบัคาตอบแทนเพิม่ท่ีเหมาะสมกบัหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดรบัมอบหมายเพิม่มากขึน้ ทัง้นี ้บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหา
 และพิจารณาคาตอบแทน เพื่อใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใสและไดผานการอนุมัติจากที่ประชุม
 ผถูอืหนุโดยกาํหนดใหมกีารเปดเผยคาตอบแทนทีจ่ายใหแกกรรมการและผบูริหารตามแบบทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย
 และตลาดหลักทรัพยกําหนด
  คาตอบแทนกรรมการ
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน มกีารกาํหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอืน่ใหแกกรรมการ 
 หรอืผบูรหิารระดบัสงูของบรษิทั โดยพจิารณาและนาํเสนอเพือ่ขอมตจิากคณะกรรมการบรษิทั เพือ่นาํเสนอผถูอืหนุพจิารณาอนมุตัิ
 ตอไป โดยมีนโยบายและแนวทางในการกําหนดคาตอบแทน ไดแก ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับ
 มอบหมาย และการเปรยีบเทยีบกบัธรุกจิในประเภทและขนาดเดยีวกนั กรรมการทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบและ
 กรรมการบริหารไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

*  นายพัฒนา อัศวนิเวศน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแทน พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช
   (ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559)
** นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน ดํารงตําแหนงแทน นายชาญชัย อัศวกาญจนที่ลาออก (ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

รายชื่อ การประชุม
กรรมการบริษัท

การประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

1. พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช* 5/5 4/4 2/2

2. นายไพฑูรย  เลิศเพ็ญเมธา                              5/5 4/4 3/3

3. นายพัฒนา  อัศวนิเวศน*                                     5/5 4/4 1/1

4. นายสาทิส  ตัตวธร 5/5 - -

5. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย                          5/5 - 3/3

6. นายเศวต  นราธิปกร 5/5 - -

7. นายเลอพงศ  วงศทวีพิพัฒน 5/5 - -

8. นางพิมพา  จิวะพรทิพย 5/5 - -

9. นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน** 3/3 - -

10. นายชาญชัย อัศวกาญจน** 2/2
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   คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดวยคาเบีย้ประชมุและคาบาํเหนจ็  โดยทีป่ระชมุผถูอืหุนสามญัประจาํป 2559 
 ไดมีมติอนุมัติคาเบี้ยประชุม และคาบําเหน็จของคณะกรรมการประจําป 2559 ทั้งนี้ ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการในการ
 พิจารณาจัดสรร โดยที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติใหจายคาบําเหน็จแก
 คณะกรรมการจากผลประกอบการป 2559 จํานวนทานละ 330,000 บาท (รวมภาษี) รวมเปนเงิน 2,970,000 บาท คาตอบแทน
 ของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2559  มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 4,435,000 บาท (รวมภาษี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

รายชื่อ ตําแหนง

คาเบี้ยประชุมป 2559

คาบําเหน็จ
ประจําป 
2559

คา
ตอบ
แทน
อื่นๆ

รวมคณะ
กรรมการ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน
1. พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช ประธานกรรมการ /

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ 

135,000 85,000 30,000 330,000 - 580,000

2. นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา ประธานกรรมการตรวจ
สอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

120,000 95,000 30,000 330,000 - 575,000

3. นายพัฒนา  อัศวนิเวศน กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 

120,000 80,000 15,000 330,000 - 545,000

4. นายสาทิส  ตัตวธร กรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร

120,000 - - 330,000 - 450,000

5. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย กรรมการ / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

125,000 - 30,000 330,000 - 485,000

6. นายเศวต  นราธิปกร กรรมการ / 
กรรมการบริหาร

120,000 - - 330,000 - 450,000

7. นายเลอพงศ วงศทวีพิพัฒน กรรมการ 120,000 - - 330,000 - 450,000

8. นางพิมพา  จิวะพรทิพย กรรมการ 120,000 - - 330,000 - 450,000

9. นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน กรรมการ / 
กรรมการผูจัดการ 

90,000 - - 330,000 - 420,000

10. นายชาญชัย อัศวกาญจน กรรมการ / กรรมการ
บริหาร

30,000 - - - - 30,000

รวม 1,100,000 260,000 105,000 2,970,000 - 4,435,000

หนวย : บาท (รวมภาษี)
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 - ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดมีมติใหมีการเปลี่ยนโครงสรางการจัดการ ดังนี้ 
  -   ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร เดิม เปลี่ยนเปน
      นายสุชาติ จิวะพรทิพย นายสาทิส ตัตวธร
  -   ตําแหนงกรรมการผูจัดการ      เดิม เปลี่ยนเปน
      นายสาทิส ตัตวธร นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
 - ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตําแหนงกรรมการ ดังนี้
  -   ตําแหนงประธานกรรมการ       เดิม เปลี่ยนเปน
      นายสุชาติ จิวะพรทิพย พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช
 ทั้งนี้ นายสุชาติ จิวะพรทิพย ยังคงดํารงตําแหนงเปน กรรมการบริษัท
  -   ตําแหนงกรรมการ   เดิม เปลี่ยนเปน
      นายชาญชัย อัศวกาญจน นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
  -   ตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดิม เปลี่ยนเปน
      พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช   นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา
  -   ตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
      เดิม เปลี่ยนเปน
      พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช   นายพัฒนา  อัศวนิเวศน

 คาตอบแทนผูบริหาร
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  มีรายละเอียดดังนี้
 • คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
  การดําเนินงานของบริษัทฯ จํานวนคาตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงของ
  บริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 ทาน ในรอบป 2559 จํานวนรวมทั้งสิ้น 17,886,588 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

หนวย : บาท ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2558  (5 ทาน)

    เงินเดือนรวม  14,321,054 14,499,069

    โบนัสรวม 3,565,534 5,205,588.25

รวม 17,886,588 19,704,657.25

หนวย : บาท ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2558  (5 ทาน)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 344,131.25 394,210.75

 คาตอบแทนอื่น
 เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพี ในรอบป พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสาํรองเลีย้งชพีในอตัรารอยละ 3 ของเงนิเดอืน
 ใหแกผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 5 ทาน มียอดรวมดังนี้ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

 การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนดังนี้
 คณะกรรมการ

ลําดับ ชื่อ – สกุล

หุนสามัญ (หุน)

31 ธันวาคม 
2558

เปลี่ยนแปลงในป 
2559

31 ธันวาคม 2559

จํานวน สัดสวน (%)

1 พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

- ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

2  นายไพฑูรย  เลิศเพ็ญเมธา
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

3 นายพัฒนา  อัศวนิเวศน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทน

- ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -
                    

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

4 นายสาทิส  ตัตวธร
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
 

44,283,952 ไดมา                  7,311,600           51,595,552 3.39

จาํหนายไป                              -

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

5 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย*
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

- ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -
                    

6 นายเศวต  นราธิปกร 
กรรมการ / กรรมการบริหาร

55,582,300 ได�มา                  1,700,000 54,282,300 3.57

จาํหนายไป         3,000,000

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

ลําดับ ชื่อ – สกุล

หุนสามัญ (หุนสามัญ)

31 ธันวาคม 
2558

เปลี่ยนแปลงในป 
2559

31 ธันวาคม 2559

จํานวน สัดสวน (%)

7 นายเลอพงศ  วงศทวีพิพัฒน
กรรมการ

45,508,468 ไดมา                               - 44,908,468 2.95

จาํหนายไป            600,000

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                               - - -

จาํหนายไป                      -

8 นางพิมพา จิวะพรทิพย*
กรรมการ

- ไดมา                               - - -

จาํหนายไป                      -

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                               - - -

จาํหนายไป                      -

9 นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน**
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผูจัดการ

200,728 ไดมา                               - 728 -

จาํหนายไป            200,000    

   คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จําหนายไป                     -          

รวม 145,575,448          5,411,600 150,987,048 9.93

* คุณสุชาติ จิวะพรทิพย (กรรมการ) เปนสามีของคุณพิมพา จิวะพรทิพย (กรรมการ)
**คุณสมศักดิ์ พฤกษะวัน เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

 ผูบริหาร

ลําดับ ชื่อ – สกุล

หุนสามัญ (หุน)

31 ธันวาคม 
2558

เปลี่ยนแปลงในป 
2559

31 ธันวาคม 2559

จํานวน สัดสวน (%)

1 นายวีรวิธ  วณิชยาลัย
ผูจัดการฝายบริหาร

200,000 ไดมา                                 -         200,000 0.01

จาํหนายไป                        -

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 1,728,000 ไดมา                              - 1,728,000 0.11

จาํหนายไป                              -

2 Mr.Takashi Otani*
ผูจัดการฝายขายและตลาด

244,284 ไดมา                              - - -

จําหนายไป            244,284

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

3 นายสุพจน  สุนทรินคะ
ผจูดัการฝายนกัลงทนุสมัพนัธและพัฒนาธรุกจิ

3,328 ไดมา                              - 3,328 -

จาํหนายไป                              -

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

4 นางสาวศิริวรรณ ปญจมทุม
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
 

- ไดมา                                - - -

จาํหนายไป                              -

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไดมา                              - - -

จาํหนายไป                              -

รวม 2,376,340 -444,284 1,932,056 0.12

* Mr.Takashi Otani ไดลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ

 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
  คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของในระบบ
 การกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
 ตอเนือ่งและในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืแตงตัง้กรรมการใหมฝายจดัการจะจดัใหมเีอกสารและขอมลูทีเ่ปนประโยชน
 ตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหมรวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแก
 กรรมการใหม

    การบริหารทรัพยากรมนุษย
  บริษัทฯ ตระหนักดีวา ความสําเร็จและความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและตอเนื่องของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับพนักงานและเจาหนาที่
 ของบริษัทฯทุกคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุงสรางสรรคใหพนักงานมีความสัมพันธที่ดีกับองคกร ซึ่ง ทําใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
 ที่ดีอยางตอเนื่อง ดวยการนํานโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่หลากหลายในดานตาง ๆ  กัน
 มาปฏิบัติ เพื่อเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ มีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  บรษิทัฯ มนีโยบายเรือ่งโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนั ยงัถกูยดึถอืเปนหลกัปฏบัิตใินทกุกระบวนการของการบรหิารทรพัยากรบคุคลตัง้แต
 การแตงตั้ง เลื่อนตําแหนง การโยกยาย การมอบหมายงาน การเลิกจาง การใหรางวัลตอบแทนและการฝกอบรม

 • คาตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ
  •  คาตอบแทนในรปูเงนิเดอืน คาแรง คาลวงเวลา โบนสั และสวสัดิการอืน่ ๆ  นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชพี
   สําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินไดบุคคลธรรมดา
   ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิในสวนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไมสามารถทํางานได หรือลาออกจาก
   บริษัทหลังจากทํางานกับบริษัทไมนอยกวา 5 ป 

บริษัทและบริษัทยอย พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว รวม

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 421 - 421

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)* 151 - 151

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด* 25 - 25

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)* 306 - 306

หนวย : บาท (กอนหักภาษี) ป 2559 ป 2558

เงินเดือน 72,747,283.65 77,211,960.04

โบนัส 4,116,850.50 9,769,434.25

รวม 76,864,134.15 86,981,394.29

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 964,320.25 1,336,869

 • จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ไมรวมผูบริหาร)

 *บริษัทยอยของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)



บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

70

 • การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
  • ในป พ.ศ.2559 มีพนักงานลาออก 379 คน และมีการรับพนักงานใหม 386 คน
  • ในป พ.ศ.2558 มีพนักงานลาออก 531 คน และมีการรับพนักงานใหม 473 คน
  • ในป พ.ศ.2557 มีพนักงานลาออก 260 คน และมีการรับพนักงานใหม 254 คน

 • ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
  - ไมมี -

 • นโยบายพัฒนาบุคลากร
  บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทใหความสําคัญ
 ในเรื่องบุคลากรตั้งแตขั้นตอนการคัดสรรพนักงานใหไดผูที่มีความรูความสามารถเขามาสูองคกร มีการจัดฝกอบรมใหทั้งภายใน
 องคกรและภายนอกองคกรเพือ่เปนการพฒันาความรคูวามสามารถและเพิม่ทกัษะในการทาํงาน รวมถงึเปนการสรางขวญักาํลงัใจ
 ใหแกพนักงานอยางทั่วถึง
  จากการดําเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกลาวขางตน บริษัทพบวาบุคลากรของบริษัทมีสวนเปนอยางมากในการลด
 การสญูเสยีในการผลติ และสามารถทาํงานไดอยางมีประสทิธิภาพและประสทิธผิลมากข้ึนจนสงผลใหบรษิทัมตีนทนุการผลติทีต่ํา่ลง

 ดานสวัสดิการ
  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการใหโอกาสการจางงานที่เทาเทียมกันแกบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามขอกําหนดของงาน
 โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจตามที่กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 ในประเทศไทยกําหนดไว เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและความมีชีวิตที่ดีใหกับพนักงาน ทางบริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนและ
 สวัสดิการตาง ๆ ตามความเหมาะสมและนาพอใจ โดยเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ
 ของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล ผลประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ  ไดแก โบนัส คาเบี้ยขยัน รถรับ-สงพนักงาน 
 ชุดยูนิฟอรม คากะ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ
 บริษัทยอย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนการสรางความมั่นคงใหกับชีวิตของพนักงานหลังเกษียณอายุการทํางาน

 ดานแรงงานสัมพันธ
  บรษิทัฯ มคีวามมงุมัน่ทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธทีด่รีะหวางนายจางและลกูจาง อกีทัง้สรางสภาพแวดลอมทีด่ใีนการทาํงานและการ
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ จึงไดสงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความสามัคคีระหวางพนักงานดวยกัน
 และผูบริหาร เชน กิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัทฯ และบริษัทยอย มีการรับประทานอาหารรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน
 เนื่องในเทศกาลตาง ๆ เชน วันปใหม วันสงกรานต 

 ดานการฝกอบรมและพัฒนา
  บริษัทฯ มุงเนนใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณที่จําเปนสําหรับการทํางาน
 ในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหพนักงานและผูบริหารไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมและดูงานนอกสถานที่ เพื่อ
 เสริมสรางทักษะในการทํางานใหมีความชํานาญและเทคนิคใหม ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดจัดใหพนักงานไดฝกอบรม
 ตามความเหมาะสมของหนาที่กับสถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดใหการจัดแผนการอบรมประจําป
 ของแตละแผนกเพื่อสงพนักงานเขาฝกอบรมตามความเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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  สําหรับการฝกอบรมจากหลักสูตรภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทในการพัฒนาบุคลากร
 ประจําป 2559 จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม 133 ชั่วโมง จํานวน 11 หลักสูตร(รวมการฝกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท) 
 โดยมีพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมคิดเปนรอยละ 31.67 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสรางการจัดการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

 “บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการใสใจ และดูแลรักษาสังคมและสิ่ง
แวดลอมภายใตหลักจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 
เพื่อนําไปสูการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน”
 บรษิทัฯ มเีจตนารมณทีจ่ะดาํเนนิธรุกจิใหเจรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาลและการดแูลรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม
อยางยั่งยืน รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ ภายใตแนวคิด “หวงใย” (Care) “แบงปน” (Share) และ 
“ใสใจ” (Respect) เพือ่มงุหวงัใหภาคอตุสาหกรรมอยรูวมกบัชมุชนและสงัคมไดอยางเปนสขุ และพฒันายกระดบัความเจรญิกาวหนาไป
พรอม ๆ  กนั ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดสนบัสนนุมาตรฐานสากล “จรรยาบรรณทางการคาของอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส” (Electronics Industry 
Code of Conduct) หรือ EICC โดยไดมีการจัดทําระบบการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจใน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม แนวทางปฏิบัติดานแรงงาน สิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย จริยธรรม และสิ่งแวดลอม ควบคูไป
กับการปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

การดําเนินงานการจัดทํารายงาน
  บริษัทฯ ตระหนักดีวา จะตองมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
 ISO 14001 โดยไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001:2004 จากบริษัท Bureau Veritas Certification
 (Thailand) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดนํามาตรฐานดังกลาวมา
 ประยุกตใชในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา
  - มีการควบคุมสาเหตุที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของ บริษัทฯ
  - การดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
  - มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
  นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 14001 มีสวนชวยใหบริษัทฯ เขาใจประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมการ
 ดําเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมและติดตามกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ พรอมทั้งแจกแจงปญหาและสภาพ
 ทีไ่มเปนไปตามขอกาํหนด พรอมทัง้ดาํเนนิการแกไขและปองกนัอยางเหมาะสม ความมงุมัน่ของพนกังานทกุคน ทกุระดบัในองคกร 
 เปนอีกปจจัยที่สําคัญในการทําใหการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมบรรลุผลตามนโยบายสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
 ที่พนักงานจะไดศึกษาเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เชน นโยบายสิ่งแวดลอม คูมือสิ่งแวดลอม ระบบงาน มาตรฐาน
 การทาํงาน และเอกสารอืน่ๆ อยางละเอยีด และสือ่สารตอไปยงัพนกังานในความดแูล รวมถงึนาํไปปฏบิตั ิเพือ่ใหมัน่ใจวาพนกังาน
 มีความเขาใจขอกําหนดตางๆ ในระบบการจัดการ และนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
  ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดจัดแตงตั้งคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ขึ้น โดยไดมีการกําหนดเปนนโยบายและ
 แนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับการปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณทางการคาของกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
 Industry Code of Conduct) หรอื EICC ทีไ่ดกาํหนดเปนมาตรฐานใหกลมุอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสมกีระบวนการผลติรวมถงึ
 การดําเนินธุรกิจใหมีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
 ของบริษัทฯ ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติและมุงมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสรางรากฐานความรับผิดชอบ
 ตอสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยการสื่อสารใหพนักงาน คูคา ผูรับเหมา และผูที่เกี่ยวของทุกคนใหทราบถึงความสําคัญใน
 การรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน

การประเมินผูมีสวนไดเสีย
  บริษัทฯ ไดมีการประเมินและแบงกลุมผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ออกเปน 5 กลุม ไดแก พนักงาน ลูกคา 
 คูคา ผูถือหุน และชุมชน โดยประเมินจากผลกระทบที่คาดวาการดําเนินงานของบริษัทฯ จะสงผลตอผูมีสวนไดเสียผานหนวยงาน
 ทีมี่หนาทีต่ดิตอผมูสีวนไดเสียกลมุตาง ๆ  เพือ่เปนแนวทางในการดาํเนนิงานใหมผีลกระทบตอผมูสีวนไดเสยีนอยทีส่ดุและสงเสรมิ
 ธุรกิจดําเนินตอไปอยางยั่งยืน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความรับผิดชอบตอสังคม

การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
 บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยใหความสําคัญกับประเด็นที่มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ 8 ขอ ดังตอไปนี้

 1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
   บรษิทัใหความสาํคญัในการดาํเนินธรุกจิโดยปฏบิตัติามกรอบการแขงขันทางการคาทีส่จุรติและเปนธรรมภายใตกรอบของ
  กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแขงขันอยางเสมอภาค โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ
  ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอ
  กฎหมาย
   บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โปรงใส และดวยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดทําคูมือ
  จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) สําหรับพนักงานและผูบริหาร รวมทั้งไดนําจรรยาบรรณทางการคาของ
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Industry Code of Conduct) หรือ EICC มาเปนแนวทางในการดําเนินงานดวย 
  และเพือ่เปนแนวทางใหกรรมการ ผบูรหิาร และพนกังานไดถอืปฏบิตัเิปนมาตรฐานเดยีวกนัและเปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป บรษิทัฯ 
  ไดเผยแพรคูมือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานไวบนเว็บไซตของบริษัท www.saleeind.com โดยมีการอบรม
  คมูอืจรรยาบรรณในการปฏบิตังิานใหพนกังานทกุคนไดรบัทราบ ฝายทรพัยากรบคุคลจะมหีนาทีด่แูลการปฏบัิตงิานของพนกังาน
  ใหเปนไปตามจรรยาบรรณ พรอมกันนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดชองทางการรับแจงเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
  สงขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนไดตามชองทาง ดังนี้

ผูมีสวนไดเสีย ปญหาสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย ชองทางการติดตอ

พนักงาน  - เงินเดือนและสวัสดิการ
- สิทธิของผูใชแรงงาน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- www.saleeind.com
- ตูแสดงความคิดเห็น
- คณะกรรมการสวัสดิการ

ลูกคา - การดูแล ควบคุมคุณภาพสินคา
- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม
- การจัดการทรัพยากรนํ้า และพลังงาน
- การบริการ การติดตอสื่อสาร

- www.saleeind.com
- การประชุม พบปะกับลูกคาโดยสมํ่าเสมอ
- การตรวจสอบโดยลูกคา

Supplier - อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
- ขอกําหนดของลูกคา

- www.saleeind.com
- การตรวจสอบสินคา
- ขอมูลทางเว็บไซต(อิเล็กทรอนิกส)

ผูถือหุน - การกํากับดูแลกิจการ
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารงานลูกคาสัมพันธ

- www.saleeind.com
- หนังสือรายงานประจําป
- การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
- พบปะนักลงทุน
- การออกบูทแสดงสินคา

ชุมชน - การจัดการทรัพยากรนํ้า
- การตอบแทนสังคมและการกุศล
- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม
- การดูแลผลิตภัณฑ

- www.saleeind.com
- กิจกรรมจิตอาสา
- พนักงานที่เปนคนทองถิ่น
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   1. พนกังานสามารถสงขอเสนอแนะหรอืขอรองเรียนไดโดยการหยอนตแูสดงความคดิเหน็ (กลองเขยีว ทีม่ภีายในบรษิทั)
   2. ผูมีสวนไดเสียสามารถสงขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนไดตามชองทาง ดังนี้
    • สงจดหมายปดผนึก โดยไมตองระบุชื่อผูแจงมาที่ ผูจัดการฝายบริหาร ตามที่อยูบริษัท
    • แจงผานโทรศัพทสายตรง ผูจัดการฝายบริหาร โทร. 02-5295968-99 ตอ 1205
    • สงจดหมายปดผนึก โดยไมตองระบุชื่อผูแจงและนํามาใสกลองรับแจงเบาะแส (ตั้งอยูที่บอรดประชาสัมพันธดาน
     หนาบริษัท) ขอมูลที่ไดรับแจง บริษัทฯ จะปกปดเปนความลับตามนโยบาย
   ผจูดัการฝายบรหิารจะรวบรวมและสงขอรองเรียนไปยงัคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ทาํการพจิารณาตรวจสอบแลวแตกรณี 
  ซึ่งจนถึงปจจุบันบริษัทฯ ยังไมเคยไดรับขอรองเรียนหรือมีประเด็นขอพิพาทแตอยางใด

 2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
   บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการจัดทํานโยบายการตอตาน
  การทจุรติคอรัปชัน่ โดยแจงใหพนกังานทกุคนไดรบัทราบ เขาใจและตระหนกัถงึความสาํคญัของการตอตานการทจุริตคอรปัช่ัน 
  ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา เพื่อประกาศเจตนารมณที่บริษัทจะตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และ
  มุงหมายใหทุกคนในองคกรไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตภายใตนโยบายเดียวกันและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
  บริษัทไดรับทราบเจตนารมณของบริษัทที่มุงมั่นอยางแทจริง โดยมีแนวทางในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการสนุน
  สนนุกิจกรรมทีส่งเสรมิและปลกูฝงใหผบูรหิารและพนักงาน ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ ไมสนบัสนนุ
  ใหมีการสรางความสําเร็จของงานดวยวิธีการทุจริต 
  ชองทางการรับแจงเบาะแสหรือรองเรียนการทุจริต
   คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารับเรื่องแจงเบาะแสขอรองเรียน การกระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวา
  เปนการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงและทางออม โดยผูรองเรียนสามารถสงมายังชองทางรับเรื่อง ดังนี้
   • คณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@saleeind.com
   • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ lakamon@saleeind.com
   • กรรมการผูจัดการ somsakp@saleeind.com
   • เว็บไซตของบริษัท www.saleeind.com
   • โทรศัพทเบอร 02-5295968-99 ตอ 1208 (เลขานุการบริษัท)
   • กลองรับแจงเบาะแส (ตั้งอยูที่บอรดประชาสัมพันธดานหนาบริษัท)

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
   บริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอพนักงาน คูคา และบุคคลอื่นดวยความเทาเทียมกัน และยังไมสงเสริม
  ใหบุคคลดังกลาวละเมิดสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกัน รวมถึงการไมเลือกปฏิบัติ อาทิเชน นโยบายการใชแรงงานตางดาว โดยมี
  โครงสรางแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยเชนเดียวกับแรงงานไทย โดยกลุมบริษัทยังมีการ
  จางพนักงานผูพิการมาทํางานในสวนตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขารวม
  โครงการ CSR/EICC พรอมทั้งปฏิบัติตามความตองการของลูกคา โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม เคารพในสิทธิ
  มนษุยชน ใสใจตอปญหาความขดัแยงเร่ืองแรธาตอุยางตอเนือ่งและพยายามในการตรวจสอบผขูาย เพือ่ใหมัน่ใจในแหลงทีม่า
  ของโลหะโดยเฉพาะ ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน ทอง ซึ่งเปน “แรที่มาจากความไมชอบธรรม” สินธุแรดังกลาวจะตองไมไดมา
  จากเหมืองแรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และประเทศเพื่อนบานที่ถูกควบคุมโดยกลุมติดอาวุธ ซึ่งเปน “พื้นที่เอา
  เปรียบแรงงาน” บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแรธาตุที่มีความขัดแยงและความรับผิดชอบ ดังนี้
   1. ไมซื้อแรที่มาจากความไมชอบธรรมจากพื้นที่เอาเปรียบแรงงาน
   2. รองขอใหผูขายที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ ปฏิเสธที่จะใชแรธาตุจากพื้นที่ที่เอาเปรียบแรงงาน
   3. รองขอใหผูขายที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ แจงใหกับผูขายรายถัดไปทราบเกี่ยวกับการปฏิเสธการสั่งซื้อเกี่ยวกับนโยบายนี้ 
    ผูฝาฝนจะถูกปฏิเสธคําสั่งซื้อจากบริษัทฯ ทันทีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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 4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
  ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน
   บรษิทัฯ ใหความสาํคญัตอนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน โดยคาํนงึถงึความปลอดภยั
  และอาชีวอนามัยของพนักงานเปนสําคัญ โดยไดกําหนดใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อใหมีการ
  ดําเนินการตามนโยบายใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลและจัดการฝกอบรมใหแกพนักงาน
  อยางสมํ่าเสมอ
   โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
  มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 ซึ่งปจจุบัน บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
  ISO14001 อยางตอเนื่องเปนเวลากวา 10 ป
   นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยกําหนดนโยบายอุบัติเหตุตองเปนศูนย เปน
  เปาหมายหลักอยางหนึ่งของบริษัท โดยในป 2559 มีพนักงานไดบาดเจ็บจากงานจํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 2.9 ของ
  พนักงานทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีพนักงานบาดเจ็บจํานวน 11 ราย ซึ่งสวนใหญเปนอุบัติเหตุเล็กนอยจากการใช
  มีดคัตเตอรเพื่อตกแตงชิ้นงาน โดยจํานวนที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9 แนวโนมการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานจะมีอัตราการที่
  ไมแนนอน เนื่องจากมีพนักงานใหมเขามาจํานวนมาก บริษัทฯ จึงจัดใหมีการฝกอบรมใหความรู เพิ่มความระมัดระวัง และจัด
  กจิกรรมรณรงคเพือ่สรางความรู ความเขาใจ และสรางจติสาํนกึใหกบัพนกังาน ในการสรางปลอดภยัใหกบัตนเองและคนรอบขาง
  เพื่อชวยลดอุบัติเหตุในโรงงานใหไดตามเปาหมายหลักที่วางไว

  ดานสวัสดิการพนักงาน
   บริษัทฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการขึ้นเพื่อเปนตัวแทนพนักงานรวมปรึกษาหารือกับ
  ฝายบริหารเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานไดรับสิทธิและสวัสดิการอยางเปนธรรม เพื่อเปนการสงเสริม
  ความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางพนักงานและบริษัทฯ

 5. การรับผิดชอบตอผูบริโภค
   ถงึแมวาบรษิทัจะไมไดขายสนิคาโดยตรงใหแกผบูรโิภค แตบรษิทัก็ใหความสาํคัญกบัสนิคาและบรกิารของบรษิทัวา จะตอง
  ไมกอใหเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายตอผูบริโภค โดยมีการสื่อสารกับพนักงานอยูเสมอที่จะใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเปน
  อันดับแรก ไมวาจะเปนพนักงานฝายผลิตหรือพนักงานฝายตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจะตองเกี่ยวของกับความสมบูรณของสินคา
  และบริการโดยตรง โดยไดดําเนินการตามมาตรฐานสากลตาง ๆ  อยางเครงครัด เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา ในปจจุบัน
  บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานตาง ๆ ดังนี้
   -  มาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ (ISO9001 : 2008)
   - มาตรฐานการจัดการดานคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต (ISO/TS16949)
   -  มาตรฐานการระบบสุขลักษณะในการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP สําหรับกระบวนการ
    ผลิตชิ้นสวนพลาสติกและการขึ้นรูปดวยระบบสูญญากาศ (VACUUM)
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใสใจและคํานึงถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม โดยเนนการจัดการดานสาร
  ปนเปอนในผลิตภัณฑ (Environmental Hazardous Substances) เพื่อควบคุมไมใหมีการนําสารเคมีที่เปนอันตรายมาใชใน
  กระบวนการผลิต เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาสินคาที่เปนบรรจุภัณฑของบริษัทฯ ไมมีสารพิษที่เปนอันตรายตอผูบริโภครวมทั้ง
  ผลกระทบตอสิง่แวดลอม โดยมกีารตดิตอสือ่สารกบัลกูคาทกุกลุมอยางใกลชดิ เพือ่ใหเขาถงึขอมลูและตอบสนองความตองการ
  ของลูกคาใหไดมากที่สุด
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 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
   บรษัิทฯ ไดเลง็เห็นถงึความสําคัญในการจดัทาํระบบการจดัการดานสิง่แวดลอม ปจจบุนับรษิทัฯ ไดรบัการรบัรองมาตรฐาน
  ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001 : 2004 โดยบริษัทฯ ไดสงเสริมและใหความรูดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับ
  พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใชเปนแนวทางรวมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหทั่วถึง
  ทั้งองคกร รวมทั้งสงเสริมใหมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมโดยใชศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ
  ดําเนินการใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ

  โครงการการจัดการสิ่งแวดลอม
   บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคัญของการอนรุกัษพลงังานและการสงเสริมใหมกีารใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพ จงึได
  มีการกําหนดเปนนโยบายเกีย่วกบัการจัดการสิง่แวดลอมขึน้ เพือ่ใหพนักงานไดมสีวนรวมในการชวยกนัดแูลรักษาและรบัผดิชอบ
  เกี่ยวกับจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก 
  • โครงการรณรงคการคัดแยกขยะ
   บริษัทฯ ไดสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม ชวยกันรักษาความสะอาด และ
  ดูแลสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศแกพนักงานใหม รวมทั้งแมบาน, คนสวน, รปภ., ผูรับเหมา เพื่อให
  ทกุคนมคีวามร ูความเขาใจและเหน็ความสาํคญัของการคดัแยกขยะ รวมทัง้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท้ิงขยะ โดยชีแ้จงเกีย่วกบั
  ขอมลูการทิง้ขยะ การคดัแยกขยะ และการแบงประเภทขยะอยางชดัเจน พรอมกบัตดิตามผลเกีย่วกบัความเขาใจของพนกังาน
  อยางสมํ่าเสมอ
  • โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี
   บรษิทัฯ ไดมกีารจดัเกบ็ และควบคมุการใชสารเคมอียางคาํนงึถงึความปลอดภยั ความสาํคญัของสิง่แวดลอม และสขุภาพ
  อนามยัของพนกังาน โดยมกีารตรวจตดิตามสภาพแวดลอมในการทาํงานอยางสมํา่เสมอ โดยทาํการตรวจสอบอณุหภมูบิรเิวณ
  พื้นที่จัดเก็บสารเคมี หรือพื้นที่ที่มีการใชสารเคมี รวมทั้งปรับปรุงขอปฏิบัติในการทํางานเปนระยะและตอเนื่อง พรอมทั้ง
  กําหนดการซอมแผนฉุกเฉินในกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหลเปนประจําทุกป
  • โครงการประหยัดนํ้าบาดาลและการนํานํ้า DI กลับมาใชในกระบวนการผลิตใหม
   เพือ่เปนการลดปญหาการทาํลายสิง่แวดลอมและเพือ่ใหการใชทรพัยากรอยางคมุคาและไดประโยชนสงูสดุบรษิทัฯ จึงได
  มีโครงการประหยัดนํ้าบาดาลโดยมีเปาหมายการใชนํ้าไมเกิน 3,600 ลูกบาศกเมตรตอเดือน และลดปริมาณการใชนํ้า
  ท่ีกระบวนการลาง 40% หรือไมเกิน 360 ลูกบาศกเมตร/เดือน ซึ่งปริมาณการใชนํ้าบาดาลโดยเฉลี่ยของป 2559 เทากับ
  3,536 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ซึ่งใกลเคียงเปาหมายที่ไดวางไว ทั้งนี้ ในป 2559 มีอาคารและเครื่องจักรใหมเพิ่มขึ้นจึงทําให
  การใชนํ้าเพิ่มขึ้นไปดวย
  • โครงการอนุรักษพลังงาน และโครงการ Energy Saving
   เพือ่เปนการสรางจติสาํนกึใหแกพนกังานภายในองคกรตระหนักถงึความสาํคญัของการประหยดัพลงังานเพือ่ลดปญหาโลก
  รอนซึง่เปนปญหาทีท่ัว่โลกกาํลงัประสบอย ูซึง่นอกจากเพือ่สิง่แวดลอมทีด่แีลวยงัเปนการชวยลดตนทนุการผลติ โดยรณรงคให
  พนักงานทุกคนมีจิตสํานึก รวมมือกันใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
  ประหยัดพลังงานแกพนักงานอยางทั่วถึง 
  • โครงการประหยัดการใชกระดาษ A4 
   เพือ่เปนการประหยดัทรพัยากร และอนรุกัษส่ิงแวดลอม พนกังานและเจาหนาทีบ่รษิทัฯ ไดรวมกนัประหยดัการใชกระดาษ
  โดยมีเปาหมายการใชกระดาษ A4 ไมเกิน 113 รีม/เดือน โดยนํากระดาษที่ใชแลวมาทําเปนกระดาษ Reuse และลดการใช
  กระดาษโดยใชวิธีการสงขอความทางอีเมลลเพื่อลดการพิมพเอกสาร ซึ่งไดทําการตรวจสอบและประเมินผลการใชกระดาษ
  เปนระยะ จากผลการประเมินและติดตาม ตั้งแตเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2559 บริษัทฯ มีการใชกระดาษนอยกวาเปาหมายที่กําหนด 
  โดยในป 2559 มีการใชกระดาษ A4 โดยเฉลี่ยเดือนละ 102 รีม/เดือน อยางไรก็ตามหนวยงานตาง ๆ ยังคงใหความรวมมือ
  กันเพื่อชวยลดการใชกระดาษใหไดมากที่สุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความรับผิดชอบตอสังคม
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  • กิจกรรม 5 ส
   บริษทัฯ ไดมนีโยบายจดัทาํกิจกรรม 5 ส อยางตอเนือ่ง เพือ่เปนการเพิม่ผลผลติและเพือ่ความเปนระเบียบเรยีบรอยภายใน
  บริษัท โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพื่อเปนทีมงานในการจัดทํามาตรฐานและกําหนดการตรวจประเมิน ติดตาม
  ผลการปรับปรุง และรายงานผลการติดตามในที่ประชุมกรรมการ 5 ส เปนประจําโดยไดมีการกําหนดการตรวจประเมินและ
  รายงานผลเดอืนละ 2 คร้ัง โดยใหพนักงานทกุคนไดมสีวนรวมและตระหนักถงึความสาํคญัของการสะสาง การดแูลความสะอาด 
  ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะดวกในการทํางาน และมีสภาพแวดลอมที่ดีภายในพื้นที่การทํางานของแตละหนวยงาน 
  รวมถึงการสรางลักษณะนิสัยใหกับพนักงานทุกคน และทําใหเกิดสุขลักษณะที่ดี และไดมีการกําหนดใหมีการทําความสะอาด
  โรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่งคณะกรรมการ 5 ส ไดกําหนดวัน เวลา ในการทําความสะอาดอยางนอยปละ 2 ครั้ง

 7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
   บรษิทัดาํเนนิธรุกจิดวยความสุจรติ โปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได โดยมงุเนนการเจรญิเตบิโตของบรษัิทฯ ควบคู
  ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดลอมในทุกมิติ โดยบริษัทมีกิจกรรม
  ที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกลเคียง อาทิเชน การเลี้ยงอาหารใหแกนักเรียน การแจกทุนการศึกษา การจัดหาอุปกรณ
  การศึกษาและสันทนาการใหแกโรงเรียนในชุมชน การรวมและสนับสนุนกิจกรรมประจําปของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ เชน
  งานแขงเรือประจําป เปนตน

 8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม CSR
   บริษัทจัดใหมีการสื่อสารและประชาสัมพันธโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมแบบสองทาง (Two Way 
  Communication) กบัชมุชน สงัคมและผมูสีวนไดเสยี รวมทัง้เปดโอกาสใหผมูสีวนไดเสยี ไดมสีวนรวมในโครงการหรอืกจิกรรม
  นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ

2. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
 - ไมมี -

3. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
  บรษิทัฯและบรษิทัยอย ไดมงุเนนในการมสีวนรวมกจิกรรมทางสงัคมและชมุชน เพือ่สรางความเขาใจและการดํารงอยรูวมกนั
 อยางพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งไดรวมสนับสนุนและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตามเทศกาลตาง ๆ 
  • บริษัทฯ ไดสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดีแตยากจน มอบอุปกรณการเรียนการสอน และจัดเลี้ยงอาหาร ขนม
   และเครื่องดื่ม สําหรับนักเรียนและเยาวชนภายในชุมชนตําบลคลองสี่ เนื่องในวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป
  • เนื่องในวันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม บริษัทฯ และผูมีอุปการะคุณไดนําอาหาร เชน กวยเตี๋ยวเรือ กระเพาะปลา 
   ขนม ผลไมและเครื่องดื่ม แจกฟรีใหกับผูที่มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยเปนประจําทุกป
  • สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก ประเพณีแขงเรือประจําป ต.คลองสี่ เปนเจาภาพ
   ทอดกฐินสามัคคี การจัดพิธีรดนํ้าขอพรผูใหญในวันสงกรานต ทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม การบริจาคสิ่งของเหลือใช
   ใหกับ มูลนิธิสวนแกว วัดสวนแกว ไดแก คอมพิวเตอร พริ้นทเตอร เสื้อผา เปนประจําทุกป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความรับผิดชอบตอสังคม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความรับผิดชอบตอสังคม

 มอบทุนการศกึษาและอปุกรณการเรยีน เสือ้ผา พรอม
ดวยเลี้ยงอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2559 ที่โรงเรียนวัดตะวันเรือง โรงเรียนบานบึงเขา
ยอน โรงเรียนวัดพุกการาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปนสถาน
ศึกษาในเขตชุมชน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 เนือ่งในวนัพอแหงชาต ิวนัที ่5 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ 
และบริษัทยอย ไดนําอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ไปเลี้ยงผูมา
บริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความรับผิดชอบตอสังคม

 บรษิทัฯ และบริษทัยอย ไดบรจิาค
สิ่งของ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องใช
ไฟฟา เส้ือผา ใหกับมูลนิธิสวนแกว วัด
สวนแกว ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบรีุ 
เปนประจําทุกป

 รวมกันทํากิจกรรม Big Cleaning Day ทําบุญตักบาตร สรงนํ้าพระ และรดนํ้าดําหัวผูใหญในวันสงกรานต

 บริษัทฯ และบริษัทในเครือไดรวม
เปนเจาภาพในการทาํบญุทอดกฐนิสามัคคี 
ณ วัดปาศิลาอาสน อ.เมือง จ.ยโสธร เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2559 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 ความเห็นของกรรมการ กรรมการตรวจสอบตอการควบคุมภายใน
 ในรอบป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในดานตาง ๆ  5 ดาน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมลู และระบบการตดิตาม และนาํเสนอตอคณะกรรมการ ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็สอดคลองกบัคณะกรรมการตรวจสอบวา บรษิทั
มรีะบบควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในทีจ่ะตดิตามควบคมุดแูลการดาํเนนิงานบรษิทัยอยใหสามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการบริษัทหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลวและสอดคลองกับแบบประเมินของสํานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี ้ผสูอบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั ซึง่เปนผสูอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอยมิไดใหความเหน็ในรายงาน
การสอบบัญชีวา บริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแตอยางใด

 การกําหนดบทลงโทษ
 บริษัทไดจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเปนลายลักษณอักษร (Code of Conduct) ใหถือเปนนโยบายที่สําคัญที่พนักงานทุก
คนตองสาํนกึถงึความถกูตองชอบธรรมและถกูกฎหมายในการปฏบิตังิานใหแกบรษิทั นอกจากนี ้ยงัมกีารกาํหนดบทลงโทษตามลาํดบัหนกั
เบาเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่พนักงานไมวาระดับใดปฏิบัติตนที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท

 อํานาจอนุมัติ
 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ ผูบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศและผูดูแล
ทรัพยสินออกจากกันอยางชัดเจน การจัดซื้อจัดหามีการเปรียบเทียบราคา ทําการตอรองราคา ทั้งนี้ เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
โดยผูจัดการฝายมีอํานาจอนุมัติขั้นตน และกรรมการผูจัดการมีอํานาจสูงสุดในการอนุมัติ สวนแผนกบัญชีมีหนาที่ในการบันทึกรายการ 
และแผนกบุคคลเปนผูดูแลทรัพยสิน ประเภทเครื่องจักร และวัตถุดิบ รวมถึงบุคลากร สวนแผนกการเงิน ดูแลทรัพยสินนอกเหนือจากที่
แผนกบุคคลดูแล อาทิ เงินสด 

 การจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
 สําหรับแผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบภายในดานตาง ๆ ดังนี้
  1. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน สอบทานและประเมินความเหมาะสมของการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
   จัดหา ระบบการตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจาย สินคาและวัตถุดิบ รวมทั้งสินคาคงเหลือ 
  2. ตรวจสอบวา ไดมีการปฏิบัติตามขอบังคับและปฏิบัติตามระเบียบนโยบายบริษัท
  3. ตรวจสอบการบันทึก ควบคุม เก็บรักษาทรัพยสินไวอยางเหมาะสมสามารถปองกันความเสียหายไดอยางเพียงพอ
  4. ตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน
  5. เสนอแนะระบบการควบคุมภายในเพื่อชวยใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิผล
  6. ประเมินผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ วาเปนไปตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
  7. นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

 - ไมมี  -
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

3. หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ไดแตงตั้ง นางสาวลัคมน เพชรชู ใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจ
สอบภายในมาแลวกวา 5 ป และเคยเขาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ไดแก การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสําหรับผูตรวจสอบมือใหม การปองกันและการตรวจสอบการทุจริตภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เปนตน 
และเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตองผาน
การอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารคุณภาพโดยรวม

แผนงานประจําป
 บริษัทฯ ไดมุงมั่นดําเนินนโยบายการบริหารคุณภาพรวมอยางตอเนื่องและเขมแข็ง เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคกรที่กําหนดไว ในป 2559 ผูบริหารและผูจัดการฝายทุกทาน ไดดําเนินการทบทวนและกําหนดแผนกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและภารกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดทั้งไดพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินตามแผนดังกลาวอีกดวย

มาตรฐานคุณภาพ
 ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการรับรองการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ TS16949 : Third edition จากบริษัท Bureau 
Veritas Certification (Thailand) เพื่อเปนแนวทางในการบริหารคุณภาพ และมีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยในการผลิตสินคา เพื่อ
รองรับความตองการของลูกคา และเมื่อเดือนธันวาคม 2556 บริษัทไดรับการรับรองระบบ GMP –CODEX (Good Manufacturing 
practice) คือหลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดีในการผลิต เปนพื้นฐานท่ีสําคัญอยางยิ่งในระบบการจัดการความปลอดภัยทางดานอาหาร 
โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรองดานการผลิตชิ้นงานถาดสําหรับใสอาหาร แผนกขึ้นรูปพลาสติก (Vacuum Forming)
 บริษัทฯ มุงเนนในเรื่องคุณภาพของสินคาเพื่อลดปญหางานสงคืนจากลูกคา โดยหนวยงานแตละฝายที่เกี่ยวของกับการผลิต การ
ตรวจสอบคณุภาพ การจดัเกบ็สนิคาและการขนสง เพ่ือชวยลดปญหาของเสยีและปญหาการรองเรยีนจากลกูคา รวมทัง้การสงมอบสนิคา
ใหตรงเวลา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยแตละหนวยงานกําหนดไดเปาหมายการทํางาน และไดกําหนดดัชนีชี้วัด (KPI) มา
เพื่อใชในการวัดผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน 

การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา ดังนั้น หนวยงานทางดานการตลาดของบริษัทฯ จึงไดจัดทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา และการติดตามเยี่ยมเยียนลูกคาหลังการขาย ทําใหบริษัทฯ ไดทราบถึงความตองการและปญหาตาง ๆ ของลูกคาและการ
ตลาด เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการใหดียิ่งขึ้น จากผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา พบวาผลการประเมิน
อยูในระดับที่ดีนาพึงพอใจ จากรายงานการสํารวจความพึงพอใจนี้บริษัทฯ ไดตระหนักถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและไดนําขอมูลเหลานี้มาจัด
ทําแผนงานการพัฒนาตลาดประจําป 2560 ตอไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดกาํหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรงคณะกรรมการตรวจสอบมหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดรบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อสรางใหเกิดความมั่นใจแกผูถือหุนและ
บุคคลที่เกี่ยวของวา งบการเงินของบริษัท มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง 
และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ทั้งยังดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการกาํกบัดแูลใหมปีระสทิธภิาพและมคีวามโปรงใส รวมถงึดแูลการปฏบิตัิ
งานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

 ในรอบป พ.ศ. 2559 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยไดประชุมรวมกับ
 ฝายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้

 • สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทั และนาํเสนอตอคณะกรรมการบรษิทั  เพือ่ใหอนมุตักิอนนาํสงใหแกหนวยงาน
  ที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอนักลงทุนรวมถึงประชาชนทั่วไปการสอบทานดังกลาวกระทําขึ้นเพื่อใหขอมูลทาง
  การเงินมีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได และมีความโปรงใส โดยปฎิบัติใหสอดคลองตามเงื่อนไขของมาตรฐาน
  ทางบัญชี รวมทั้งกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
 • สอบทานการเปดเผยขอมูลของบริษัท โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการอื่นที่อาจมีความขัดแยงทาง
  ผลประโยชนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดําเนินการตามกฎเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ อยางเครงครัด โดยจากการ
  สอบทานไมพบรายการผิดปกติที่เปนสาระสําคัญ  รายการที่เกี่ยวโยงทางการคาเปนรายการที่เปนไปตามปกติ
  ทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • สอบทานการปฏิบัติงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปรับปรุง
  แกไขตามขอเสนอแนะ รวมทัง้สงเสรมิใหสาํนกังานตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานอยางมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ 
  โดยไดเนนยํ้าใหฝายจัดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในสวนที่ยังมีจุดออนอยู
 • สนับสนุนใหบริษัท และบริษัทในเครือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 • รายงานผลการปฏบิตังิาน รวมทัง้ขอเสนอแนะใหแกคณะกรรมการบรษิทั ทราบทกุคร้ังทีม่กีารประชมุคณะกรรมการ
  บริษัท
 • พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตงตัง้ผสูอบบัญชปีระจาํปของบรษัิท รวมถงึการพจิารณาคาตอบแทนของผสูอบบญัชี
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางเปนอิสระในการพิจารณาและใหคําเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีจากภายนอกของบริษัท โดยมีความเห็นวา 
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวมอยใูนเกณฑทีด่ ีมกีารบรหิารงานอยางโปรงใส ตรวจสอบไดและไมมขีอบงชีห้รอืขอ
สังเกตอื่นใดที่ผิดสังเกต

( นายไพฑูรย  เลิศเพ็ญเมธา )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหวางกัน

1. ประเภทของรายการระหวางกัน
 เปนรายการระหวางกันตามการคาปกติทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 ของงบการเงิน
ประจําป 2559 ที่เปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปนี้

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
 รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวขางตนเปนรายการที่มีความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนไปตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดจาย / ไดรับคาตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม และสมเหตุสมผล ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดใหความเห็นในการทํารายการไว

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 ในปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทใหเปนรายการที่เกิดขึ้นตาม
ราคาตลาดหรือราคายุติธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท อีกทั้งดูแลการเปดเผยขอมูลใหถูกตอง ครบถวน ตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
 • ดแูลใหการทาํรายการดงักลาวใหเปนไปตามลกัษณะธรุกจิการคาปกตทิัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเปนผรัูบผดิชอบ
  ในการตรวจสอบดูแลใหรายการดังกลาวเปนไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม โดยคณะกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัท 
  (แลวแตกรณี) จะเปนผูอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมการหรือผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิ
  ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 • เปดเผยรายละเอียดของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศและขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยและสาํนกังาน 
  ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ ดังที่ไดระบุไวในขอบังคับของบริษัท
 • เปดเผยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี

4. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
 รายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลาวขางตน นาจะยังคงเกดิขึน้อยางตอเน่ืองในอนาคตตราบเทาทีร่ายการนัน้ยงัคงเปนประโยชนตอบรษิทั 
เน่ืองจากรายการดงักลาวเปนไปตามลกัษณะธรุกจิการคาปกตทิัว่ไปของบรษิทั อยางไรกด็ ีไมวาจะเปนรายการตอเนือ่งหรอืรายการทีอ่าจ
เกิดขึ้นใหมในอนาคต บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงดังที่ไดกลาวไวแลว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน

ตารางแสดงรายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2559  
ลักษณะความสัมพันธ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ

1. บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด 
 (มหาชน)

เปนบริษัทยอย บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 65 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการรวมกันคือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย 
นายเศวต นราธิปกร และนายสาทิส ตัตวธร

2. บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนบริษัทยอย บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการรวมกันคือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย
นายสาทิส ตัตวธร และนายเศวต นราธิปกร

3. บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)
 จํากัด

เปนบริษัทยอย บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 75.50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัท มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ คือ นายสาทิส ตัตวธร นายเศวต นราธิปกร 
และนายสมศักดิ์ พฤกษะวัน มีกรรมการรวมกันกับบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) 
คือ นายสาทิส ตัตวธร และนายเศวต นราธิปกร มีกรรมการรวมกันกับ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง คือ นายสาทิส ตัตวธร และนายเศวต นราธิปกร

4. บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) 
 จํากัด

ถือหุนโดย บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) รอยละ 100 ของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ คือ นายสาทิส ตัตวธร นายเศวต นราธกร 
และนายสมศักดิ์ พฤกษะวัน มีกรรมการรวมกันกับบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) คือ 
นายสาทิส ตัตวธร นายเศวต นราธิปกร นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน และนายสุพจน สุนทรินคะ

4. บรษิทั สาลี ่คัลเลอร จาํกดั (มหาชน) บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 8.17 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการรวมกันคือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย 

5. บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 25.15 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย 
และนางพิมพา จิวะพรทิพย มีกรรมการรวมกันกับบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง (มหาชน) คือ 
นายสุชาติ จิวะพรทิพย และนายประชา จิวะพรทิพย มีกรรมการรวมกันกับ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย และนายชาญชัย อัศวกาญจน

6. บริษัท ทรีบอนด วีไอวีเซลส จํากัด ถือหุนโดยบริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด รอยละ 50.9985 และมีกรรมการรวมกันกับ
บริษัทฯ คือ นายเลอพงศ วงศทวีพิพัฒน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบรายการระหวางกนัแลวมคีวามเหน็วา รายการตาง ๆ  มคีวามสมเหตสุมผล 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ บุคคล/นิติบุคคลที่มี 
ผลประโยชนรวม ลักษณะรายการระหวางกัน  มูลคา (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ถือหุนในบมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง
  รอยละ 65
- มีกรรมการรวมกันคือ
  นายสุชาติ จิวะพรทิพย
  นายเศวต นราธิปกร
  นายสาทิส ตัตวธร
*ไมเขาขายรายการเกี่ยวโยง 
เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุน 65% 
และไมมีบุคคลเกี่ยวโยงถือหุนแตอยางใด

ประกอบกิจการ 
ผลิตฉลากสินคา

1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม คิดคาเชาอาคารสํานักงาน 
อาคารคลังสินคาและที่จอดรถ โรงงาน

 20,988,361.50 1. เปนรายการคิดคาพื้นที่สํานักงานและโรงงานตามปกติของธุรกิจในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาคาเชาในพื้นที่ใกลเคียง
และสิง่อาํนวยความสะดวกทีม่ใีหโดยเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกตบิรษิัทใชราคาประเมนิสําหรบัการเชาระยะเวลา 10 ป จากบริษทั
ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยประเมินคาเชาไวดังนี้
      -  คาเชาอาคารคลังสินคา 1,000 ตรม. @ 180 บาท / ตรม. / เดือน
      -  คาเชาอาคารสํานักงาน 3,100 ตรม. @ 240 บาท / ตรม. / เดือน
      -  คาเชาอาคารโรงงาน 3,000 ตรม. @ 220 บาท / ตรม. / เดือน
      -  คาเชาหองเก็บของ 100 ตรม. @ 160 บาท / ตรม. / เดือน
รวมเปนคาเชาและคาบริการเดือนละ 1,600,000 บาท แตคิดคาเชาเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเชาตามมาตรฐานการบัญชี  ในไตรมาสที่ 
2/2559 ปรับคาเชาลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ขอคืนพื้นที่บางสวนเหลือในอัตราเดือนละ 1,550,500 บาท โดยสัญญาเชาฉบับใหมนี้จะ
มีอายุ 10 ป (1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2567) 
หมายเหตุ :  มีการบันทึกคาเชาเพิ่มเนื่องจากคิดคาเชาเฉลี่ยแบบเสนตรงสําหรับระยะเวลาเชา 10 ป 

2. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม 
คิดคาไฟฟาและนํ้าบาดาล

 345,324.20 2. เปนรายการคิดคาไฟฟาสําหรับหองเก็บของที่เชาในอัตราหนวยละ 5 บาท และคิดคานํ้าบาดาล สําหรับการใชงานของบริษัทใน
อัตราหนวยละ 17 บาท โดยเปนอัตราที่ไมตํ่ากวาอัตราที่บริษัทตองชําระ

3. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอย

 35,099,992.80 3. เปนรายการรับเงินปนผลตามปกติของธุรกิจตามอัตราสวนที่บริษัทถือหุนในบริษัทยอย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยบมจ.
สาลี่ พริ้นทติ้ง จายปนผลใหบริษัทฯ ซึ่งถือหุน 779,999,840 หุน ในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมเปนเงิน 15,599,996.80 บาท และ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยบมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง จายเงินปนผลใหบริษัทฯ ซึ่งถือหุน 779,999,840 หุนในอัตราหุนละ 0.025 บาท 
รวมเปนเงิน 19,499,996 บาท 

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
-  บริษัทฯ ถือหุนใน
บจ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง รอยละ 100
- มีกรรมการรวมกันคือ
นายสุชาติ จิวะพรทิพย
นายสาทิส ตัตวธร
นายเศวต นราธิปกร
**ไมเขาขายรายการเกี่ยวโยง
เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุน 100%
 และไมมีบุคคลเกี่ยวโยงถือหุน

ประกอบกิจการ
ผลิตแมพิมพ

1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ซื้อแมพิมพ/ซอมแมพิมพ

8,990,348.00 1. บริษัทฯ ซื้อแมพิมพจาก บจ. สาลี่ เอ็นจิเนียริ่งเพื่อนําไปใชในการผลิตสินคาและเปนไปในลักษณะการคาปกติโดยเปนราคาที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป

2. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
คิดคา Test งาน และคาวัสดุอุปกรณ

451,580.94 2. เปนการคิดคาทดลองงานและคาวัสดุอุปกรณตามปกติธุรกิจ โดยเปนราคาที่สมเหตุสมผล

3. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม 
ใหเชาอาคารสํานักงานและโรงงาน

 2,580,000.00 3. เปนรายการคิดคาพื้นที่สํานักงานและโรงงานตามปกติของธุรกิจในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาคาเชาในพื้นที่ใกลเคียงและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให โดยเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยคิดเปนคาเชาและคาบริการสํานักงานจากพื้นที่รวม  1,000 ตาราง
เมตรในอัตราคาเชา 55 บาท/ตรม./เดือน และคิดคาบริการ 160 บาท/ตรม./เดือน      

4. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
คิดคาไฟฟา และคานํ้าบาดาล

 1,637,571.00 4. เปนรายการคิดคาไฟฟาและนํ้าบาดาลสําหรับอาคารโรงงานและสํานักงาน โดยคิดคาไฟฟาอาคารที่เชาในอัตราหนวยละ 5 บาท 
และคิดคานํ้าบาดาลสําหรับการใชงานของบริษัทในอัตราหนวยละ 17 บาท โดยเปนอัตราที่ไมตํ่ากวาที่บริษัทตองชําระ 

5. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม 
คิดดอกเบี้ยเงินกูจากบจ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง

 831,393.45 5. เปนรายการคิดคาดอกเบี้ยตามปกติธุรกิจในราคาตลาด และไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทตองกูยืมมา โดยคิดดอกเบี้ยเงินกูใน
อัตรารอยละ 6 ตอป

6. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม 
ขายรถยนตใชแลวใหกับ บ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง

 120,500.00 6. เปนลักษณะการคาปกติและเปนการคิดราคาตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทฯ ขายรถยนตใชแลวใหกับ บ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง ในลักษณะ
ผอนเปนงวด ๆ ในราคาที่ไมตํ่ากวามูลคาทางบัญชีเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ บุคคล/นิติบุคคลที่มี 
ผลประโยชนรวม ลักษณะรายการระหวางกัน  มูลคา (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท เพชรสยาม
(ประเทศไทย) รอยละ 75.50 
- มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ คือ
นายสาทิส ตัตวธร
นายเศวต นราธิปกร
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
- มีกรรมการรวมกับ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง คือ
นายสาทิส ตัตวธร
นายเศวต นราธิปกร
- บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุน
ในบริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย)
รอยละ 100 และมีกรรมการรวมกันคือ
นายสาทิส ตัตวธร
นายเศวต นราธิปกร
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
นายสุพจน สุนทรินคะ
- คุณปริญดา ฉันทวานิช
กรรมการของบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ถือหุนรอยละ 100
ในบริษัท เพชรสยาม ดีลัคซแวร

ประกอบกิจการ
ผลิตและจําหนาย
สินคาพลาสติก
ประเภทของใช
ในครัวเรือน

1. บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก
บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

 1,560,285.00 1. เปนลักษณะการคาปกติ และเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวา ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น 

2. บริษัทฯ ขายสินคาใหกับ
บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)

 3,232,875.03 2. เปนลักษณะการคาปกติ และเปนราคาซึ่งบริษัทฯ คิดจากตนทุนบวกกําไรตามปกติธุรกิจ

3. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จายคาซื้อแมพิมพและซอมแซมแมพิมพใหกับ
บ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง

 8,619,586.00 3. เปนลักษณะการคาปกติและเปนราคาเดียวกัน ซึ่งสามารถซื้อและใหบริษัทอื่นดําเนินการซอมแมพิมพได

4. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายสินคาใหกับ บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

 8,259,216.91 4. เปนลักษณะการคาปกติและเปนราคาเดียวกัน ซึ่งสามารถขายใหกับผูซื้อรายอื่น 
ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุน 100% ใน บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

5. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิดคาบริการจาก บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

 1,271,050.00 5. เปนลักษณะการคาปกติและเปนการคิดคาบริการตามราคาปกติธุรกิจ ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุน 100% 
ใน บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

6. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิดคาดอกเบี้ยจากบ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

 28,684.93 6. เปนลักษณะการคาปกติและเปนการคิดดอกเบี้ยตามราคาปกติธุรกิจ ในอัตรา 6% ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ย
ที่ไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของบริษัท ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) ถือหุน 100% ใน บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

7. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาจาก บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

 2,500.00 7. เปนลักษณะการคาปกติ และเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาซึ่งสามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น ทั้งนี้ บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย) 
ถือหุน 100% ใน บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

8. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาจาก บ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร

 11,342,345.47 8. เปนลักษณะการคาปกติ โดยซื้อในราคาประมาณ 60% ของราคาที่สามารถนําไปขายได

9. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อทรัพยสินจากบ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร

 145,195,114.73 9. เปนราคาตามสญัญาทีบ่ริษัทไดตกลงกนัไว และตํา่กวาราคาประเมนิทรพัยสนิโดยผปูระเมนิราคาอสิระทีไ่ดรบัอนญุาตจิากสาํนักงาน 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายการดังกลาวนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม แลว

10. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จายคาไฟฟาใหกับ บ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร

 13,370,471.15 10. เนื่องจากอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงชื่อเจาของหมอแปลงไฟฟา โดยบ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร ไดคิดคาไฟฟาจาก
บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) ตามที่ไดจายไปจริง

11. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) 
ขายสินคาใหกับบ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร

 18,342,078.03 11. เนื่องจากชวงไตรมาสที่ 3 ป 2559 อยูระหวางการเปลี่ยนชื่อ Supplier กับลูกคา modern trade ตาง ๆ จาก บ.เพชรสยาม
ดีลักซแวร เปน บ. เพชรสยาม (ประเทศไทย)  จึงตองขายสินคาใหกับบ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร เพื่อใหขายตอใหแกลูกคา
เพื่อไมใหลูกคาขาดสินคา  โดยเปนลักษณะการคาปกติ โดยเปนราคาซึ่งบริษัทคิดจากตนทุนบวกกําไรตามปกติ

12. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
คิดคาบริการกับบ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร

 1,273,853.61 12. เปนการคิดคาบริการขนสงลูกคา modern trade ตาง ๆ ในชวงการเปลี่ยนชื่อ Supplier จากบ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร เปน 
บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) โดยคิดตามคาใชจายที่ไดจายจริง

13. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จายคาโทรศัพทใหกับ บ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร

 26,132.79 13. เปนการคิดคาโทรศัพท ในชวงการเปลี่ยนชื่อผูใชโทรศัพทจาก บ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร เปน  บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) 
โดยจายตามคาใชจายที่ไดจายไปจริง

14. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาทั่วไปจาก บ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร

 70,476.00 14. เปนการซื้อสินคาทั่วไปจาก บ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร โดยเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาที่บริษัทสามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ บุคคล/นิติบุคคลที่มี 
ผลประโยชนรวม ลักษณะรายการระหวางกัน  มูลคา (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

15. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาจาก บมจ.สาลี่ คัลเลอร

 159,563.00 15. เปนการซื้อเม็ดสีพลาสติกตามปกติธุรกิจโดยบ.เพชรสยาม (ประเทศไทย) เพื่อนําไปใชในการผลิตสินคาและสามารถบวกกําไรได
ตามปกติธุรกิจ โดยเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาที่บริษัท สามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น

16. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จายคาเชาใหกับคุณปริญดา ฉันทวานิช

 2,700,000.00 16. เปนลักษณะการคาปกติและเปนการจายคาเชาในราคาตลาดหรือตํ่ากวาตามปกติธุรกิจ ตามสัญญาที่ตกลงกันไว ซึ่งรายการดัง
กลาวนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการบมจ.สาลี่อุตสาหกรรมแลว

17. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาจาก บมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง

 53,680.00 17. เปนการซื้อสติ๊กเกอรตามปกติธุรกิจ โดยบ.เพชรสยาม(ประเทศไทย)  เพื่อนําไปใชในการผลิตสินคา  และ
สามารถบวกกําไรไดตามปกติธุรกิจ โดยเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาที่บริษัท สามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น

18. บ.เพชรสยาม (ประเทศไทย)
ขายสินคาใหกับคุณปริญดา ฉันทวานิช

 2,411.50 18. เปนลักษณะการคาปกติ และเปนราคาซึ่งบริษัทคิดจากตนทุนบวกกําไรตามปกติ

บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) 
ถือหุนในบริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย)
 รอยละ 100
- มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ คือ
นายสาทิส ตัตวธร
นายเศวต นราธิปกร
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
- มีกรรมการรวมกันกับ
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) คือ
นายสาทิส ตัตวธร
นายเศวต นราธิปกร
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
นายสุพจน สุนทรินคะ
- คุณปริญดา ฉันทวานิช
กรรมการของบ.บงกชแกว (ประเทศไทย) 
ถือหุนรอยละ100 ในบริษัท บงกชแกว

ประกอบกิจการ
ผลิตชุดสังฆทาน

1. บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก
บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)

 27,012.15 1. เปนลักษณะการคาปกติ และเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น 

2. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย) 
ซื้อสินคาจาก บ.เพชรสยาม ดีลัคซแวร 

 30,849.75 2. เปนลักษณะการคาปกติ และเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาซึ่งสามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น 

3. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาจากบ.บงกชแกว

 2,084,203.20 3. เปนลกัษณะการคาปกตแิละเปนราคาเดยีวกนัหรอืตํา่กวาทีบ่รษิทัฯ สามารถหาซือ้ไดจากผจูาํหนายรายอ่ืนโดยเปนราคาตามเงือ่นไข
การคาปกติ

4. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)
ซื้อทรัพยสินจากบ.บงกชแกว

 1,000,000.00 4. เปนราคาตามสัญญาทีบ่ริษทัไดตกลงกันไว และตํา่กวาราคาประเมนิทรัพยสนิโดยผปูระเมนิราคาอสิระ ทีไ่ดรบัอนุญาตจิากสาํนกังาน 
ก.ล.ต.   ทั้งนี้  รายการดังกลาวนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม แลว

5. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)
จายคาโทรศัพท ใหกับ บ.บงกชแกว

 3,286.60 5. เปนการคิดคาโทรศัพทในชวงการเปลี่ยนชื่อผูใชโทรศัพทจาก บ.บงกชแกว เปน บ.บงกชแกว (ประเทศไทย) โดยคิ่ดตามคาใชจาย
ที่ไดจายจริง

6. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาทั่วไปจาก บ.บงกชแกว

 2,944.00 6. เปนการซื้อสินคาทั่วไปจาก บ.บงกชแกว โดยเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาที่บริษัทสามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น

7. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย) 
ขายสินคาและคิดคาบริการบรรจุของจากบ.บงกชแกว

 207,200.00 7. เปนลักษณะการคาปกติและเปนการคิดบริการตามราคาปกติธุรกิจ โดยคิดจากตนทุนบวกกําไรตามปกติธุรกิจ

8. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)
จายคาเชาใหกับคุณปริญดา ฉันทวานิช

 250,000.00 8. เปนลักษณะการคาปกติและเปนการจายคาเชาในราคาตลาดหรือตํ่ากวาตามปกติธุรกิจ ตามสัญญาที่
ตกลงกันไว ซึ่งรายการดังกลาวนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม แลว

9. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)
ซื้อสินคาจาก บมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง

 12,000.00 9. เปนการซื้อสติ๊กเกอรตามปกติธุรกิจ โดยบ.บงกชแกว (ประเทศไทย)เพื่อนําไปใชในการผลิตสินคา และสามารถบวกกําไรไดตาม
ปกติธุรกิจ โดยเปนราคาเดียวกันหรือตํ่ากวาที่บริษัทสามารถซื้อไดจากผูขายรายอื่น

10. บ.บงกชแกว (ประเทศไทย)
ขายสินคาใหกับคุณปริญดา ฉันทวานิช

 7,200.00 10. เปนลักษณะการคาปกติและเปนราคาซึ่งบริษัทคิดจากตนทุนบวกกําไรตามปกติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ บุคคล/นิติบุคคลที่มี 
ผลประโยชนรวม ลักษณะรายการระหวางกัน  มูลคา (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
 - บริษัท วีไอวี อินเตอรเคม จํากัด
มีกรรมการรวมกับบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง 
คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย
     นายประชา จิวะพรทิพย

ประกอบกิจการ
จําหนายเคมีภัณฑ

1. บมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง
จายคาลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชี
ใหกับบจ. วีไอวี อินเตอรเคม

 188,543.20 1. เปนไปในลักษณะการคาปกติของธุรกิจ เปนการคิดคาโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชีของบมจ. สาลี่ พริ้นทติ้ง โดยเปนราคาที่สมเหตุ
สมผลเมื่อเทียบกับการที่บริษัทฯ  จางพนักงานเขียนโปรแกรมเองหรือราคาของโปรแกรมสําเร็จรูปในลักษณะเดียวกัน 
บมจ.สาลี ่พริน้ทติง้ ไดเชาโปรแกรมคอมพวิเตอรสาํหรบัการบนัทกึรายการทางธรุกจิรวมทัง้การบนัทกึบญัช ี(Winacc) ซ่ึงเปนโปรแกรม
ที่เขียนขึ้นเองโดยบจ.วีไอวี อินเตอรเคม รวมถึงจายคาบํารุงรายปโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ซึ่งเปนราคาที่สมเหตุสมผล 
หากเทียบกับตองลงทุนซื้อโปรแกรมมาใชเองหรือจางพนักงาน มาเขียนโปรแกรมเอง โดย 
   - หากใชโปรแกรม SAP หรือ Oracle มีคาใชจายในการลงทุนประมาณ 15 -21 ลานบาท 
รวมทั้งตองเสียคาใชจายในการ Maintenance คอนขางสูง 
   - สําหรับโปรแกรมบริหารบุคคลนั้น ที่บมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง ตองจายผานบจ.วีไอวี อินเตอรเคม นั้น
 เนื่องมาจากเปนคา Maintenance รายป สําหรับโปรแกรมที่อยูในชื่อของ บจ.วีไอวี อินเตอรเคม ตามอัตราที่บจ. วีไอวี อินเตอรเคม 
ไดจายไปจริง 
  เปนรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลคานอยกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของ NTA

บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน)
-  บริษัทฯ ถือหุนในบมจ.สาลี่ คัลเลอร 
รอยละ 8.17
- มีกรรมการรวมกันคือ 
  นายสุชาติ จิวะพรทิพย
- บจ.วีไอวี อินเตอรเคม 
ถือหุนในบมจ.สาลี่ คัลเลอร รอยละ 21.12

ประกอบกิจการ
ผลิตและจําหนาย
เม็ดพลาสติกและ 
Masterbatch

1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม  
ซื้อสินคาจาก 
บมจ.สาลี่ คัลเลอร
*  เม็ดพลาสติก
*  Masterbatch (แมสี)

 69,473.50 1. บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก บมจ. สาลี่ คัลเลอร เพื่อนําไปใชในการผลิตสินคาและเปนไปในลักษณะการคาปกติ โดยเปนราคาเดียวกัน  
ซึ่งบริษัทสามารถหาซื้อไดจากผูจําหนายรายอื่น โดยเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ และราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไป
เปนรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก  คือ มีมูลคานอยกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของ NTA

 

บริษัท ทรีบอนด วีไอวี เซลส จํากัด
- มีกรรมการรวมกันคือ 
  นายเลอพงศ วงศทวีพิพัฒน

ประกอบกิจการ
ผลิตชิ้นสวนที่ใชกับ
ผลิตภัณฑ
อิเล็คทรอนิกส

1. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ซื้อสินคา/วัสดุสิ้นเปลืองใชในโรงงาน
จาก บจ.ทรีบอนด วีไอวีเซลส

 229,880.00 1. เปนลกัษณะการคาปกตแิละเปนราคาเดยีวกนัหรอืตํา่กวาทีบ่รษิทัฯ สามารถหาซือ้ไดจากผจูาํหนายรายอ่ืนโดยเปนราคาตามเงือ่นไข
การคาปกติ 
เปนรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลคานอยกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของ NTA

2. บมจ.สาลี่อุตสาหกรรม
ขายสินคาใหกับ
บจ.ทรีบอนด วีไอวี เซลส

 210,504.10 2. เปนไปในลักษณะการคาปกติ โดยเปนราคาที่สมเหตุสมผลและมีอัตรากําไรตามปกติธุรกิจ
เปนรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเล็ก คือ มีมูลคานอยกวาหรือเทากับ 1 ลานบาท หรือ 0.03% ของ NTA

3. บมจ.สาลี่ พริ้นทติ้ง ขายสินคา
ใหกับบจ.ทรีบอนด วีไอวี เซลส

 17,800.00 3. เปนลักษณะการคาปกติและเปนราคาเดียวกัน ซึ่งบริษัทสามารถขายใหผูซื้อรายอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน
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 การอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่ผานมาของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
รายการดังกลาว เพื่อเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น วา
รายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเปนไปตามราคาตลาด โดยหากรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น จําเปนตอง
มีความเห็นของผูเชี่ยวชาญประกอบในการพิจารณา บริษัทฯ จะจัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีความเปนอิสระเพื่อใหความเห็นและขอมูลประกอบ
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัิ
การทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดใหผูบริหารหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว 
เพื่อใหมีความเปนธรรมและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
    
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต    
 บริษัทฯ คาดวาในอนาคตอาจมีรายการที่เปนลักษณะการคาระหวางกันเกิดขึ้นอีกและเพื่อใหเปนการคุมครองผูลงทุน บริษัทฯ 
จะยงัคงยดึถอืนโยบายทีจ่ะดาํเนนิการใหรายการระหวางกนัดงักลาวเปนไปตามลกัษณะธรุกิจการคาปกตทิัว่ไปและเปนประโยชนสงูสดุตอ
บรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผเูชีย่วชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบและใหความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปน
ไปตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และขอบงัคบัประกาศ คาํสัง่ หรอืขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญ
ของบริษัทฯ    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการระหวางกัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึภาระหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ ในการดแูลกจิการของบรษิทัฯ ใหเปนไปตาม
นโยบายการกาํกับดแูลกจิการทีด่ทีีไ่ดกาํหนดข้ึน รวมท้ังกาํกบัการดแูลการจดัทาํงบการเงนิและสารสนเทศทางการเงนิที่
ปรากฎในรายงานประจําป เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา งบการเงินดังกลาวไดจัด
ทาํขึน้ตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยใชนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยางสม่ําเสมอ รวม
ทั้งไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียง
พอและโปรงใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 คณะกรรมการไดจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดวย กรรมการอสิระและเปนกรรมการท่ีไมเปนผบูริหาร 
เพื่อชวยกํากับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยการติดตาม ประเมินผล
รวมใหความเห็นเพิ่มเติม และรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีอิสระและฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความ
เสีย่งทีด่ ีมกีารกํากบัดแูลกจิการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ และมกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางถูกตอง ทั้งนี้ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดปรากฎอยูใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็รวมกนัวา ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยใูนระดบัทีน่าพอใจ
และสามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินประจําปของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได  โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 

นายสาทิส  ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร

พลอากาศเอกบุรีรัตน  รัตนวานิช                
ประธานกรรมการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

 ผูสอบบัญชี
 ป 2558 – 2559 :     นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
 ป 2553 - 2557 :   นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 
 บรษิทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั  (ผูสอบบญัชีทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย)

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
   ผสูอบบญัชไีดตรวจสอบงบดลุ งบกาํไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของผถูอืหนุ และงบกระแสเงนิสดสาํหรบั
 ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แลว ใหความเห็นวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในผูถือหุน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ

(งบเฉพาะบริษัท)
งบตรวจสอบ

(งบรวม)

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
งบดุล
เงินสดและรายการเทียบ
เทาเงินสด 30,343 2.17 40,031 3.32 15,104 1.23 144,103 6.79 66,350 3.65 39,234 2.89

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - - - 458,307 21.59 510,300 28.10 - -

ลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่น 72,540 5.19 80,083 6.64 75,917 6.17 323,582 15.25 212,900 11.72 221,021 16.26

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน 17,000 1.22 13,000 1.08 3,000 0.24 - - - - - -

สินคาคงเหลือ – สุทธิ 16,818 1.21 21,727 1.80 15,373 1.25 127,040 5.99 89,407 4.92 101,955 7.50

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,189 0.23 1,643 0.14 6,093 0.49 13,705 0.64 23,613 1.30 16,897 1.24

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 139,890 10.02 156,484 12.98 115,487 9.38 1,066,737 50.26 902,570 49.69 379,107 27.89

เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
คํ้าประกัน - - - - - - 933 0.04 932 0.05 931 0.07

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
-สุทธิ 676,720 48.45 456,330 37.83 526,441 42.77 - - - - - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 69,583 4.98 63,387 5.26 57,192 4.65 69,583 3.28 63,387 3.49 57,191 4.21

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน 49,335 3.53 53,016 4.40 55,054 4.47 - - - - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
- สุทธิ 447,171 32.01 463,248 38.40 470,942 38.26 952,088 44.86 815,576 44.90 832,297 61.24

สินทรัพยไมมีตัวตน 592 0.04 1,235 0.10 1,937 0.16 9,169 0.43 5,577 0.31 6,050 0.45

เงินมัดจําคาเครื่องจักร - - 3,000 0.25 - - - - 4,252 0.23 77,332 5.69

สินทรัพยภาษีเงินได
รอตัดบัญชี - - 1,600 0.13 3,174 0.26 2,872 0.14 6,698 0.37 5,304 0.39

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13,478 0.97 7,936 0.66 747 0.06 20,959 0.99 17,388 0.96 933 0.07

รวมสินทรัพยไม
หมุนเวียน 1,256,879 89.98 1,049,752 87.03 1,115,487 90.63 1,055,604 49.74 913,810 50.31 980,038 72.12

รวมสินทรัพย 1,396,768 100 1,206,236 100 1,230,974 100 2,122,342 100 1,816,380 100 1,359,145 100
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ

(งบเฉพาะบริษัท)
งบตรวจสอบ

(งบรวม)

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - - - 113,000 9.18 - - - - 147,500 10.85

เจาหนี้การคาและเจา
หนี้อื่น 47,918 3.43 77,883 6.46 101,558 8.25 124,503 5.87 104,591 5.76 171,472 12.62

เงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-สวนที่ถึง
กําหนดชําระในหนึ่งป 58,920 4.22 - - 33,620 2.73 58,920 2.78 1,416 0.08 110,036 8.10

เจาหนี้สัญญาเชา
ทางการเงิน-สวนที่ถึง
ชําระภายในหนึ่งป 34,481 2.47 26,738 2.22 4,291 0.35 38,447 1.81 55,204 3.04 26,525 1.95

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คางจาย - - - - - - 4,318 0.20 - - - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,086 0.22 4,578 0.38 1,655 0.13 9,085 0.43 10,411 0.57 13,685 1.01

รวมหนี้สินหมุนเวียน 144,405 10.34 109,199 9.06 254,124 20.64 235,273 11.09 171,622 9.45 469,218 34.53
เงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 144,200 10.32 - - - - 144,200 6.80 1,584 0.09 4,250 0.31

เจาหนี้เชาซื้อและเจาหนี้
สัญญาเชาทางการเงิน
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 20,837 1.49 31,403 2.60 6,316 0.51 23,392 1.10 36,369 2.00 49,420 3.64

สํารองผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงาน 20,602 1.48 20,262 1.68 13,484 1.10 34,823 1.64 32,753 1.80 25,586 1.88

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัด
บัญชี 1,901 0.14 - - - - 1,901 0.09 - - - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 15 0.00 115 0.01 - - 15 0.00 115 0.01 208 0.02

รวมหนี้สิน ไมหมุนเวียน 187,555 13.43 51,780 4.29 19,800 1.61 204,331 9.63 70,821 3.90 79,464 5.85

รวมหนี้สิน 331,960 23.77 160,979 13.35 273,924 22.25 439,604 20.71 242,443 13.35 548,682 40.38
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชําระแลว 380,121 27.22 380,121 31.51 380,121 30.88 380,121 17.91 380,121 20.93 380,121 27.97

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 147,665 10.57 147,665 12.24 147,665 12.00 147,665 6.96 147,665 8.13 147,665 10.86

กําไร (ขาดทุน) สะสม 
- สํารองตามกฎหมาย 38,012 2.72 38,012 3.15 38,012 3.09 56,212 2.65 53,612 2.95 47,912 3.53

    - ยังไมจัดสรร 485,141 34.73 470,546 39.01 387,295 31.46 275,267 12.97 253,408 13.95 370,530 27.26

องคประกอบอื่นของสวน
ของผูถือหุน 13,869 0.99 8,913 0.74 3,957 0.32 400,793 18.88 395,383 21.77 (140,946) (10.37)

รวมสวนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ 1,064,808 76.23 1,045,257 86.65 957,050 77.75 1,260,058 59.37 1,230,189 67.73 805,282 59.25

สวนของผูมีสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอย - - - - - - 422,680 19.92 343,748 18.92 5,181 0.38

รวมสวนของผูถือหุน 1,064,808 76.23 1,045,257 86.65 957,050 77.75 1,682,738 79.29 1,573,937 86.65 810,463 59.63

รวมหนี้สินและสวนของ
ผูถือหุน 1,396,768 100 1,206,236 100 1,230,974 100 2,122,342 100 1,816,380 100 1,359,145 100
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ

(งบเฉพาะบริษัท)
งบตรวจสอบ

(งบรวม)

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและ
บริการ 408,011 100.00 431,832 100.00 403,292 100.00 1,145,964 100.00 982,584 100.00 1,081,751 100.00

รายไดอื่น 34,978 8.58 228,621 52.94 46,988 11.65 18,889 1.65 25,292 2.57 22,397 2.07

รายไดเงินปนผล 35,100 8.60 50,004 11.58 316,235 78.41 - - - - - -

รวมรายได 478,089 117.18 710,457 164.52 766,515 190.06 1,164,853 101.65 1,007,876 102.57 1,104,149 102.07
ตนทุนขายและคาบริการ 324,204 79.46 346,813 80.31 318,127 78.88 826,954 72.16 772,748 78.64 768,340 71.03

คาใชจายในการขาย 14,284 3.50 18,122 4.20 19,029 4.72 59,708 5.21 35,228 3.59 34,807 3.22

คาใชจายในการบริหาร 83,506 20.47 75,660 17.52 73,574 18.24 162,890 14.21 132,216 13.46 142,498 13.17

รวมคาใชจาย 421,994 103.43 440,595 102.03 410,730 101.84 1,049,552 91.59 940,192 95.69 945,645 87.42
กําไรกอนคาใชจาย
ทางการเงินและภาษี 
เงินไดนิติบุคคล 56,095 13.75 269,862 62.49 355,785 88.22 115,302 10.06 67,684 6.89 158,504 14.65

คาใชจายทางการเงิน (8,138) (1.99) (4,903) (1.14) (8,680) (2.15) (8,810) (0.77) (8,641) (0.88) (16,043) (1.48)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (3,776) (0.93) (44,759) (10.36) (6,722) (1.67) (26,801) (2.34) (17,365) (1.77) (27,058) (2.50)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป 44,181 10.83 220,200 50.99 340,383 84.40 79,691 6.95 41,678 4.24 115,403 10.67

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึก
ในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 
ผลขาดทุนจากการวัด
มูลคาเงินลงทุนในหลัก
ทรัพยเผื่อขาย  - สุทธิ
จากภาษีเงินได 4,956 1.22 4,956 1.15 (5,074) (1.26) 4,956 0.43 4,957 0.51 (5,074) (0.47)

รายการที่จะไมถูกบันทึก
ในสวนกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง ผลขาดทุน
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได 823 0.20 (3,907) (0.91) - - (43) - (2,239) (0.23) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับป 5,779 1.42 1,049 0.24 (5,074) (1.26) 4,913 0.43 2,718 0.28 (5,074) (0.47)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสําหรับป 49,960 12.24 221,249 51.23 335,309 83.14 84,605 7.38 44,396 4.52 110,329 10.20

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ 44,181 10.83 220,200 50.99 340,383 84.40 54,910 4.79 32,732 3.33 116,048 10.73

สวนที่เปนของผูมีสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย - - - - - - 24,781 2.16 8,946 0.91 (645) (0.06)

44,181 10.83 220,200 50.99 340,383 84.40 79,691 6.95 41,678 4.24 115,403 10.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ

(งบเฉพาะบริษัท)
งบตรวจสอบ

(งบรวม)

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
การแบงปนกําไร
เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุน
บริษัทใหญ 49,960 12.24 221,249 51.23 335,309 83.14 59,824 5.22 35,172 3.58 110,974 10.26

สวนที่เปนของผูถือหุน 
สวนนอยของบริษัทยอย - - - - - - 24,781 2.16 9,224 0.94 (645) (0.06)

84,605 7.38 44,396 4.52 110,329 10.20
กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสุทธิสวนที่เปนของ
ผูถือหุนบริษัทฯ 0.0291 0.1448* 0.90 0.0361 0.0215 0.31

กําไรตอหุนปรับลด

 กําไรสุทธิสวนที่เปนของ
ผูถือหุนบริษัทฯ - - - - - -

(หนวย : พันบาท)
งบตรวจสอบ

(งบเฉพาะบริษัท)
งบตรวจสอบ

(งบรวม)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจาก(ใชไป)กิจกรรมดําเนินงาน 72,119 54,155 51,268 104,035 149,576 260,150

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (218,025) 278,115 77,137 (205,224) (304,408) (176,958)

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 136,218 (307,342) (142,974) 177,940 181,949 (115,169)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (9,688) 24,928 (14,569) 76,751 27,116 (31,978)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย ณ วันที่ไดมา - - - 1,002 - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 40,031 15,104 29,673 66,350 39,234 71,211

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 30,343 40,031 15,104 144,103 66,350 39,234

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

* ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.25 บาท ในป 2558
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รายการ หนวย 2559 2558 2557

อัตราสวนสภาพคลอง  (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 4.53 5.26 0.81
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 3.94 4.60 0.55
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.51 0.47 0.66
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 4.27 4.53 4.77
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 84.31 79.47 75.47
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 7.64 8.08 6.97
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 47.12 44.55 51.65
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 7.22 5.60 5.81
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 49.86 64.29 61.96
Cash Cycle วัน 81.57 59.73 65.16
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน % 27.84 21.36 28.97
อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย % 72.16 78.64 71.03
อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี % 10.06 6.89 14.65
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 90.22 220.99 164.13
อัตรากําไรสุทธิ % 4.71 3.25 10.51
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน % 3.37 3.50 15.41
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % 2.79 2.06 8.71
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 22.12 22.20 30.99
อัตราหมุนของสินทรัพย เทา 0.59 0.63 0.83
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.26 0.15 0.68
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 15.85 20.32 18.92
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) เทา 0.26 0.26 0.89
อัตราการจายเงินปนผล % 120.45 13.81 39.09

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

 ทั้งนี้ สําหรับอัตราสวนทางการเงินดังกลาว ใชขอมูลในการคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยใชสูตร
การคํานวณที่ใชเปนมาตรฐานโดยทั่วไป โดยใชกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทในการคํานวณ  สําหรับอัตราการจายเงินปนผล
ใชจาํนวนปนผลทีจ่ายทัง้ทีเ่ปนเงนิปนผลและเปนหนุปนผลจากผลการดาํเนนิงานปนัน้เทยีบกับกาํไรสุทธสิวนทีเ่ปนของผถูอืหนุของบรษิทั
จากงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คําอธิบายฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ

 สําหรับกลุมบริษัทมีธุรกิจหลักอยู 3 ธุรกิจ คือ 
  1. ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก ดําเนินการโดย บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
   และบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
  2. ธุรกิจผลิตฉลากสินคา ดําเนินการโดย บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
  3. ธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ ดําเนินการโดย บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก 
  1) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ดําเนินการโดยบริษัท
   ลูกคาสวนใหญจะนําสินคาของบริษัทไปประกอบเปนสวนหนึ่งของสินคาเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการสงออก
  อีกทีหนึ่ง กลุมลูกคาสวนใหญจะกระจายอยูในหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ยานยนต เครื่องใช
  สํานักงาน ของใชในครัวเรือน เปนตน ทําใหมีการกระจายความเสี่ยงในดานของกลุมธุรกิจของลูกคาตามกลยุทธการดําเนิน
  ธรุกจิของบรษิทั ดงันัน้ เมือ่อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มีภาวะอตุสาหกรรมทีต่กตํา่ลงกไ็มไดมผีลกระทบตอผลประกอบการ
  ของบริษัทอยางรุนแรงนัก
  2) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
   ลูกคาจะนําสินคาของบริษัทยอยไปขายตรงใหกับผูบริโภคอีกทีหนึ่ง โดยกลุมลูกคาสวนใหญก็คือ ศูนยการคาโมเดิรนเทรด
  ตาง ๆ เชน บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ เปนตน

 ธุรกิจผลิตฉลากสินคา สวนใหญกลุมลูกคาเกือบทั้งหมดจะอยูในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค และนําสินคาของบริษัท
 ไปประกอบเปนสวนหนึง่ของสนิคาท้ังเพือ่การบรโิภคในประเทศและเพือ่การสงออกดวย ซ่ึงลูกคาสวนใหญเปนผผูลติสนิคาอปุโภค
 บริโภคขามชาตริายใหญของโลก โดยกลมุลกูคาในอตุสาหกรรมนีจ้ะมคีวามเสีย่งของการลดลงของยอดขายคอนขางนอยเนือ่งจาก
 ผลิตสินคาที่จําเปนสําหรับการใชชีวิตประจําวัน ทําใหยอดขายของบริษัทมีความมั่นคงในดานความตองการของสินคาและเติบโต
 ขึ้นตามการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
 ธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ หมายถึง ธุรกิจการผลิตและจําหนายแมพิมพสําหรับงานผลิตชิ้นสวนพลาสติกเปนหลัก ซึ่งจะ
 สอดคลองและเปนลูกคากลุมเดียวกันกับงานผลิตชิ้นสวนพลาติกของบริษัทแม ซ่ึงกลุมลูกคาสวนใหญจะกระจายอยูในหลาย
 อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ยานยนต เครื่องใชสํานักงาน ของใชในครัวเรือน เปนตน 

 นโยบายการดําเนินธุรกิจและเปาหมายที่กําหนดไว
  กลุมบริษัทมีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนการเติบโตไปกับลูกคากลุมลูกคาบริษัทขามชาติที่ตองการสินคาคุณภาพสูง
 ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะเห็นไดวา กลุมลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัทนั้นจะเปนบริษัทขามชาติและนําสินคาของบริษัท
 ไปประกอบเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการสงออก ดังน้ัน หากภาวะเศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบหรือมีภาวะที่ตกตํ่า
 ลงแลว กอ็าจมผีลกระทบตอผลการดาํเนนิงานของกลมุบรษิทัได กลมุบรษิทัจงึไดพยายามลดความเสีย่งโดยการกระจายลกูคาไมให
 กระจุกตัวในลูกคารายใดรายหนึ่งหรือในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป โดยกลุมลูกคาจะมีการกระจายไปทั้งใน
 อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนตน
  โดยในป 2559 ที่ผานมา กลุมบริษัทตั้งเปารายไดรวมไวที่ 1,100 ลานบาท ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณ 10% จากรายไดรวม
 ในปกอน แตสามารถทําไดถึง 1,165 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักท่ีรายไดรวมของกลุมบริษัทสูงกวาเปาหมายที่วางไวเนื่องมาจาก
 ในป 2559 บริษัทไดลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผลิตและจําหนายสินคา
 พลาสติกผานศูนยการคาโมเดิรนเทรดตาง ๆ  โดยเริ่มประกอบธุรกิจและดําเนินการผลิตมาตั้งแตเดือนกรกฏาคมปที่ผานมา ทําให
 มีรายไดจากสวนนี้เขามาเพิ่มเติม สวนรายไดของธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกในลักษณะ OEM เดิมนั้น ชะลอตัวลงเล็กนอย
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 เนือ่งจากภาวะอตุสาหกรรมชิน้สวนอิเลก็ทรอนกิสและชิน้สวนยานยนตทีย่งัคงชะลอตวั ในขณะที ่รายไดจากธรุกจิพมิพฉลากสนิคา 
 ซึ่งกลุมลูกคาสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค ยังอยูในภาวะทรงตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนาน้ัน สําหรับในป 2560 นี้ 
 กลุมบริษัทตั้งเปารายไดรวมเติบโตประมาณรอยละ 20 หรืออยูที่ประมาณ 1,400 ลานบาท เพราะในป 2560 นี้ จะสามารถรับรู
 รายไดจากบรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกดั เขามาเตม็ทัง้ป จากทีป่กอนรบัรไูดเพยีง 6 เดอืน อกีทัง้ ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม
 นาจะปรับตัวดีขึ้น จากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐที่กําหนดไวในปนี้ ซึ่งจะชวยใหกําลังซื้อในประเทศดีขึ้นและมีการเติบโตทาง
 เศรษฐกิจมากขึ้น 

 การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่สําคัญในปที่ผานมา
  ในป 2559 บริษัทมีเหตุการณที่สําคัญตาง ๆ ซึ่งไดรายงานตอสาธารณชนผานทางตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อคณะกรรมการ
 มีมติอนุมัติในวาระนั้น ๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนด ตลอดจนการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทดวย โดยสรุป
 ไดดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดการ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดมีมติดังนี้
  1. รบัทราบการลาออกของนายสุชาต ิจวิะพรทพิย จากการเปนประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั ตัง้แตวนัที ่12 มกราคม 2559
   เปนตนไป แตยังคงดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
  2. แตงตัง้ใหนายสาทสิ ตตัวธร เปนประธานกรรมการบรหิารแทนนายสชุาต ิจิวะพรทพิย โดยใหมผีลต้ังแตวนัที ่12 มกราคม 2559
   เปนตนไป
  3. แตงตั้งใหนายสมศักดิ์ พฤกษะวัน เปนกรรมการผูจัดการแทนนายสาทิส ตัตวธร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2559 
   เปนตนไป
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติดังนี้
  1. รับทราบการลาออกของคุณชาญชัย อัศวกาญจน จากการเปนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแตวันที่ 
   25 กมุภาพนัธ 2559 และมมีตแิตงตัง้ใหนายสมศกัดิ ์พฤกษะวนั เปนกรรมการและกรรมการบรหิารแทนตามวาระทีเ่หลอือยู
  2. อนุมัติโครงสรางคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เปนดังนี้
   คณะกรรมการตรวจสอบ
    นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา   ประธานกรรมการตรวจสอบ
    พลอากาศเอกบุรีรัตน รัตนวานิช  กรรมการตรวจสอบ
    นายพัฒนา อัศวนิเวศน   กรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    นายพัฒนา อัศวนิเวศน   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    นายไพฑูรย เลิศเพ็ญเมธา   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    นายสุชาติ จิวะพรทิพย   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 การจายเงินปนผล
  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ไดอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
 ป 2558 ในอัตราหุนละ 0.02 บาทตอหุน (สองสตางค) โดยกําหนดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ไดเสนอใหจายเงินปนผลประจําป 2559 จากผลการดําเนินงาน
 ป 2559 และจากกาํไรสะสมของบรษิทั ใหแกผถูอืหนุจํานวน 1,520,484,068 หนุ ในอตัราหนุละ 0.035 บาท โดยกาํหนดจายเงนิปนผล
 ดังกลาวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 อยางไรก็ตาม เงินปนผลดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
 ประจําป 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 กอนจึงจะมีผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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 การลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยใหม
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติใหรวมลงทุนจัดตั้งบริษัทยอยใหม
 คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผลิตและจําหนายสินคาพลาสติก ประเภทของใชในครัวเรือน ดวยทุนจดทะเบียน
 และชําระแลวจํานวน 3,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท รวม 300,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเขาถือหุนจํานวน
 รอยละ 75.5 ซ่ึงบริษัทดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นเรียบรอยแลวโดยเริ่มประกอบธุรกิจและดําเนินการผลิตตั้งแตเดือนกรกฏาคม 2559
 ที่ผานมา 
  ทั้งน้ี บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด ยังไดมีการจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
 เพื่อประกอบธุรกิจประกอบและจําหนายชุดสังฆทาน สังคภัณฑตาง ๆ เปนตน โดยบริษัทดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นเรียบรอยแลว
 โดยเริ่มประกอบธุรกิจและดําเนินการผลิตตั้งแตเดือนกรกฏาคม 2559 ที่ผานมา 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
  1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน
    ในระหวางป กลุมบรษิทัฯ ไดนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2558) และฉบบัใหมทีอ่อกโดย
   สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
   การรายงานทางการเงนิดงักลาวไดรบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหมขีึน้เพือ่ใหมเีนือ้หาเทาเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการ
   เงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชี
   กับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
   ตองบการเงินของกลุมบริษัทฯ 

  2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
    ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
   การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมี
   ผลบงัคบัใชสาํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการ
   เงนิดงักลาวไดรบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหมขีึน้เพือ่ใหมเีนือ้หาเทาเทยีมกบัมาตรฐานการายงานทางการเงนิระหวางประเทศ 
   โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความ และการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
    ฝายบริหารของกลุมบริษัทฯเชื่อวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
   เงินฉบับปรับปรุงและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามา
   ถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้
   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
    มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการ
   รวมคา และเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสียได ตามที่อธิบายไว
   ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใชวิธีการ
   บันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียใน
   งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง
    มาตรฐานฉบบัดงักลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงนิของกลมุบรษิทัฯ เน่ืองจากฝายบรหิารไดพิจารณาแลววาจะเลอืก
   บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวีธีราคาทุนในงบการเงินเฉพากิจการตามเดิม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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2. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร

  กลุมบริษัทมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มข้ึนทั้งในแงของรายไดและกําไรสุทธิ โดยจะเห็นไดจากรายไดรวมในป 2559 มีจํานวน 
 1,165 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 ประมาณรอยละ 16 ในขณะที่กําไรสุทธิมีจํานวน 54.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง
 รอยละ 68 เน่ืองมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว และตนทุนขายที่ลดลงจากประมาณรอยละ 79 ของยอดขายในป 2558
 เปนรอยละ 72 ของยอดขายในป 2559 เพราะมีการควบคุมและลดตนทุนการผลิตไดดีขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจพิมพฉลากสินคา 
 อีกทั้งตนทุนบางสวนเปนตนทุนคงที่ที่ไมเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ทําใหเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น อัตราตนทุนขายตอยอดขายจึงลดลง 
  สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE : Return on Equity) มีอัตราผลตอบแทนที่ลดลงจากที่รอยละ 3.50 ในป 2558
 เปนที่อัตรารอยละ 3.37 ในป 2559 แมวาจํานวนกําไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นก็ตาม เนื่องจากสวนของผูถือหุนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นคอนขางมาก
 จากการเพิ่มทุนเพื่อเขาตลาดหลักทรัพยของบริษัทยอย คือ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 รายได
  ในป 2559 กลุมบริษัทมีรายไดรวมเทากับ 1,165 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 157 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้น
 รอยละ 16 เนื่องจากมีการรับรูรายไดของบริษัทยอยแหงใหม คือ บริษัท เพชรสยาม (ประแทศไทย) จํากัด ที่เพิ่งเริ่มดําเนินการ
 เมื่อเดือนกรกฏาคม 2559 ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก 
  1) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ดําเนินการโดยบริษัท
   รายไดรวมจากธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกในป 2559 มีจํานวนประมาณ 402 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 35 ของ
   รายไดรวม ซึ่งลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 8 เนื่องจากธุรกิจยังคงเผชิญกับภาวะตกตํ่าของเศรษฐกิจโลก และภาวะ
   เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตและอิเลคทรอนิกส
  2) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
   รายไดรวมจากธุรกิจผลิตสินคาพลาสติกในกลุมนี้ ในป 2559 มีจํานวนประมาณ 200 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 
   17 ของรายไดรวม ซึ่งธุรกิจในกลุมนี้ กลุมบริษัทเพิ่งเริ่มประกอบการและทําการผลิตเมื่อเดือนกรกฏาคม 2559 ที่ผานมา 
   กลุมบริษัทคาดวาในป 2560 เมื่อทําการผลิตไดเต็มปแลว จะชวยสงเสริมใหยอดขายของกลุมเพิ่มขึ้น โดยลูกคาในกลุมนี้ 
   คือ ศูนยการคาโมเดิรนเทรดตาง ๆ ไดแก บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ เปนตน 

 ธุรกิจผลิตฉลากสินคา รายไดรวมจากธุรกิจผลิตฉลากสินคาในป 2559 มีจํานวน 533 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46 ของรายไดรวม 
 ซึ่งใกลเคียงกับปกอนที่มีรายไดจํานวน 534 ลานบาท แมวาธุรกิจจะมีการแขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้น ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจ
 ในประเทศที่ชะลอตัวและคูแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น 

 ธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ รายไดรวมจากธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพในป 2559 มีจํานวน 29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
 2 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 22 ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว โดยเฉพาะ
 กลุมลูกคาดานชิ้นสวนยานยนต ซึ่งโดยปกติจะมีการทําแมพิมพใหม ๆ อยูเสมอ 
  ทั้งนี้ ในป 2560 บริษัทฯ มีนโยบายจะโอนธุรกิจ และบุคลากรทั้งหมดของบริษัท สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มายังบริษัทฯ เพื่อ
 ลดคาใชจายที่ซํ้าซอนกัน เนื่องจากธุรกิจเกือบทั้งหมดของบริษัท สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ก็เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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 ตนทุนขายและคาใชจาย
  กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนจํานวน 319 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 109 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งสาเหตุที่กําไรขั้นตนของ
 กลุมบริษัทเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 17 และอัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายที่ลดลงเปนรอยละ 
 72 ในป 2559 จากอัตราเดิมที่รอยละ 79 ในป 2558 เนื่องมาจากมีการควบคุมและลดตนทุนการผลิตไดดีขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจ
 พิมพฉลากสินคา อีกทั้งตนทุนบางสวนเปนตนทุนคงที่ที่ไมเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ทําใหเม่ือยอดขายเพิ่มขึ้น อัตราตนทุนขายตอ
 ยอดขายจึงลดลง 
  คาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 223 ลานบาท ในป 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนที่อยูที่จํานวน 167 ลานบาท และมี
 อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อัตรารอยละ 17 ในป 2558 เปนอัตรารอยละ 19
 ในป 2559 เนื่องมาจากคาใชจายดานบุคลากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการขายสินคาผานศูนยการคา
 โมเดิรนเทรดของบริษัทยอย อยางไรก็ตาม บริษัทไดพยายามควบคุมอัตราคาใชจายดังกลาวไวโดยมีการประชุมทุกอาทิตยเพื่อ
 คอยติดตามและควบคุมคาใชจายตาง ๆ ใหอยูในสัดสวนที่กําหนดไว

 ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก 
  1) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
   ตนทุนขายของธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกในป 2559 อยูที่ประมาณรอยละ 79 ของยอดขาย ซึ่งลดลงเล็กนอยจากปกอน
   ที่อยูที่ประมาณรอยละ 80 เนื่องจากถึงแมยอดขายของกลุมธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกจะลดลงในป 2559 ประมาณ
   รอยละ 6 แตตนทุนขายก็ลดลงในอัตราที่มากกวา เพราะบริษัทมีการขยายไปรับผลิตชิ้นสวนพลาสติกใหกับกลุมลูกคา
   ที่มีอัตรากําไรขั้นตนที่ดีกวา เชน กลุมเครื่องมือการแพทย เปนตน
   คาใชจายในการขายและบริหารในป 2559 อยูที่ประมาณรอยละ 24 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนที่อยูที่ประมาณ
   รอยละ 22 เนือ่งมาจากมกีารตัง้ดอยคาสาํหรบัเงนิลงทนุในบรษิทั สาลีเ่อน็จเินยีริง่ จาํกดั และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
   สําหรับการซื้อเครื่องจักรใหมบางสวน
  2) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด
   ตนทุนขายของธุรกิจผลิตสินคาพลาสติกในป 2559 อยูที่ประมาณรอยละ 71 ของยอดขาย ซึ่งตํ่ากวาธุรกิจผลิตชิ้นสวน
   พลาสตกิสาํหรบักลมุลกูคาในลกัษณะรบัจางผลติ แตก็จะมอีตัราคาใชจายในการขายและบรหิารทีส่งูสาํหรบัการขายสนิคา
   ผานศูนยการคาโมเดิรนเทรดตาง ๆ 
   คาใชจายในการขายและบริหารในป 2559 อยูที่ประมาณรอยละ 30 ของยอดขาย ซึ่งคอยขางสูงเนื่องจากคาใชจายที่
   เกี่ยวเนื่องกับการขายสินคาผานศูนยการคาโมเดิรนเทรดตาง ๆ และคาใชจายบางอยางเปนคาใชจายคงที่ ซึ่งหากบริษัท
   ยอยสามารถเพิ่มยอดขายขึ้นไดก็จะทําใหอัตราเปอรเซ็นตคาใชจายดังกลาวนี้ลดลง 
 ธุรกิจผลิตฉลากสินคา ตนทุนขายของธุรกิจพิมพฉลากสินคา ในป 2559 อยูที่ประมาณรอยละ 67 ของยอดขาย ซึ่งลดลงจาก
 ปกอนที่อยูที่ประมาณรอยละ 75 เนื่องจากมีการดําเนินการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหควบคุมตนทุนการผลิตไดดีขึ้น
 ทั้งในดานการควบคุมจํานวนของเสียและระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตแตละครั้ง คาใชจายในการขายและบริหาร
 ในป 2559 อยูที่ประมาณรอยละ 17 ของยอดขาย ซึ่งลดลงจากปกอนที่อยูที่ประมาณรอยละ 19 เนื่องจากมีการบริหารจัดการ
 ที่มีประสิทธิภาพขึ้น ทําใหสามารถลดคาใชจายดานบุคลากรลงแตยังคงทําการผลิตไดไมแตกตางจากเดิม 
 ธรุกจิผลติและจําหนายแมพมิพ ตนทนุขายของธุรกจิผลติและจาํหนายแมพมิพ ในป 2559 อยทูีป่ระมาณรอยละ 90 ของยอดขาย
 ซึ่งลดลงจากปกอนที่อยูที่ประมาณรอยละ 104 เนื่องจากการควบคุมตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคาใชจายในการขาย
 และบริหารในป 2559 อยูที่ประมาณรอยละ 26 ของยอดขาย ซึ่งใกลเคียงปกอนที่อยูที่ประมาณรอยละ 27 เนื่องจากแมวา
 ยอดขายจะลดลง ทําใหตองแบกรับภาระคาใชจายบางอยางที่เปนคาใชจายคงที่ที่ไมลดลงตามยอดขาย แตก็มีการเขาไปดูแล
 และพยายามควบคุมอัตราคาใชจายดังกลาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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 ตนทุนทางการเงิน
  กลมุบรษิทัมดีอกเบีย้จายในป 2559 เทากบัจาํนวน 8.81 ลานบาท ซึง่ใกลเคยีงกบัป 2558 ซึง่มจีาํนวน 8.64 ลานบาท เนือ่งจาก
 แมวาในป 2558 จะนําเงินทุนที่ระดมไดบางสวนจากการนําบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) เขาตลาดหลักทรัพยฯ ไปจาย
 ชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินดวย แตในป 2559 กลุมบริษัท
 ก็มกีารกยูมืเงนิระยะยาวใหมจาํนวนรวม 225.5 ลานบาท เพือ่นําไปใชลงทนุจดัตัง้บรษิทัยอยใหม คอื บรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย)
 จํากัด ทําใหภาระหนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมระยะสั้นของกลุมบริษัทจะอยูที่ประมาณ 4-5% ตอป

  ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก 
  1) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
   มีตนทุนดอกเบี้ยจายสําหรับป 2559 อยูที่จํานวน 8.14 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน 4.90 ลานบาท ในป 2558 จํานวน 
   3.24 ลานบาท ซึง่มสีาเหตมุาจากการทีบ่รษิทักยูมืเงนิระยะยาวจากธนาคารเพือ่นาํไปลงทนุจดัตัง้บรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย)
    จํากัด 
  2) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด
   มีตนทุนดอกเบี้ยจายสําหรับป 2559 อยูที่จํานวน 0.10 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยยังไมมีเงินกูยืมจากธนาคาร มีเพียง
   ภาระดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินเพียงเล็กนอย
  ธุรกิจผลิตฉลากสินคา มีตนทุนดอกเบี้ยจายสําหรับป 2559 อยูที่จํานวน 0.45 ลานบาท ซึ่งลดลงจากจํานวน 3.29 ลานบาท 
  ในป 2558 ซึ่งมีสาเหตุมาจากในป 2558 บริษัทยอยไดรับเงินสดสุทธิจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปเพื่อเขา
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และไดนําไปชําระหนี้บางสวน ทําใหหลังจากชําระหนี้ดังกลาวแลว บริษัทไมมีภาระหนี้เงินกู
  ยืมจากธนาคารอีก 
  ธรุกจิผลติและจาํหนายแมพมิพ มีตนทนุดอกเบีย้จายสาํหรบัป 2558 อยทูีจ่าํนวน 0.95 ลานบาท ซึง่เพิม่ข้ึนจากจาํนวน 0.83 ลานบาท
  ในป 2558 ประมาณ 0.12 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทยอยมีการกูยืมเงินเพิ่มขึ้นจากการที่มียังมีผลขาดทุนจาก
  การดําเนินงาน 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
  ในป 2559 กลุมบริษัทมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 26.80 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน 17.36 ลานบาทในป 2558 
 เนื่องจากผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น

  ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก 
  1) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
   มีภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบัป 2559 อยูท่ีจํานวน 3.78 ลานบาท ซึง่ลดลงจากจาํนวน 44.76 ลานบาท ในป 2558 เนือ่งจาก
   ในป 2558 กําไรจากการขายหุนสามัญเดิมของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 178.80 ลานบาท ในขณะ
   ที่ในป 2559 ไมมีรายการกําไรดังกลาว
  2) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด
   มีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2559 อยูที่จํานวน 3.56 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลจากการปรับปรุงสต็อคสินคา 

  ธรุกจิผลติฉลากสนิคา มภีาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบัป 2559 อยทูีจ่าํนวน 19.46 ลานบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากจาํนวน 9.40 ลานบาท
  ในป 2558 เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
  ธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ มีภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2558 อยูที่จํานวน 0.69 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557
  ที่ไมมีการเสียภาษีเนื่องจากมีการหักผลประโยชนทางภาษีในอนาคต (Deferred Taxes) ออกดวยจํานวนดังกลาว
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 กําไรสุทธิ
  ในป 2559 กลมุบรษิทัมกีาํไรสทุธจิาํนวน 54.91 ลานบาท คดิเปนรอยละ 4.71 ของรายไดรวม ซึง่เพิม่ขึน้จากจาํนวน 32.73 ลานบาท
 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นของจํานวนกําไรสุทธิประมาณรอยละ 68 ในขณะที่รายไดรวมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 16 เนื่องจากยอดขาย
 ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว และตนทุนขายที่ลดลงเพราะมีการควบคุมและลดตนทุนการผลิตไดดีขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจพิมพฉลากสินคา 
 อีกทั้งตนทุนบางสวนเปนตนทุนคงที่ที่ไมเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ทําใหเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้น อัตราตนทุนขายตอยอดขายจึงลดลง 

  ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก 
  1) กลุมลูกคาในลักษณะรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
   มีกําไรสุทธิในป 2559 อยูที่จํานวน 44.18 ลานบาท ซึ่งลดลงจากจํานวน 220.20 ลานบาท ในป 2558 เนื่องจากกําไรสุทธิ
   ในป 2558 ไดรวมกําไรจากการขายหุนเดิมของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 178.80 ลานบาทและ
   รายไดจากเงินปนผลรับจํานวน 50 ลานบาท ในขณะที่กําไรสุทธิในป 2559 ไดรวมรายไดจากเงินปนผลรับเพียงจํานวน
   35 ลานบาทซึ่งหากไมนับรวมรายไดกําไรจากการขายหุนและรายไดจากเงินปนผลรับดังกลาวแลว บริษัทจะมีกําไรสุทธิ 
   จํานวน 9.08 ลานบาท และ 14.24 ลานบาท สําหรับป 2559 และป 2558 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราลดลงประมาณ
   รอยละ 36 ในขณะทีย่อดขายลดลงประมาณรอยละ 6 เน่ืองจากถึงแมยอดขายของธรุกจิผลติชิน้สวนพลาสตกิจะลดลงเลก็
   นอยแตบริษัทตองแบกรับภาระตนทุนคงที่บางสวนที่ไมลดลงตามยอดขาย เชน คาเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักร 
   เปนตน ทําใหกําไรสุทธิมีอัตราลดลงที่มากกวา
  2) กลุมลูกคาโมเดิรนเทรด
   มีขาดทุนสุทธิในป 2559 อยูที่จํานวน 3.82 ลานบาท ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจากเปนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้น ทําใหยอดขาย
   ยังไมจุดที่สามารถครอบคลุมตนทุนและคาใชจายทั้งหมดได อีกทั้งในปที่แลว มีการปรับปรุงสต็อคสินคา ทําใหมีภาษีที่ตอง
   เสียเพิ่มขึ้นดวย
  ธุรกิจผลิตฉลากสินคา มีกําไรสุทธิในป 2559 อยูที่จํานวน 72.22 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน 29.24 ลานบาท ในป 2558 
  ซึ่งคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 147 แมวารายไดรวมจะไมไดเพิ่มขึ้นก็ตาม เนื่องจากการมีการดําเนินการผลิตที่มี
  ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหควบคุมตนทุนการผลิตไดดีขึ้น ทั้งในดานการควบคุมจํานวนของเสียและระยะเวลาในการเปลี่ยน
  รูปแบบในการผลิตแตละครั้ง รวมทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้น ทําใหสามารถลดคาใชจายดานบุคลากรลงแต
  ยังคงทําการผลิตไดไมแตกตางจากเดิม 
  ธุรกิจผลิตและจําหนายแมพิมพ มีขาดทุนสุทธิในป 2559 อยูท่ีจํานวน 5.53 ลานบาท ซึ่งลดลงจากขาดทุนสุทธิจํานวน
  11.31 ลานบาท ในป 2558 แมวาบริษัทยอยจะสามารถควบคุมตนทุนไดดีขึ้น จึงทําใหมียอดขาดทุนสุทธิลดลง อยางไรก็ตาม 
  ยอดขายในปที่ผานมาไมสามารถครอบคลุมตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารได จึงทําใหบริษัทยอยยังประสบ
  ภาวะขาดทุนอยู เนื่องจากกลุมลูกคา โดยเฉพาะดานชิ้นสวนยานยนต ยังคงประสบภาวะชะลอตัวอยู 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน

 สินทรัพย
  สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทไดเพิ่มขึ้นจากจํานวน 1,816 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนจํานวน 2,122 ลานบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 17 เนื่องจากสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อทรัพยสินและเครื่องจักร
 ของบริษัทยอย คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผลิตสินคาพาสติกจําหนายผานศูนยการคาโมเดิรนเทรดตาง ๆ 
 รวมทั้งลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจดังกลาว 
  กลมุบรษิทัมีอตัราหมนุของสนิทรพัยรวมเฉลีย่ในป 2559 อยทูีป่ระมาณ 0.59 เทา ซึง่ตํา่ลงเมือ่เทยีบกบัอตัราหมนุของสนิทรพัย
 รวมเฉลี่ยในป 2558 ที่ประมาณ 0.63 เทา เนื่องจากยอดรายไดรวมที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาขนาดของสินทรัพยรวมเฉลี่ยที่
 เพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทยอยใหม 
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 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
  กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 324 ลานบาท และเทากับ 213 ลานบาท ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคิดเปนอัตราสวนลูกหนี้การคาตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 15.25 และรอยละ 11.72 ตามลําดับ
  กลุมบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2559 อยูที่ประมาณ 84 วัน ซึ่งนานขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2558 
 ที่ประมาณ 79 วัน แตยังสอดคลองกับเครดิตเทอมที่กลุมบริษัทกําหนดไวที่ประมาณ 30 - 90 วัน เนื่องจากกลุมลูกคาในธุรกิจ
 ใหมของบริษัทเพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด สวนใหญเปนศูนยการคาโมเดิรนเทรด ซึ่งมีระยะเวลาการชําระเงินคอนขางยาว 
 รวมทั้งลูกคาบริษัทขามชาติซึ่งเปนรายใหญ จะมีการตอรองหรือใชเทคนิคการวางบิล เพื่อยืดระยะเวลาชําระหน้ีใหยาวนานขึ้น
 อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาดังกลาวเปนบริษัทขนาดใหญมีความมั่งคงและมีระยะเวลาการชําระหนี้ที่แนนอน บริษัทจึงไมมีปญหา
 ในดานการรับชําระหนี้มากนัก 
  สําหรับลูกหนี้การคาของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ที่คางชําระมากกวา 12 เดือนมีจํานวน 1.52 ลานบาท
 โดยกลุมบริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนแลวอยูที่ 1.54 ลานบาท อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทคาดวาจะสามารถ
 เรียกเก็บหน้ีดังกลาวไดเปนสวนใหญเนื่องจากลูกหนี้ดังกลาวยังมีการติดตออยูทั้งนี้ กลุมบริษัทมีนโยบายตั้งสํารองหนี้สงสัยจะ
 สญูทัง้หมดรอยละ 100 เม่ือมยีอดหนีค้างเกนิกวา 12 เดอืน เวนแตเปนลกูหนีท้ีก่ลมุบริษทัมัน่ใจวาจะสามารถเรยีกเกบ็ไดเนือ่งจาก
 ไดมีการทยอยจายมาอยางตอเนื่อง

 สินคาคงเหลือ
  กลมุบรษิทัมยีอดสนิคาคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทากบั 127 ลานบาท และเทากบั 89 ลานบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558
 ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสินคาคงเหลือตอสินทรัพยรวม เทากับรอยละ 5.99 และรอยละ 4.92 ตามลําดับ
  กลุมบริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในป 2559 อยูที่ประมาณ 47 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในป 2558 
 ที่ประมาณ 45 วัน เนื่องจากบางครั้งบริษัทตองมีการสต็อคสินคาไวเพื่อรอการเรียกจากลูกคาที่ตองการงานดวน อยางไรก็ตาม 
 บริษทัไดพยายามควบคมุการผลติสนิคาเทาทีจํ่าเปนเพือ่ไมใหมสีนิคาคงเหลอืมากเกนิไป โดยกลมุบรษิทัจะมกีารประชมุกนัระหวาง
 ฝายวางแผนการผลิตและฝายขายเปนประจําทุกสัปดาหเปนอยางนอยในการควมคุมสินคาคงเหลือดังกลาว เพื่อลดความเส่ียง
 ท่ีจะเกิดความเสียหายจากสินคาที่คางสต็อค เปนเวลานาน หรือสินคาเสื่อมคุณภาพ ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดมีนโยบายชัดเจนใน
 ต้ังสํารองสินคาเสื่อมคุณภาพที่ไมไดเคลื่อนไหวเกินกวา 1 ป รวมทั้งไดมีการประสานงานกับผูสอบบัญชีอยางใกลชิดในกรณี
 ดังกลาวดวย

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน (รวมถึงเงินมัดจําคาเครื่องจักร) 
 เทากับ 961 ลานบาท และเทากับ 825 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคิดเปนอัตราสวนสินทรัพยถาวรตอสินทรัพยรวม 
 เทากบัรอยละ 45 และรอยละ 45 ตามลาํดบั ซึง่มอีตัราสวนเทากนั โดยในป 2559 กลมุบริษทัมีการลงทนุในเครือ่งจกัรและอปุกรณ
 ใหมประมาณ 286 ลานบาท เพื่อขยายกําลังการผลิต โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตสินคาพลาสติกเพื่อจําหนายผานโมเดิรนเทรดตาง ๆ  
  ทั้งนี้ ในป 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 9.17 ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ 0.43 ของสินทรัพยรวมของกลุม
 บริษัท

 หนี้สินรวม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 440 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินหมุนเวียน เทากับ 235 ลานบาท 
 และหนี้สินไมหมุนเวียน เทากับ 205 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 82 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีจํานวน 
 242 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทไดกูเงินระยะยาวจากธนาคาร เพื่อนําไปลงทุนจัดตั้งบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด
 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมระยะสั้นของกลุมบริษัทจะอยูที่ประมาณ 4 - 5% ตอป
  หากพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ของกลุมบริษัท พบวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราสวนหนี้สิน
 ตอทุนที่ 0.26 เทา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.15 เทา ณ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากการกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารดังกลาว
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 สวนของผูถือหุน
  กลมุบรษิทัมสีวนของผถูอืหนุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทากบั 1,683 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปกอนทีม่จีาํนวน 1,574 ลานบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากกําไรสะสมจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น และสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
 ในบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนจัดตั้งบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 75.5
  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 440 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 
 1,683 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ 0.26 เทา

4. สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

 4.1  แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลมุบรษิทัมอีตัราสวนสภาพคลองสาํหรบัสนิทรพัยหมนุเวียนตอหนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้คอื
   อยูที่อัตรา 4.53 เทา ซึ่งตํ่ากวาที่อัตรา 5.26 เทา ณ สิ้นปกอน ทั้งนี้ เปนเพราะหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมระยะ
   ยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 
    กลุมบริษัทมีสภาพคลองของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 144 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน
   ประมาณ 78 ลานบาท โดยกลมุบรษิทัสามารถไดเงนิสดสทุธจิากการดาํเนินงานจาํนวนประมาณ 104 ลานบาท ซึง่สวนใหญ
   เปนกาํไรสทุธจิากการดาํเนนิงานและคาเสือ่มราคา ซ่ึงเปนคาใชจายทีไ่มตองจายเปนเงินสด และไดเงนิสดสุทธจิากกจิกรรม
   การจัดหาเงินที่ประมาณ 178 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการไดรับเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารจํานวน 
   226 ลานบาท ในขณะที่มีการคืนเงินกูธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินดวย 
   จาํนวนรวม 72 ลานบาท และการจายเงนิปนผลจาํนวน 30 ลานบาท ในขณะทีก่ลมุบรษิทัมกีารใชเงนิสดสทุธไิปในกจิกรรม
   ลงทนุจาํนวน 205 ลานบาท ซึง่ใชไปเพือ่การจายซือ้เครือ่งจกัรเพิม่ขึน้เพือ่ขยายกาํลงัการผลติจาํนวนประมาณ 286 ลานบาท
   ในขณะที่ไดรับเงินสดสุทธิจากการขายเครื่องจักรเกาจํานวน 27 ลานบาท และเงินสดที่ถอนจากเงินลงทุนชั่วคราวอีก
   52 ลานาท
    จากกระแสเงนิสดของกลมุบรษิทั แสดงใหเหน็วา กลมุบรษิทัยงัมกีระแสเงนิคงเหลอืเพยีงพอในการชาํระหนีแ้ละปฏบิตัิ
   ตามเงือ่นไขในการกยูมืไดเปนอยางด ีซึง่ทีผ่านมา กลมุบรษิทัไมเคยมปีญหาในเรือ่งเกีย่วกบัสภาพคลองในการชาํระหนีเ้ลย

 4.2  รายจายลงทุน
    ในป 2559 กลุมบริษัทมีการขยายการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณใหม ๆ  เพื่อขยายกําลังการผลิตจํานวนประมาณ 
   286 ลานบาท ซึ่งสามารถใชเงินทุนของบริษัทเองบางสวนและใชเงินกูจากธนาคารในการลงทุนดังกลาว

 4.3  ความเพียงพอของสภาพคลอง
    ในป 2559 ทีผ่านมา จากงบกระแสเงนิสด จะเหน็วาสวนใหญจะมาจากกาํไรจากการดาํเนนิงานและคาใชจายทีไ่มตอง
   จายเปนเงนิสด เชน คาเสือ่มราคา เปนตน รวมทัง้เงนิกรูะยะยาวจากธนาคาร ทาํใหกลมุบรษิทัมเีงนิทนุเพียงพอทีจ่ะรองรบั
   ความตองการเงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจ รวมท้ังกลุมบริษัทยังมีสภาพคลองที่ดีพอสมควร จากการที่สินทรัพย
   หมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนอยูที่อัตรา 4.53 เทา
    นอกจากนี้ อัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัทที่ 0.26 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งก็อยูในระดับที่คอนขาง
   ตํา่ทาํใหกลมุบรษิทัมโีอกาสท่ีจะใชชองทางการกูยมืเงินในการขยายธรุกจิไดอกีจากวงเงนิกยูมืกบัสถาบนัการเงนิหลายแหง 
   ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทยังมีวงเงินที่ยังไมไดใชอีกประมาณ 678.82 ลานบาท
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ประเภทของเงินกูยืม ระยะเวลาครบกําหนด วงเงินกูยืมที่ยังไมไดใช
(ลานบาท)

OD (Overdraft) ไมมี 58.00

P/N (Promissory Note) ไมมี 252.00

L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt ) ไมมี 343.18

LG (Letter of Guarantee) ไมมี 25.64

Total 678.82

 4.5 ปจจัยที่มีผลกระทบตอ Credit Rating
    กลุมบริษัทไมมีการออกตราสารใด ๆ ที่ตองจัดใหมีการทํา Credit Rating

 4.6 ความสามารถในการชําระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืม (Covenant) และภาระผูกพัน
    กลุมบริษัทไมมีการปฏิบัติใด ๆ ที่จะทําใหหรือคาดวาจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินได โดย ณ 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินตอทุน (D/E ratio) ของกลุมบริษัทยังอยูในระดับคอนขางตํ่าที่ 0.26 เทา เทานั้น

5. ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล
  ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดานหนี้สิน ตามรายละเอียดทิ่เปดเผยในงบการเงินประจําป 2558 ในสวนของ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ18 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ขอ 19 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ขอ 20 สํารองผล
 ประโยชนระยะยาวของพนักงาน และขอ 28  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
  ปจจบุนัไมมปีจจยัทีผ่ลกระทบตอผลการดาํเนนิงานของกลมุบรษิทัในอนาคตอยางมนียัสาํคญั อาจจะมผีลกระทบบางจากภาวะ
 เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง ทําใหมีกําลังซื้อที่ลดลง แตก็อยูในระดับที่สามารถจัดการไดอยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมลูกคา
 สวนใหญของกลุมบริษัทจะเปนบริษัทขามชาติขนาดใหญที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น หากภาวะเศรษฐกิจโลกมีภาวะ
 ที่ตกตํ่าลงอยางรุนแรงก็อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทได ซึ่งกลุมบริษัทไดพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว
 โดยการกระจายกลุมลูกคาไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ไมใหพึ่งพิงลูกคารายใดหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป

 4.4 ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติม
    กลมุบรษิทัยงัมวีงเงนิกยูมืคงเหลอืกบัสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไดใชอยพูอสมควร ซึง่จะสามารถ สนบัสนนุการขยายธรุกจิ
และ/หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกลุมบริษัทไดโดยมีรายละเอียดดังนี้
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เสนอตอผูถือหุนของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัทฯ) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น
 ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผดิชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรบัผดิชอบของ
ผสูอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอสิระจากกลมุบรษิทัฯตามขอกาํหนดจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจา
ไดปฏบิตัติามขอกาํหนดดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตามทีร่ะบใุนขอกาํหนดนัน้ดวย ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีง
พอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงนิสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดนาํเรือ่งเหลานีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจ
สอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดย
รวม

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

 การรับรูรายได
 รายไดจากการขายถอืเปนรายการบญัชทีีส่าํคญัยิง่ของกลมุบรษิทัฯ เน่ืองจากจาํนวนทีบ่นัทกึในบญัชสีงผลกระทบโดยตรงตอผลกาํไร
ขาดทุนประจําปของกลุมบริษัทฯ รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจอาจสงผลกระทบโดยตรงตอสถานการณการแขงขันในอุตสาหกรรม
โดยรวมได ขาพเจาจึงใหความสําคัญตอการรับรูรายไดของกลุมบริษัทฯที่เกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายได
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทฯโดยการ
  ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของกลมุบรษิทัฯทีเ่กีย่วของกับวงจรรายได โดยการสอบถาม
  ผรูบัผิดชอบ ทาํความเขาใจและเลอืกตวัอยางมาสมุทดสอบการปฏบิตัติาม การควบคมุทีก่ลมุบรษิทัฯออกแบบไว และใหความสาํคญั
  ในการทดสอบเปนพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองตอเรื่องดังกลาวขางตน
  สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุและสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายได
  ของกลุมบริษัทฯ
  สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
  สอบทานใบลดหนี้ที่กลุมบริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
  วเิคราะหเปรยีบเทยีบขอมลูบญัชีรายไดแบบแยกยอยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะ
  เวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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 สินคาคงเหลือ
 การประมาณการมลูคาสทุธิทีค่าดวาจะไดรบัของสนิคาคงเหลอืตามทีเ่ปดเผยไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ 10 ตองอาศยั
ดุลยพินิจของฝายบริหารคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการประมาณการคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับสินคาที่ลา
สมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยูกับการวิเคราะหในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินคา การแขงขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาของคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯที่เกี่ยวของกับการประเมินคาเผื่อ การลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบ การปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุมบริษัทฯ
ออกแบบไว นอกจากนี้ ขาพเจาไดประเมินวิธีการและขอสมมติที่ ฝายบริหารใชในการพิจารณาคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ดังนี้ 
  ทําความเขาใจเกณฑที่ใชในการพิจารณาคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของการ
  ใชเกณฑดังกลาว และเหตุผลสําหรับการรับรูคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
  วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุมสินคาที่มีขอบงชี้วา
  มีการหมุนเวียนของสินคาที่ชากวาปกติ 
  วิเคราะหเปรยีบเทยีบในรายละเอยีดสาํหรบัรายการขายภายหลงัวันทีใ่นงบการเงนิกบัราคาทนุของสนิคาคงเหลอืแตละกลมุสนิคา
  พิจารณาขอมูลในอดีตยอนหลัง 3 ป สําหรับผลขาดทุนที่เกิดข้ึนจริงจากการขายและการตัดจําหนายสินคาคงเหลือออกจาก
  บัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปเปรียบเทียบกับคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือที่บันทึกไว ณ สิ้นปกอน 

ขอมูลอื่น
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัทฯ (แตไมรวมถึง งบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ 
ตอขอมูลอื่นนั้น
 ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นน้ันมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม 
 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทฯตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
 ผบูรหิารมหีนาทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิเหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผ่บูรหิารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทาํ งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทฯในการดําเนินงานตอเนื่องการเปดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผู
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขาพเจามวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความ
เห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จ
จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาดและถอืวามีสาระสาํคญัเมือ่คาดการณอยางสมเหตสุมผลไดวารายการท่ีขดัตอขอเทจ็จรงิแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานประจําป 1132559ANNUAL REPORT 2016

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการ
  ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน
  การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
  อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรง
  ตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
  ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ
  สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ
  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
  ขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐาน
  การสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
  อยางมนียัสาํคญัตอความสามารถของกลมุบรษิทัฯในการดาํเนนิงานตอเนือ่งหรอืไม หากขาพเจาไดขอสรปุวามคีวามไมแนนอน
  ทีม่สีาระสาํคญั ขาพเจาจะตองใหขอสงัเกตไวในรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจาถงึการเปดเผยขอมลูทีเ่กีย่วของในงบการเงนิ
  หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
  หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณใน
  อนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทฯตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
  ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวา
  งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 
  รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพยีงพอเกีย่วกบัขอมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิ
  ภายในกลุมบริษัทฯเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และ
  การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัทฯ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็น
ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในซ่ึงขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบ
ของขาพเจา
 ขาพเจาไดใหคาํรับรองแกผมูหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลวา ขาพเจาไดปฏบิตัติามขอกาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วของกบัความเปนอิสระ
และไดสือ่สารกับผมูหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเชือ่วามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกับผมีูหนาทีใ่นการกาํกบัดแูล ขาพเจาไดพจิารณาเรือ่งตาง ๆ  ทีม่นียัสาํคญัทีสุ่ดใน การตรวจสอบงบการ
เงนิในงวดปจจบุนัและกาํหนดเปนเรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบิายเรือ่งเหลานีไ้วในรายงานของผสูอบบญัช ีเวนแตกฎหมาย
หรอืขอบงัคบัหามไมใหเปดเผยเรือ่งดงักลาวตอสาธารณะ หรอืในสถานการณทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขาพเจาพจิารณาวาไมควรสือ่สารเรือ่งดงั
กลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ การกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผล
ประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
 ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต

สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต



เสนอตอผูถือหุนของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัทฯ) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น
 ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผดิชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรบัผดิชอบของ
ผสูอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอสิระจากกลมุบรษิทัฯตามขอกาํหนดจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจา
ไดปฏบิตัติามขอกาํหนดดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตามทีร่ะบใุนขอกาํหนดนัน้ดวย ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีง
พอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงนิสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดนาํเรือ่งเหลานีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบ
มาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจ
สอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดย
รวม

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

 การรับรูรายได
 รายไดจากการขายถอืเปนรายการบญัชทีีส่าํคญัยิง่ของกลมุบรษิทัฯ เน่ืองจากจาํนวนทีบ่นัทกึในบญัชสีงผลกระทบโดยตรงตอผลกาํไร
ขาดทุนประจําปของกลุมบริษัทฯ รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจอาจสงผลกระทบโดยตรงตอสถานการณการแขงขันในอุตสาหกรรม
โดยรวมได ขาพเจาจึงใหความสําคัญตอการรับรูรายไดของกลุมบริษัทฯที่เกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายได
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทฯโดยการ
  ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของกลมุบรษิทัฯทีเ่กีย่วของกับวงจรรายได โดยการสอบถาม
  ผรูบัผิดชอบ ทาํความเขาใจและเลอืกตวัอยางมาสมุทดสอบการปฏบิตัติาม การควบคมุทีก่ลมุบรษิทัฯออกแบบไว และใหความสาํคญั
  ในการทดสอบเปนพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองตอเรื่องดังกลาวขางตน
  สุมตัวอยางเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุและสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายได
  ของกลุมบริษัทฯ
  สุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
  สอบทานใบลดหนี้ที่กลุมบริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

114

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  144,102,772  66,349,671  30,343,346  40,031,326 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  458,307,414  510,300,000  -  - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 9  323,582,547  212,900,322  72,540,269  80,083,037 

เงนิใหกยูมืระยะสัน้แกกจิการทีเ่กีย่วของกนั 6  -  -  17,000,000  13,000,000 

สินคาคงเหลือ 10  127,039,731  89,406,866  16,817,392  21,726,973 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  13,704,954  23,612,652  3,188,623  1,642,398 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,066,737,418  902,569,511  139,889,630  156,483,734 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 11  933,055  932,229  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12  -  -  676,720,320  456,330,013 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13  69,583,064  63,387,312  69,583,064  63,387,312 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14  -  -  49,334,323  53,015,900 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15  952,088,180  815,575,526  447,170,556  463,248,330 

สินทรัพยไมมีตัวตน 16  9,168,721  5,577,237  591,966  1,235,215 

เงินมัดจําคาเครื่องจักร  -  4,251,943  -  3,000,000 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 23  2,872,000  6,697,695  -  1,599,791 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  20,959,255  17,388,285  13,478,315  7,935,468 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  1,055,604,275  913,810,227  1,256,878,544  1,049,752,029 

รวมสินทรัพย  2,122,341,693  1,816,379,738  1,396,768,174  1,206,235,763 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน  



  วเิคราะหเปรยีบเทยีบขอมลูบญัชีรายไดแบบแยกยอยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะ
  เวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป
 สินคาคงเหลือ
 การประมาณการมลูคาสทุธิทีค่าดวาจะไดรับของสนิคาคงเหลอืตามทีเ่ปดเผยไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ 10 ตองอาศยั
ดุลยพินิจของฝายบริหารคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงการประมาณการคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับสินคาที่ลา
สมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยูกับการวิเคราะหในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินคา การแขงขันทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาของคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯที่เกี่ยวของกับการประเมินคาเผื่อ การลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบ การปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุมบริษัทฯ
ออกแบบไว นอกจากนี้ ขาพเจาไดประเมินวิธีการและขอสมมติที่ ฝายบริหารใชในการพิจารณาคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ดังนี้ 
  ทําความเขาใจเกณฑที่ใชในการพิจารณาคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของการ
  ใชเกณฑดังกลาว และเหตุผลสําหรับการรับรูคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
  วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินคาคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุมสินคาที่มีขอบงชี้วา
  มีการหมุนเวียนของสินคาที่ชากวาปกติ 
  วิเคราะหเปรยีบเทยีบในรายละเอยีดสาํหรบัรายการขายภายหลงัวันทีใ่นงบการเงนิกบัราคาทนุของสนิคาคงเหลอืแตละกลมุสินคา
  พิจารณาขอมูลในอดีตยอนหลัง 3 ป สําหรับผลขาดทุนที่เกิดข้ึนจริงจากการขายและการตัดจําหนายสินคาคงเหลือออกจาก
  บัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปเปรียบเทียบกับคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือที่บันทึกไว ณ สิ้นปกอน 

ขอมูลอื่น
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัทฯ (แตไมรวมถึง งบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ 
ตอขอมูลอื่นนั้น
 ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นน้ันมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม 
 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทฯตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
 ผบูรหิารมหีนาทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิเหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผ่บูรหิารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทาํ งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทฯในการดําเนินงานตอเนื่องการเปดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผู
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขาพเจามวีตัถปุระสงคเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความ
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 17  124,502,794  104,591,350  47,917,409  77,883,375 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งป 18  58,920,000  1,416,000  58,920,000  - 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งป 19  38,446,597  55,203,444  34,481,195  26,737,501 

ภาษีเงินไดคางจาย  4,318,194  -  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  9,085,011  10,410,913  3,085,897  4,578,253 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  235,272,596  171,621,707  144,404,501  109,199,129 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 18  144,200,000  1,584,000  144,200,000  - 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 19  23,391,616  36,368,746  20,836,999  31,403,090 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20  34,823,240  32,752,953  20,601,772  20,261,632 

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 23  1,901,470  -  1,901,470  - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  14,960  115,388  14,960  115,388 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  204,331,286  70,821,087  187,555,201  51,780,110 

รวมหนี้สิน  439,603,882  242,442,794  331,959,702  160,979,239 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน  

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

  ทุนจดทะเบียน

     หนุสามญั 1,520,484,296 หนุ มลูคา หนุละ 0.25 บาท  380,121,074  380,121,074  380,121,074  380,121,074 

   ทุนที่ออกและชําระแลว

    หุนสามัญ 1,520,484,068 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท  380,121,017  380,121,017  380,121,017  380,121,017 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  147,664,847  147,664,847  147,664,847  147,664,847 

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21  56,212,107  53,612,107  38,012,107  38,012,107 

   ยังไมไดจัดสรร  275,267,542  253,408,285  485,140,772  470,545,426 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  400,792,572  395,382,583  13,869,729  8,913,127 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  1,260,058,085  1,230,188,839  1,064,808,472  1,045,256,524 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย  422,679,726  343,748,105  -  - 

รวมสวนของผูถือหุน  1,682,737,811  1,573,936,944  1,064,808,472  1,045,256,524 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  2,122,341,693  1,816,379,738  1,396,768,174  1,206,235,763 

 -  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

                                                                                                กรรมการ
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและบริการ  1,145,963,942  982,583,759  408,010,745  431,831,772 
รายไดเงินปนผล 6, 12  -  -  35,099,993  50,003,991 
รายไดอื่น 12  18,889,526  25,291,585 34,978,531  228,621,266 
รวมรายได  1,164,853,468  1,007,875,344  478,089,269  710,457,029 
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ  826,953,705  772,747,617  324,204,476  346,812,793 
คาใชจายในการขาย  59,708,203  35,228,087  14,284,165  18,122,435 
คาใชจายในการบริหาร  162,889,956  132,216,169  83,505,485  75,660,076 
รวมคาใชจาย  1,049,551,864  940,191,873  421,994,126  440,595,304 
กาํไรกอนคาใชจายทางการเงนิและคาใชจาย
ภาษีเงินได  115,301,604  67,683,471  56,095,143  269,861,725 

คาใชจายทางการเงิน  (8,810,021)  (8,640,874)  (8,138,175)  (4,903,537)
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  106,491,583  59,042,597  47,956,968  264,958,188 
คาใชจายภาษีเงินได 23  (26,800,397)  (17,364,743)  (3,776,276)  (44,758,669)
กําไรสําหรับป  79,691,186  41,677,854  44,180,692  220,199,519 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสวนของกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
   - สุทธิจากภาษีเงินได  4,956,602  4,956,602  4,956,602  4,956,602 
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได  (43,245)  (2,238,684)  822,667  (3,907,306)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  4,913,357  2,717,918  5,779,269  1,049,296 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  84,604,543  44,395,772  49,959,961  221,248,815 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบงปนกําไร 

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  54,910,515  32,732,203  44,180,692  220,199,519 

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอย  24,780,671  8,945,651 

 79,691,186  41,677,854 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ  59,823,872  35,172,003 49,959,961 221,248,815

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอย  24,780,671  9,223,769 

 84,604,543  44,395,772 

กําไรตอหุน 24

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (บาท)

0.0361 0.0215 0.0291 0.1448 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 1,520,484,068 1,520,484,068 1,520,484,068 1,520,484,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกระแสเงินสด

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

   กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
   กําไรกอนภาษี  106,491,583  59,042,597  47,956,968  264,958,188 

   รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  140,570,784  150,192,915  58,008,249  59,904,022 

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  300,250  886,171  346,847  362,088 

   ตัดจําหนายกําไรรอรับรูจากการขายและเชากลับคืน  (104,681)  (227,399)  (100,428)  (215,816)

   การปรับลด (โอนกลับ) ราคาทุนของสินคาคงเหลือ
   ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  (7,054,995)  4,845,351  836,973  (179,091)

   กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  -  (184,600,940)

   คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  6,109,493  2,646,795 

   กําไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ  (598,002)  (600,770)  (1,009,759)  (661,715)

   ตัดจําหนายอุปกรณ  2,829  96,025  23  - 

   คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ  49,631  -  -  - 

   ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  1,184  6  -  - 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  6,102,776  5,664,522  3,475,883  3,189,296 

   (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  (253,651)  148,475  (287,546)  133,448 

   รายไดเงินปนผลรับ  -  -  (35,099,993)  (50,003,991)

   รายไดดอกเบี้ย  (8,811,356)  (8,419,445)  (932,925)  (945,935)

   คาใชจายดอกเบี้ย  8,169,801  8,390,127  7,615,699  4,777,692 

   กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  244,866,153  220,018,575  86,919,484  99,364,041 

   สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  (110,950,486)  7,240,469  7,216,217  (4,525,571)

   สินคาคงเหลือ  (30,577,870)  7,702,689  4,072,608  (6,174,394)

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (7,592,724)  (2,895,088)  (1,546,225)  4,450,595 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  155,686  16,704,246  382,081  (6,388,479)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกระแสเงินสด

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  35,253,623  (30,536,968)  (13,680,924)  12,716,827 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,322,448)  (3,369,862)  (1,492,356)  3,023,962 

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  -  (185,601)  -  230,776 

   จายสํารองผลประโยชนระยะยาวแกพนักงาน  (4,086,545)  (1,296,249)  (2,107,409)  (1,296,249)

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  125,745,389  213,382,211  79,763,476  101,401,508 

   จายภาษีเงินได  (27,023,001)  (63,806,660)  (9,869,997)  (47,246,739)

   รับคืนภาษีเงินได  5,312,968  -  2,225,237  - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  104,035,356  149,575,551  72,118,716  54,154,769 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น  (826)  (958)  -  - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น  -  -  (4,000,000)  (10,000,000)

เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ  26,537,856  70,986,074  26,192,062  70,807,574 

เงินสดจายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  (286,054,063)  (120,863,916)  (49,712,508)  (85,707,417)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (5,240,007)  (1,153,659)  (37,370)  (500)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)  51,992,586  (510,300,000)  -  - 

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย  (999,800)  -  (226,499,800)  - 

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  -  253,368,000  -  253,368,000 

เงินสดจายซื้อสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย  -  (1,303,065)  -  (1,303,065)

เงินปนผลรับ  -  -  35,099,993  50,003,991 

ดอกเบี้ยรับ  8,540,080  4,859,039  932,925  945,935 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  (205,224,174)  (304,408,485)  (218,024,698)  278,114,518 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบกระแสเงินสด

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง  -  (147,500,000)  -  (113,000,000)

จายดอกเบี้ย  (7,994,978)  (8,390,127)  (7,598,216)  (4,777,692)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร  225,500,000  -  225,500,000  - 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร  (25,380,000)  (111,286,000)  (22,380,000)  (33,620,000)

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินลดลง  (38,381,500)  (54,808,454)  (28,895,769)  (22,901,715)

รับชําระเงินคาหุนจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย  73,500,400  636,976,000  -  - 

เงินปนผลจาย  (30,408,013)  (133,042,356)  (30,408,013)  (133,042,356)

บริษัทยอยจายเงินปนผลใหผูมีสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม  (18,896,063)  -  -  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  177,939,846  181,949,063  136,218,002  (307,341,763)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  76,751,028  27,116,129  (9,687,980)  24,927,524 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย 
ณ วันที่ไดมา  1,002,073  -  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  66,349,671  39,233,542  40,031,326  15,103,802 

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดปลายป (หมายเหต ุ7)  144,102,772  66,349,671  30,343,346  40,031,326 

 -  -  -  - 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
   ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน  27,615,922  70,435,658  26,073,372  70,435,658 

   ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน  12,899,730  28,833,001  12,854,394  28,756,126 

   ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนโดยยังมิไดชําระเงิน  770,000  -  -  - 

   เจาหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณลดลง  (28,966,544)  (65,330,689)  (28,889,669)  (65,283,879)

   โอนเงินมัดจําคาเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักร  (3,055,243)  (47,524,586)  (3,000,000)  - 

   กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยเผื่อขาย  6,195,753  6,195,753  6,195,753  6,195,753 

  ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก    
  คณิตศาสตรประกันภัย  54,056  2,798,355  (1,028,334)  4,884,133 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน       

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

รายการอื่นของ
กําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดจากผูถือหุน  สวนของผูมี 
สวนเกินทุน สวนเกิน (ตํ่า) กวาทุน  สวนไดเสียที่ 

กําไรสะสม จากการวัดมูลคา จากการเปลี่ยนแปลง  รวม  รวม  ไมมีอํานาจ  รวม 
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว ยังไมได เงินลงทุนใน สัดสวนการถือหุน องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน ควบคุม สวนของ 

หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย ในบริษัทยอย  ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน 

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  380,121,017  147,664,847  47,912,107  370,530,240  3,956,525  (144,902,595)  (140,946,070)  805,282,141  5,180,640  810,462,781 

  กําไรสําหรับป  -  -  -  32,732,203  -  -  -  32,732,203  8,945,651  41,677,854 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -  -  -  (2,516,802)  4,956,602  -  4,956,602  2,439,800  278,118  2,717,918 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  30,215,401  4,956,602  -  4,956,602  35,172,003  9,223,769  44,395,772 

  จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 21  -  -  5,700,000  (13,610,000)  -  -  -  (7,910,000)  7,910,000  - 

  ขายเงินลงทุนบางสวนในบริษัทยอย 12  -  -  -  -  -  178,822,995  178,822,995  178,822,995  37,624,817  216,447,812 

  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 12  -  -  -  (685,000)  -  352,894,000  352,894,000  352,209,000  284,767,000  636,976,000 

  ซื้อสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 12  -  -  -  -  -  (344,944)  (344,944)  (344,944)  (958,121)  (1,303,065)

  เงินปนผลจาย 27  -  -  -  (133,042,356)  -  -  -  (133,042,356)  -  (133,042,356)

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  380,121,017  147,664,847  53,612,107  253,408,285  8,913,127  386,469,456  395,382,583  1,230,188,839  343,748,105  1,573,936,944 

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  380,121,017  147,664,847  53,612,107  253,408,285  8,913,127  386,469,456  395,382,583  1,230,188,839  343,748,105  1,573,936,944 

  กําไรสําหรับป  -  -  -  54,910,515  -  -  -  54,910,515  24,780,671  79,691,186 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -  -  -  (43,245)  4,956,602  -  4,956,602  4,913,357  -  4,913,357 

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  54,867,270  4,956,602  -  4,956,602  59,823,872  24,780,671  84,604,543 

  จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 21  -  -  2,600,000  (2,600,000)  -  -  -  -  -  - 

  สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 12  -  -  -  -  -  453,387  453,387  453,387  73,047,013  73,500,400 

  เงินปนผลจาย 27  -  -  -  (30,408,013)  -  -  -  (30,408,013)  -  (30,408,013)

  บริษัทยอยจายเงินปนผลใหผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  -  -  -  -  -  -  -  -  (18,896,063)  (18,896,063)

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  380,121,017  147,664,847  56,212,107  275,267,542  13,869,729  386,922,843  400,792,572  1,260,058,085  422,679,726  1,682,737,811 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน       

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนเกินทุน

กําไรสะสม จากการวัดมูลคา
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว ยังไมได เงินลงทุนใน รวม

หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย จัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย สวนขอผูถือหุน

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  380,121,017  147,664,847  38,012,107  387,295,419  3,956,525  957,049,915 
  กําไรสําหรับป  -  -  -  220,199,519  -  220,199,519 
  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -  -  -  (3,907,306)  4,956,602  1,049,296 
  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  216,292,213  4,956,602  221,248,815 
  เงินปนผลจาย 27  -  -  -  (133,042,206)  -  (133,042,206)
  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  380,121,017  147,664,847  38,012,107  470,545,426  8,913,127  1,045,256,524 

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  380,121,017  147,664,847  38,012,107  470,545,426  8,913,127  1,045,256,524 
  กําไรสําหรับป  -  -  -  44,180,692  -  44,180,692 
  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -  -  -  822,667  4,956,602  5,779,269 
  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  45,003,359  4,956,602  49,959,961 
  เงินปนผลจาย 27  -  -  -  (30,408,013)  -  (30,408,013)
  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  380,121,017  147,664,847  38,012,107  485,140,772  13,869,729  1,064,808,472 

 -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  - 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

1. ขอมูลทั่วไป  
  บรษิทั สาลีอ่ตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เปนบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิาํเนาในประเทศไทย ธรุกิจหลกัของบรษิทัฯ 
 คือ การผลิตและจําหนายวัสดุอุปกรณ ชิ้นสวน เครื่องมือเครื่องใชพลาสติก ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 18 หมู 10
 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
 2.1  งบการเงนินีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
  ในงบการเงนิตามขอกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคาลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี 
  พ.ศ. 2543
  งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเปนงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิ
  ฉบับภาษาไทยนี้
  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย การบัญชี
 2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
  ก)  งบการเงนิรวมนีจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั สาลีอ่ตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (ซึง่ตอไปนีเ้รยีกวา “บรษิทัฯ”) และ 
   บริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) ดังตอไปนี้

  ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทน
   ของกจิการท่ีเขาไปลงทนุ และสามารถใชอาํนาจในการส่ังการกจิกรรมทีส่งผลกระทบอยางมนียัสาํคัญตอจาํนวนเงนิผลตอบแทน
   นั้นได 
  ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
   จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  
  ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
  จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
  ฉ) สวนของผมูสีวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุ คอื จาํนวนกาํไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัยสทุธขิองบรษิทัยอยสวนทีไ่มไดเปนของ
   บรษิทัฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกาํไรหรอืขาดทนุรวมและสวนของผถูอืหนุในงบแสดงฐานะการเงนิรวม
 2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตรารอยละของการถือหุน

2559 2558
รอยละ รอยละ

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) รับพิมพสติ๊กเกอร ไทย 65.0 65.0

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด รับจางผลิตแมพิมพ ไทย 100.0 100.0
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด เลิกกิจการ ไทย 51.0 51.0
บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด 
และบริษัทยอย

ผลติและจาํหนายสนิคา
พลาสตกิใชในครัวเรอืน

ไทย 75.5 -

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัท เพชรสยาม 
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนาย

ชุดสังฆทาน
ไทย 100.0 -
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
 ในระหวางป กลุมบริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติ
 ทางบญัช ีทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบัใชสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร่ิมในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 2559 มาถอืปฏบิตัิ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลาวไดรบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหมีขึน้เพือ่ใหมเีนือ้หาเทาเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการ
 เงนิระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบัปรงุถอยคาํและคาํศพัท การตคีวามและการใหแนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผใูชมาตรฐาน 
 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทฯ

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
 เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มี
 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดให
 มขีึน้เพือ่ใหมเีน้ือหาเทาเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบัปรงุถอยคาํและคาํศพัท 
 การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
 ฝายบริหารของกลุมบริษัทฯเชื่อวา มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
 และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐาน
 การรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานฉบบัปรับปรงุน้ีกาํหนดทางเลอืกเพิม่เตมิสาํหรบัการบนัทกึบญัชีเงนิลงทนุในบรษิทัยอยเงนิลงทนุในการรวมคา และเงินลงทนุ
 ในบรษิทัรวม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยเลอืกบนัทกึตามวธิสีวนไดเสยีได ตามทีอ่ธบิายไวในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 
 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท
 และหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาว
 โดยวิธีปรับยอนหลัง
 มาตรฐานฉบบัดงักลาวจะไมมผีลกระทบตองบการเงนิของกลมุบรษิทัฯ เนือ่งจากฝายบรหิารไดพจิารณาแลววาจะเลอืกบนัทกึเงนิลงทนุ
 ดังกลาวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 4.1 การรับรูรายได
  ขายสินคา
  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ
  ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจาก
  หักสวนลดแลว  
  รายไดคาบริการ
  รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
  ดอกเบี้ยรับ
  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
  เงินปนผลรับ
  เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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 4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลองสงู ซึง่ถงึกาํหนด
  จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

 4.3 ลูกหนี้การคา
  ลูกหนีก้ารคาแสดงมลูคาตามจาํนวนมูลคาสทุธทิีจ่ะไดรบั กลมุบรษิทัฯบนัทกึคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ
  ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

 4.4 สินคาคงเหลือ
  สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด
  จะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงาน
  และคาใชจายในการผลิต
  วตัถดุบิ อะไหลและวสัดโุรงงานแสดงมลูคาตามราคาทนุถวัเฉลีย่หรอืมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัแลวแตราคาใดจะตํา่กวา และจะถอืเปน
  สวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

 4.5 เงินลงทุน
  ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึก
   ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
  ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการ
   ดอยคา (ถามี)
  ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 
  มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป
  สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรม
  ของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
  บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
  เม่ือมกีารจาํหนายเงนิลงทนุ ผลตางระหวางสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดรบักบัมลูคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุจะถกูบนัทกึในสวนของกาํไร
  หรือขาดทุน

 4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
  บรษิทัฯบนัทกึมลูคาเริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุในราคาทนุซึง่รวมตนทนุการทาํรายการ หลงัจากนัน้ บรษิทัฯจะบนัทกึ
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
  คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 35 ป 
  คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
  บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกําไรหรือขาดทุน
  ในปที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
 สินทรัพย (ถามี)
 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
 อาคาร       35   ป
 ระบบสาธารณูปโภคและสวนปรับปรุงอาคาร   5 และ 10 ป 
 เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักร    5 และ 10 ป
 เครื่องใชสํานักงาน     5   ป
 ยานพาหนะ      5  ป
 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณระหวางติดตั้ง

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม ของสินทรัพยนั้น (ถามี)
 กลุมบริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุ การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
 สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทฯจะทบทวน
 ระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปน
 คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
 คอมพิวเตอรซอฟตแวรมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3, 5 และ 10 ป

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปน
 โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ  บริษัทฯ
 นอกจากนี ้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรวมและบคุคลหรอืกิจการทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออม 
 ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและ
 ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเชาระยะยาว
 สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา
 เชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวน
 เงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน
 ระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงิน
 จะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
 บริษัทฯบันทึกสินทรัพยที่ขายและเชากลับคืนตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินตามที่กลาวขางตน และบันทึกสวนเกิน
 ของรายไดจากการขายที่สูงกวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยเปนรายไดรอตัดบัญชี และตัดบัญชีไปตลอดอายุของสัญญาเชา
 สญัญาเชาทีด่นิ อาคารและอปุกรณทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบัผเูชาถอืเปนสญัญา
 เชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุ
 สัญญาเชา
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4.11 เงินตราตางประเทศ
 บรษิทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเปนสกลุเงนิบาท ซึง่เปนสกลุเงนิทีใ่ชใน การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ รายการ
 ตาง ๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น
 รายการทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัยและหนีส้นิที่เปนตวัเงนิ
 ซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล การดําเนินงาน

4.12 การดอยคาของสินทรัพย
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลมุบรษิทัฯจะทาํการประเมนิการดอยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณหรอืสนิทรัพยทีไ่มมตีวัตนอืน่
 ของกลุมบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา กลุมบริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
 ของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
 การขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
 กลุมบริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.13 ผลประโยชนพนักงาน
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
 กลุมบริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน
 กลุมบริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่กลุมบริษัทฯ
 จายสมทบใหเปนรายเดอืน สนิทรพัยของกองทนุสํารองเลีย้งชพีไดแยกออกจากสนิทรพัยของกลมุบรษิทัฯ เงนิทีก่ลมุบรษิทัฯจายสมทบ
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
 กลุมบริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทฯถือวาเงินชดเชย
 ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
 กลุมบริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
 (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระได ทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 ผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังาน
 จะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกในป 2554 กลุมบริษัทฯเลือกรับรู
 หนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหน้ีสินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ
 วันตนงวดของป 2554

4.14 ประมาณการหนี้สิน
 กลมุบรษิทัฯจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิไวในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปนผลมาจากเหตกุารณในอดตีไดเกดิขึน้แลว และมคีวามเปนไปได
 คอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุมบริษัทฯสามารถประมาณมูลคา
 ภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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4.15 ภาษีเงินได
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินไดปจจุบัน
 กลุมบริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
 ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 กลุมบริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
 ระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยและหนีส้นิทีเ่กีย่วของนัน้ โดยใชอตัราภาษท่ีีมีผลบงัคบัใช ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 กลุมบริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
 การตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขาง
 แนที่กลุมบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
 ที่ยังไมไดใชนั้น
 กลมุบรษิทัฯจะทบทวนมลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับัญชทีกุส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลดมลูคา
 ตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
 ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
 กลมุบรษิทัฯจะบันทกึภาษเีงนิไดรอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสวนของผถืูอหนุหากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วของกบัรายการทีไ่ดบนัทกึโดยตรง
 ไปยังสวนของผูถือหุน

4.16 การวัดมูลคายุติธรรม
 มลูคายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดวาจะไดรบัจากจากการขายสนิทรพัยหรอืเปนราคาทีจ่ะตองจายเพือ่โอนหนีสิ้นใหผอูืน่โดยรายการ
 ดงักลาวเปนรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวางผซูือ้และผขูาย (ผรูวมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา กลมุบรษิทัฯใชราคาเสนอซือ้ขาย
 ในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดให
 ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม
 สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุมบริษัทฯจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่
 เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้น
 ใหมากที่สุด 
 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน งบการเงินแบงออกเปนสามระดับ
 ตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
  ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
  ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
  ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับ
 สินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

 ในการจดัทาํงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิิจและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวาม
ไมแนนอนเสมอ การใชดลุยพนิจิและการประมาณการดงักลาวนีส้งผลกระทบตอจาํนวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและตอขอมลูทีแ่สดงใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตางไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว การใชดลุยพนิจิและการประมาณการทีส่าํคญั
มีดังนี้

 สัญญาเชา 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
 ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพย
 ที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวาจะเกดิขึน้
 จากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น 
 เปนตน
 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
 ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
 จะเกิดขึน้จากสนิคาทีล่าสมยัหรอืเสือ่มสภาพ โดยคํานงึถงึวงจรอายขุองสนิคา การแขงขันทางการตลาด สภาพเศรฐกจิและอตุสาหกรรม

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
 บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวได
 ลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยาง
 มีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
 เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
 ดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่
 เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 กลุมบริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมี
 ความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุน
 นั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทฯควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด 
 โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั ซึง่ตองอาศยัขอสมมตฐิาน
 ตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
 พนักงาน เปนตน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ในระหวางป กลมุบรษิทัฯมรีายการธรุกจิทีส่าํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั รายการธรุกจิดงักลาวเปนไปตามเงือ่นไขทางการ
คาและเกณฑตามทีต่กลงกนัระหวางกลมุบรษิทัฯและบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนัเหลานัน้ ซึง่เปนไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุได
ดังนี้ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ขายสินคา - - 3,233 - ราคาตลาด
รายไดเงินปนผล - - 35, 100 50,004 ตามที่ประกาศจาย
รายไดคาเชาและบริการ - - 23,568 24,273 160 - 240 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
รายไดคานํ้า คาไฟฟา - - 1,983 2,278 คานํ้า 17 บาทตอหนวย

คาไฟฟา 5 บาทตอหนวย
ดอกเบี้ยรับ - - 831 382 รอยละ 6 ตอป 
รายไดอื่น - - 572 914 ใกลเคียงราคาทุน
ซื้อสินคา - - 5,391 4,621 ราคาตลาด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ - - 5,187 3,499 ใกลเคียงราคาทุน
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา 18,587 567 211 158 ตนทนุบวกกาํไรสวนเพ่ิมรอยละ 20 ถงึ 40
รายไดอื่น 1,474 - - - ใกลเคียงราคาทุน
ซื้อสินคา 13,715 613 98 613 ราคาตลาด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ 304 149 201 143 ใกลเคียงราคาทุน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 146,195 - - - ราคาตามสัญญา
คาเชาที่ดินและอาคาร 2,950 - - - 62.50 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
คาไฟฟา 13,370 - - - 3.20 บาทตอหนวย
คาบริการคอมพิวเตอร 189 151 - 20 ราคาตามสัญญา
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย - - 2,041 -

รวม - - 2,041 -

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย - - 159 290

รวม - - 159 290

รายไดคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย - - 5,866 3,648

รวม - - 5,866 3,648

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย - - 17,000 13,000

รวม - - 17,000 13,000

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - เงินมัดจําคาซื้อสินทรัพย
บริษัทยอย - - 555 645

รวม - - 555 645

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 14,516 1 - 1

บริษัทยอย - - 1,066 271

รวม 14,516 1 1,066 272

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน) 97 53 49 53

บริษัทยอย - - 1,460 750

รวม 97 53 1,509 803

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  
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 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 ในระหวางป เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร 
 ดังตอไปนี้

 ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันวงเงินกูยืมใหบริษัทยอย (บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด) โดยไมมีการคิด
 คาธรรมเนียมการคํ้าประกัน (2559: ไมมี)

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่

กิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2559

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 13,000 5,000 (1,000) 17,000

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด - 43,000 (43,000) -

รวม 13,000 48,000 (44,000) 17,000

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชนระยะสั้น 56,513 50,316 22,917 19,942

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 7,639 3,352 4,530 1,800

รวม 64,152 53,668 27,447 21,742

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 1,022 658 100 100

เงินฝากธนาคาร 143,081 65,692 30,243 39,931

รวม 144,103 66,350 30,343 40, 031

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 กลมุบริษทัฯมเีงนิฝากธนาคารในบญัชอีอมทรพัยซึง่มอีตัราดอกเบีย้ระหวางรอยละ 0.10 ถงึ 1.45 ตอป
 (2558: รอยละ 0.13 ถึง 0.75 ตอป) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: รอยละ 0.10 ถึง 0.38 ตอป (2558: รอยละ 0.75 ถึง 1.13 ตอป))



บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

136

8. เงินลงทุนชั่วคราว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนเงินลงทุนในเงินฝากประจําธนาคารซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 0.90 ถึง 1.80 ตอป (2558: 1.93 ถึง 2.35 ตอป) 

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ 249,399 175,913 63,046 73,529

คางชําระ
   ไมเกิน 3 เดือน 68,536 21,838 1,285 2,118

   3 - 6 เดือน 561 11,299 108 228

   6 - 12 เดือน 40 400 40 400

   มากกวา 12 เดือน 1,521 1,041 689 162

รวม 320,057 210,491 65,168 76,437

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,541) (1,241) (709) (362)

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ 318,516 209,250 64,459 76,075

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน , สุทธิ - - 2,041 -

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 318,516 209,250 66,500 76,075

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 159 290

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,918 773 15 70

รายไดคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 5,866 3,648

รายไดคางรับจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,832 3,560 - -

รวม 5,750 4,333 6,040 4,008

หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (683) (683) - -

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 5,067 3,650 6,040 4,008

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 323,583 212,900 72,540 80,083
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 ในระหวางปปจจุบัน กลุมบริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนจํานวนเงิน
 10.0 ลานบาท (2558: 16.7 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.8 ลานบาท (2558: 0.2 ลานบาท)) โดยแสดงเปนสวนหนึ่ง
 ของตนทุนขาย และบริษัทยอยแหงหน่ึงมีการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวนเงิน 17.1 ลานบาท
 (2558: 11.9 ลานบาท) โดยนําไปหักจากมูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางป

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

 ยอดคงเหลือนี้คือ เงินฝากออมทรัพยซึ่งบริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําไปคํ้าประกันวงเงินการใชไฟฟากับธนาคาร

10. สินคาคงเหลือ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

รายการปรับลดราคาทุน       
ราคาทุน ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินคาสําเร็จรูป 95,269 68,762 (12,143) (19,985) 83,126 48,777

งานระหวางทํา - 4,320 - (547) - 3,773

วัตถุดิบ 48,743 40,352 (4,829) (3,495) 43,914 36,857

รวม 144,012 113,434 (16,972) (24,027) 127,040 89,407

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน       

ราคาทุน ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินคาสําเร็จรูป 11,162 13,238 (602) (303) 10,560 12,935

วัตถุดิบ 7,030 9,027 (773) (235) 6,257 8,792

รวม 18,192 22,265 (1,375) (538) 16,817 21,727
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

12.  เงินลงทุนในบริษัทยอย

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
 เปนหลกัทรพัยจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และเริม่ซือ้ขายแกประชาชนทัว่ไป ภายหลงัการทาํรายการดงักลาว 
 บริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 65 บริษัทฯไดบันทึกสวนของราคาขาย
 ที่สูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอยจากการขายหุนที่ถือในบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 120 ลานหุน 
 เปนจํานวนเงิน 178.8 ลานบาท และจากการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 ลานหุน
 เปนจํานวนเงิน 352.9 ลานบาท ไวในสวนเกิน (ตํ่า) กวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยในงบแสดงการ
 เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม นอกจากนี้ บริษัทฯรับรูกําไรจากการขายหุนดังกลาวที่ถือในบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง 
 จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงิน 184.6 ลานบาทสุทธิจากคาใชจายไวในบัญชีรายไดอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการของป 2558
 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯมมีตอินมุตัใิหบรษิทัฯลงทนุเพิม่เตมิใน บรษิทั สาลี ่เอน็จเินยีริง่ จาํกดั 
 จํานวน 25,000 หนุ มลูคาทีต่ราไวหนุละ 100 บาท โดยการซือ้หนุจาก ผถูอืหนุเดมิในราคาหนุละ 52.1226 บาท รวมมูลคา 1.3 ลานบาท
 (มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 หุนละ 52.1226 บาท) ซึ่งสงผลใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก
 รอยละ 90 เปนรอยละ 100 บรษิทัฯไดบนัทกึสวนตางของราคาซือ้ทีส่งูกวามลูคาสทุธติามบญัชขีองบรษิทัยอยจาํนวนเงนิ 0.3 ลานบาท
 ไวในสวนเกิน (ตํ่า) กวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทยอย”) ครั้งที่ 1/2559 
 ไดมมีติอนุมตัใิหเลิกกจิการ และบรษิทัยอยไดจดทะเบยีนเลกิกิจการกบักระทรวงพาณิชยเรยีบรอยแลวเมือ่วนัที ่18 มกราคม 2559
 ขณะนี้บริษัทยอยอยูระหวางดําเนินการชําระบัญชีและยังไมไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด

(หนวย: พันบาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว       สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ในระหวางป

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(รอยละ) (รอยละ)
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,200,000 1,200,000 65.0 65.0 446,985 446,985 35,100 50,004

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 25,000 25,000 100.0 100.0 21,110 21,110 - -

บริษัท สาลี่ ซีเอฟที 
(ประเทศไทย) จํากัด 10,000 10,000 51.0 51.0 5,100 5,100 - -

บริษัท เพชรสยาม                 
(ประเทศไทย) จํากัด                
และบริษัทยอย 300,000 1,000 75.5 - 226,500 - - -

รวม 699,695 473,195 35,100 50,004

หัก: คาเผื่อการดอยคา (22,975) (16,865)

สุทธิ 676,720 456,330
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 (“บรษิทัยอย”) ดวยทนุจดทะเบยีน 300 ลานบาท โดยบรษิทัฯจะเขา ถอืหนุในอตัรารอยละ 75.5 คดิเปนจาํนวนเงนิ 226.5 ลานบาท
 บริษัทยอยดังกลาวจะดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหนายสินคาพลาสติกประเภทใชในครัวเรือน 
 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ไดเริ่มลงทุนในหุนสามัญจํานวน 9,998 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
 99.98 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 1.0 ลานบาท 
 แบงเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ100 บาท โดยบริษัทฯชําระคาหุนเปนเงินสดจํานวน 1.0 ลานบาท 
 นอกจากนี้ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด ไดลงทุนในหุนสามัญจํานวน 9,998 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ในบริษัท 
 บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.98 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ซึ่งบริษัทดังกลาวประกอบกิจการ
 ผลิตและจําหนายชุดสังฆทาน โดยมีทุนจดทะเบียน 1.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ100 บาท 
 สินทรัพยและหนี้สินรวมของบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัดและบริษัทยอย (กลุมบริษัทยอย) ณ วันที่ซื้อกิจการ ไดรวม
 อยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯแลว กลุมบริษัทฯไดบันทึกสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของกลุมบริษัทยอยตามมูลคายุติธรรม ณ
 วันซื้อกิจการ ราคาซื้อสวนที่เกินกวาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิที่ไดรับไดถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยรับรูเปนคาใชจาย
 เปนจํานวนเงิน 0.16 ลานบาท 
 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกลุมบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้

 ในเดอืนมถินุายน 2559 บรษิทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกดั ไดเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจากทนุจดทะเบยีนเดมิ 1.0 ลานบาท
 (หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปนทุนจดทะเบียน 200.0 ลานบาท (หุนสามัญ 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท)
 โดยที่บริษัทฯยังคงลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.98 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทยอย
 ดงักลาว ในขณะเดยีวกนับริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จาํกดั ไดเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจากทนุ จดทะเบยีนเดมิ 1.0 ลานบาท
 (หุนสามัญ 10,000 หุน หุนละ 100 บาท) เปนทุนจดทะเบียน 10.0 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน หุนละ 100 บาท)
 โดยบริษัทยอยยังคงลงทุนในบริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.98 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ
 แลวของบริษัท บงกชแกว (ประเทศไทย) จํากัด
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุน
 จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 200.0 ลานบาท (หุนสามัญ 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปนทุนจดทะเบียน 
 300.0 ลานบาท (หนุสามญั 3 ลานหนุ มลูคาหุนละ 100 บาท) โดยการออกหนุสามญัใหมจาํนวน 1 ลานหนุ มลูคาหนุละ 100 บาท

(หนวย: พันบาท)

จํานวนเงินที่รับรูของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,002

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (14)

เงินกูยืมจากกรรมการ (150)

รวมสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 838
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (1)
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยในสัดสวนที่บริษัทฯลงทุน 837
ขาดทุนจากการจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 163
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,000
หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย (1,002)
เงินรับสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทยอย (2)
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14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)

จัดตั้งขึ้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท ในประเทศ ทุนเรียกชําระแลว       สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคายุติธรรม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(รอยละ) (รอยละ)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย 583,512 582,537 8.17 8.18 52,246 52,246 69,583 63,387

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา
เงินลงทุน 17,337 11,141
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 69,583 63,387

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน สิ่งปลูกสราง
ใหเชา ใหเชา รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน 2,250 68,916 71,166

หัก:  คาเสื่อมราคาสะสม - (21,832) (21,832)

มูลคาตามบัญชี 2,250 47,084 49,334

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน 2,250 71,322 73,572

หัก: คาเสื่อมราคาสะสม - (20,556) (20,556)

มูลคาตามบัญชี 2,250 50,766 53,016

 ซึ่งบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และเสนอขายหุนบางสวนใหแก
 ผูมสีวนไดเสยีทีไ่มมอีาํนาจควบคมุของบรษิทัยอย ภายหลงัการทาํรายการดงักลาว บรษิทัฯมสีดัสวนการถอืหนุในบรษิทัยอยดงักลาวลดลง
 จากรอยละ 99.98 เปนรอยละ 75.50 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว โดยบริษัทฯไดบันทึกสวนตางของราคาขายที่สูงกวามูลคา
 ตามบัญชีสุทธิของบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 0.45 ลานบาท ไวในสวนเกิน (ตํ่า) กวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
 การถือหุนในบริษัทยอยในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุนรวม
 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหโอนยายพนักงานและทรัพยสินทั้งหมดของ
 บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มายังบริษัทฯในเดือนมกราคม 2560 

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
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 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

 มูลคายุติธรรมของที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีมูลคา 83.1 ลานบาท ซึ่งประเมินโดย
 ผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สําหรับที่ดินใหเชาและวิธีมูลคาตนทุนทดแทนสุทธิ 
 (Depreciated Replacement Cost Approch) สาํหรบัอาคารโรงงานใหเชา ขอสมมตฐิานหลกัทีใ่ชในการประเมนิมลูคายตุธิรรม
 ประกอบดวย ราคาทีด่นิตอไร จาํนวนพืน้ทีใ่นอาคาร ราคาสิง่ปลกูสรางตามมาตรฐานสมาคมผปูระเมนิทรพัยสนิแหงประเทศไทย 
 และอายุการใหประโยชนของอาคาร

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 53,016 55,054

โอนไปบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,695) -

คาเสื่อมราคา (1,987) (2,038)

มูลคาตามบัญชีปลายป 49,334 53,016
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ระบบ
สาธารณปูโภค เครื่องจักรและ

และสวน เครื่องมือ อุปกรณ
ปรับปรุง อุปกรณและ เครื่องใช ระหวาง

ที่ดิน อาคาร อาคาร เครื่องจักร สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 27,821 259,730 117,121 1,084,036 106,319 45,242 688 1,640,957

ซื้อเพิ่ม - - 940 123,432 579 563 76,812 202,326

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (402) (81,874) (753) (2,679) - (85,708)

โอน - - 3,516 59,176 1,168 - (64,376) (516)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 27,821 259,730 121,175 1,184,770 107,313 43,126 13,124 1,757,059

ซื้อเพิ่ม - - 7,896 188,727 5,809 3,679 94,546 300,657

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (35) (32,688) (500) (2,481) - (35,704)

โอน - 16,646 - 88,285 88 170 (105,189) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 27,821 276,376 129,036 1,429,094 112,710 44,494 2,481 2,022,012

คาเสื่อมราคาสะสม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 52,786 80,134 561,302 89,062 25,376 - 808,660

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,420 11,650 115,090 6,182 7,707 - 148,049

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (347) (11,728) (688) (2,463) - (15,226)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 60,206 91,437 664,664 94,556 30,620 - 941,483

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,802 6,722 111,926 5,190 6,514 - 138,154

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (35) (7,506) (497) (1,724) - (9,762)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 68,008 98,124 769,084 99,249 35,410 - 1,069,875

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหวางป - - 39 10 - - - 49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - - 39 10 - - - 49

มูลคาสุทธิตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 27,821 199,524 29,738 520,106 12,757 12,506 13,124 815,576

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 27,821 208,368 30,873 660,000 13,461 9,084 2,481 952,088

คาเสื่อมราคาสําหรับป
 2558 (128 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 148,049

 2559 (121 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 138,154
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระบบ
สาธารณปูโภค เครื่องจักรและ

และสวน เครื่องมือ อุปกรณ
ปรับปรุง อุปกรณและ เครื่องใช ระหวาง

ที่ดิน อาคาร อาคาร เครื่องจักร สํานักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 25,571 188,408 70,253 460,292 79,649 24,555 103 848,831

ซื้อเพิ่ม - - 673 105,787 107 - 13,048 119,615

จําหนาย - - - (82,966) (1) - - (82,967)

โอน - - - 103 - - (103) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 25,571 188,408 70,926 483,216 79,755 24,555 13,048 885,479

ซื้อเพิ่ม - - 1,701 29,469 1,246 1,643 28,692 62,751

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (32,673) (382) (1,219) - (34,274)

โอน - 19,051 - 24,317 12 - (40,974) 2,406

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 25,571 207,459 72,627 504,329 80,631 24,979 766 916,362

คาเสื่อมราคาสะสม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 34,268 44,808 215,001 70,805 13,007 - 377,889

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,382 6,706 38,376 2,420 4,279 - 57,163

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - - (12,820) (1) - - (12,821)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 39,650 51,514 240,557 73,224 17,286 - 422,231

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 5,815 3,286 40,162 2,365 3,713 - 55,341

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (7,491) (382) (1,219) - (9,092)

คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่โอน - 711 - - - - - 711

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 46,176 54,800 273,228 75,207 19,780 - 469,191

มูลคาสุทธิตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 25,571 148,758 19,412 242,659 6,531 7,269 13,048 463,248

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 25,571 161,283 17,827 231,101 5,424 5,199 766 447,171

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2558 (47 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 57,163

2559 (48 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 55,341

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 กลมุบรษิทัฯมยีอดคงเหลือของเครือ่งจกัรและยานพาหนะซึง่ไดมาภายใตสัญญาเชาการเงนิ โดยมีมูลคา
 สุทธติามบญัชเีปนจาํนวนเงนิ 92.6 ลานบาท (2558: 87.1 ลานบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ 87.3 ลานบาท (2558: 70.3 ลานบาท))
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม
 บัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 587.7 ลานบาท (2558: 469.8 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะ
 กิจการ: 244.4 ลานบาท (2558: 269.9 ลานบาท))
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําเครื่องจักรซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนเงิน 4.9 ลานบาทไปคํ้าประกัน
 สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร (2559: ไมมี) 
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16. สินทรัพยไมมีตัวตน

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนคอมพิวเตอรซอฟตแวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ราคาทุน 24,436 18,460 8,586 8,549

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (15,267) (12,883) (7,994) (7,314)

มูลคาสุทธิตามบัญชี 9,169 5,577 592 1,235

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 5,577 6,050 1,235 1,937

ซื้อเพิ่ม 6,010 1,155 37 1

ตัดจําหนาย (1) - - -

โอน - 516 - -

คาตัดจําหนาย (2,417) (2,144) (680) (703)

มูลคาตามบัญชีปลายป 9,169 5,577 592 1,235

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 14,516 1 1,066 272

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 55,630 55,280 19,895 36,890

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 13,459 28,967 12,582 28,890

เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 97 53 1,509 803

เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 11,161 4,759 5,383 4,298

คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 29,640 15,531 7,482 6,730

รวม 124,503 104,591 47,917 77,883

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
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18. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 64,750 95,394 57,875 61,289

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (2,911) (3,822) (2,557) (3,148)

รวม 61,839 91,572 55,318 58,141

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (38,447) (55,203) (34,481) (26,738)

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 23,392 36,369 20,837 31,403

(หนวย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชําระคืนเงินตน คํ้าประกันโดย งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2559 2558 2559 2558

วงเงินที่ 1 อัตรา BIBOR (1 
เดือน) บวกรอยละ 
2.55 ตอป และชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน

ชําระคืนเปนรายเดือน 
เดือนละ 2.55 ลานบาท 
รวมจํานวน 48 งวด 
งวดสุดทายชําระจํานวน 
5.15 ลานบาท

บริษัทไมไดมอบหลัก
ประกันใหแกธนาคาร

96,950 - 96,950 -

วงเงินที่ 2 อัตรา MLR ลบรอยละ 
2.50 ตอป และชําระ
ดอกเบี้ย ทุกเดือน

ชําระคืนเปนรายเดือน 
เดือนละ 2.36 ลานบาท 
รวมจํานวน 48 งวด งวด
สุดทายชําระสวนที่เหลือ
ทั้งจํานวน 

บริษัทไมไดมอบหลัก
ประกันใหแกธนาคาร

106,170 - 106,170 -

วงเงินที่ 3 อัตรา MLR ลบรอยละ 
2.00   ตอป และชําระ
ดอกเบี้ย    ทุกเดือน

ชําระคืนเปนรายเดือน 
เดือนละ 0.118 ลานบาท 
รวมจํานวน 60 งวด งวด
สุดทายชําระสวนที่เหลือ
ทั้งจํานวน 

การจดจํานําเครื่องจักร
และอุปกรณโดยบริษัท 
สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) (บริษัทยอย) 
และคํ้าประกันโดย 
บริษัทฯ - 3,000 - -

รวม 203,120 3,000 203,120 -

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป (58,920) (1,416) (58,920) -

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 144,200 1,584 144,200 -

 ภายใตสัญญาเงินกู กลุมบริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้
 สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา เปนตน

19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

 กลุมบริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเชาเครื่องจักรและยานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการโดย
 มีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญา
 ที่บอกเลิกไมได
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(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
ไมเกิน 1 ป 1-5 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 40,478 24,272 64,750

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                      (2,031) (880) (2,911)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 38,447 23,392 61,839

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ไมเกิน 1 ป 1-5 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 57,926 37,468 95,394

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                      (2,723) (1,099) (3,822)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 55,203 36,369 91,572

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมเกิน 1 ป 1-5 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 36,306 21,569 57,875

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                      (1,825) (732) (2,557)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 34,481 20,837 55,318

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมเกิน 1 ป 1-5 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 28,967 32,322 61,289

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                                      (2,229) (919) (3,148)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 26,738 31,403 58,141

 กลุมบริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้
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20. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป ขางหนาเปนจํานวน
 เงิน 9.6 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9.5 ลานบาท)  (2558: 9.2 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9.1 ลานบาท))
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของกลุมบริษัทฯ 
 ประมาณ 3 - 20 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  11 - 14 ป) (2558: 4 - 15 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 - 15 ป)

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 32,753 25,586 20,262 13,484

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน 5,270 4,435 2,899 2,558

ตนทุนดอกเบี้ย 833 1,229 577 631

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสวนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร - 3,345 - 4,704

การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน (685) 1,583 (680) 1,180

การปรับปรุงจากประสบการณ 739 (2,129) (349) (999)

ผลประโยชนที่จายระหวางป (4,087) (1,296) (2,107) (1,296)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 34,823 32,753 20,602 20,262

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ตนทุนขาย 2,398 2,764 1,647 1,829

คาใชจายในการขายและการบริหาร 3,705 2,900 1,829 1,360

รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 6,103 5,664 3,476 3,189
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 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

(หนวย: รอยละตอป)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด 1.83 - 3.51 1.83 - 3.07 3.11 – 3.40 2.57 - 3.07

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.09 - 5.71 3.44 - 5.54 5.27 – 5.71 5.21 - 5.54

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน

   จํานวนพนักงาน 0.00 - 54.00 0.00 - 54.00 0.00 – 53.00 0.00 - 53.00

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5.% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5.%

อัตราคิดลด (803) 851 (640) 683

อัตราการขึ้นเงินเดือน 354 (347) 129 (127)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (714) 762 (654) 697

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5.% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5.%

อัตราคิดลด (874) 927 (653) 698

อัตราการขึ้นเงินเดือน 896 (855) 674 (637)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (689) 755 (642) 704

21. สํารองตามกฎหมาย

 ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯและบรษิทัยอยแหงหนึง่ตองจดัสรร
 กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
 จนกวาทนุสาํรองนีจ้ะมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน สํารองตามกฎหมายดงักลาวไมสามารถนําไปจายเงนิปนผล 
 ในปจจุบัน บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

22. คาใชจายตามลักษณะ
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

23. ภาษีเงินได
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

 จาํนวนภาษเีงนิไดทีเ่กีย่วของกบัสวนประกอบแตละสวนของกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 
 2558 สรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 259,709 223,856 132,476 131,410

คาเสื่อมราคา 138,154 148,049 57,328 59,201

คาตัดจําหนาย 2,417 2,144 680 703

คาสาธารณูปโภค 78,374 52,257 32,897 34,932

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 488,429 409,526 139,151 165,960

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (22,187) 8,053 2,076 (6,453)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 22,301 18,759 1,720 43,185

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว              
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 4,499 (1,394) 2,056 1,574

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 26,800 17,365 3,776 44,759

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,239 1,239 1,239 1,239
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

(11) (560) 206 (977)
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 106,492 59,043 47,957 264,958

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 21,298 11,809 9,591 52,992

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหวางกัน (1,455) 637 - -

ขาดทุนทางภาษีสําหรับปที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี

1,040 2,125 - -

โอนกลับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เคยบันทึกไว 4,033 687 - -

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม 5,796 1,660 1,253 205

คาใชจายเพื่อการลงทุนที่ไดรับการยกเวน (3,778) - - -

เงินปนผลที่ไดรับยกเวน - - (7,020) (8,667)

อื่นๆ (134) 447 (48) 229

รวม 1,884 2,107 (5,815) (8,233)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 26,800 17,365 3,776 44,759

(หนวย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 292 232 142 72

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 3,293 4,691 275 108

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,595 3,373 4,595 3,373

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,149 6,365 4,120 4,052

รวม 15,329 14,661 9,132 7,605

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย

3,467 2,228 3,467 2,228

ผลตางชั่วคราวของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 10,891 5,735 6,393 3,051

ผลตางชั่วคราวจากสัญญาเชาระยะยาว - - 1,173 726

รวม 14,358 7,963 11,033 6,005

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 971 6,698 (1,901) 1,600

 รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินได มีดังนี้

 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวนเงิน
 9.7 ลานบาท (2558: 2.1 ลานบาท) ทีบ่รษิทัยอยไมไดบนัทกึสินทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีเนือ่งจากบรษิทัยอยพจิารณาแลว
 เห็นวาบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนได
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวนเงิน 8.2 ลานบาท (2558: 1.7 ลานบาท)
 ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2564 (2558: 2563)

24. กําไรตอหุน

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวน
 ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

25.  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

 ขอมลูสวนงานดาํเนนิงานทีน่าํเสนอนีส้อดคลองกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผ่มูอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงานไดรบั
 และสอบทานอยางสมํา่เสมอเพือ่ใชในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหกบัสวนงานและประเมนิผลการดาํเนนิงานของสวนงาน
 เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ
 กลุมบริษัทฯมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 5 สวนงาน ดังนี้
  - ธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติก
  - รับพิมพสติ๊กเกอร
  - รับจางผลิตและจัดจําหนายแมพิมพ
  - ธุรกิจผลิตและจําหนายพลาสติกประเภทใชในครัวเรือน
  - ธุรกิจผลิตและจําหนายชุดสังฆฑาน
 กลุมบริษัทฯไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานที่รายงานขางตน
 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
 การจดัสรรทรพัยากรและการประเมินผลการปฏบิติังาน กลมุบรษิทัฯประเมนิผลการปฏบิตังิานของสวนงานโดยพจิารณาจากกาํไร
 หรือขาดทุนจาก การดําเนินงานและสินทรัพยรวมซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการ
 ดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน
 การบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการระหวางสวนงานทีร่ายงานเปนไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสีาํหรบัรายการธรุกิจกบับคุคล
 ภายนอก
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของกลุมบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
ธุรกิจผลิต ธุรกิจผลิตและจําหนาย ธุรกิจผลิต 

และจําหนาย  ธุรกิจรับพิมพ  ธุรกิจรับจางผลิต/  พลาสติกประเภท และจําหนาย
ชิ้นสวนพลาสติก สติ๊กเกอร จัดจําหนายแมพิมพ ใชในครัวเรือน ชุดสังฆทาน รวมสวนงานที่รายงาน ตัดรายการระหวางกัน งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายไดจากลูกคาภายนอก 412,700 632,224 525,030 524,820 19,668 27,195 173,879 - 24,765 - 1,156,042 1,184,239 - (184,783) 1,156,042 999,456

รายไดระหวางสวนงาน 64,456 77,287 66 - 9,318 10,044 11,091 - 30 - 84,961 87,331 (84,961) (87,331) - -

ดอกเบี้ยรับ 933 946 8,575 7,834 24 21 133 - 6 - 9,671 8,801 (860) (382) 8,811 8,419

ดอกเบี้ยจาย 7,616 4,778 447 3,191 936 803 2 - 29 - 9,030 8,772 (860) (382) 8,170 8,390

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 58,008 59,904 67,877 83,815 3,704 6,959 10,904 - 78 - 140,571 150,678 - (485) 140,571 150,193

ภาษีเงินได 3,776 44,759 19,465 9,401 - 686 2,970 - 867 - 27,078 54,846 (278) (37,481) 26,800 17,365

กําไร (ขาดทุน) ของสวนงาน 44,181 220,200 72,221 29,237 (5,480) (11,223) (3,707) - 23 - 107,238 238,214 (27,547) (196,536) 79,691 41,678
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

 สินทรัพยของสวนงานของกลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)
ธุรกิจผลิต ธุรกิจผลิตและ

จําหนาย
ธุรกิจผลิต

และจําหนาย ธุรกิจรับพิมพ ธุรกิจรับจางผลิต/ พลาสติกประเภท และจําหนาย

ชิ้นสวนพลาสติก สติ๊กเกอร จัดจําหนายแมพิมพ ใชในครัวเรือน ชุดสังฆทาน งบการเงินรวม

สินทรัพยของสวนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 694,427 1,045,334 24,663 322,697 35,221 2,122,342

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 731,691 1,051,737 32,952 - - 1,816,380

 ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 
 
 รายไดจากลูกคาภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกคา

(หนวย: พันบาท)
ประเทศ 2559 2558

ไทย 1,120,312 962,562

พมา 9,684 10,324

อังกฤษ 3,086 -

โปแลนด 463 4,430

อื่น ๆ 12,419 5,268

รวม 1,145,964 982,584

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
 ในป 2559 กลุมบริษัทฯมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 5 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 508.1 ลานบาท ซึ่งมาจากสวนงาน
ธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกและธุรกิจรับพิมพสติ๊กเกอร (2558: 507.4 ลานบาท)

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบรษิทัฯ บรษิทัยอยและพนกังานจะจายสมทบเขากองทนุเปนรายเดอืนในอตัรารอยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทนุสาํรองเลีย้งชพีนีบ้รหิาร
โดยบริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ไทย) จาํกดั และจะจายใหแกพนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวาดวยกองทนุ
ของกลุมบริษัทฯ ในระหวางป 2559 กลุมบริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวนเงินรวม 2.7 ลานบาท (2558: 2.7 ลานบาท) 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.3 ลานบาท (2558: 1.3 ลานบาท))
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เงินปนผล
เงินปนผล อนุมัติโดย จํานวนหุน จายตอหุน เงินปนผลจาย

(พันหุน) (บาท) (พันบาท)

เงินปนผลจากกําไรของป 2557 และ
จากกําไรสะสม

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2558 380,121 0.3500 133,042

รวมเงินปนผลสําหรับป 2558 133,042

เงินปนผลจากกําไรของป 2558 และ
จากกําไรสะสม

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2559 1,520,484 0.0200 30,408

รวมเงินปนผลสําหรับป 2559 30,408

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 0.3 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไมมี) สําหรับ
   การตอเติมยานพาหนะ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 5.8 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการกอสรางโรงงาน
 28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ
   กลมุบรษิทัฯไดเขาทาํสญัญาเชาดาํเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัการเชาอปุกรณและสญัญาบรกิาร อายขุองสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต 
   1 ถึง 3 ป
 
 กลุมบริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาขางตน ดังนี้

27. เงินปนผล

 28.3  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาระยะยาว
   บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบุคคลที่เกี่ยวของกันคนหนึ่ง สัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป เริ่มใน
   เดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัทยอยอยูในฐานะผูเชาสามารถพิจารณาในการ ตอสัญญาไดอีกทุก ๆ 3 ป ในระหวางป 2559 
   บริษัทยอยมีคาเชาเปนจํานวนเงิน 3.0 ลานบาท (2558: ไมมี)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

จายชําระ
ภายใน 1 ป 3,419 3,831 3,059 3,619

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป - 14 - 14
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 28.4  การคํ้าประกัน
   ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุมบริษัทฯเหลืออยูเปน
    จาํนวนเงนิ 7.9 ลานบาท (2558: 4.2 ลานบาท) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ: 3.2 ลานบาท (2558: 2.8 ลานบาท)) ซึง่เกีย่วเนือ่ง
    กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา และ
    การสั่งซื้อวัตถุดิบ
   ข) บรษิทัฯคํา้ประกนัวงเงนิกูใหแกบรษิทั สาลี ่เอ็นจเินยีริง่ จาํกดั ซึง่มยีอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เปนจาํนวนเงนิ
    3.0 ลานบาท ในระหวางป 2559 บรษิทั สาลี ่เอน็จเินยีริง่ จาํกดั ไดจายชาํระคนืเงนิกยูมืทัง้หมดแลว และบรษิทัฯไดไถถอน
    การคํ้าประกันดังกลาวกับธนาคาร
 28.5 เลตเตอรออฟเครดิต
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคารเปนจํานวนเงิน
   0.37 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: ไมมี) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักร

29.  ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับ
  ชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน 69,583 - - 69,583

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน 63,387 - - 63,387
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 ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

30. เครื่องมือทางการเงิน

 30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   เคร่ืองมือทางการเงนิทีส่าํคญัของกลมุบรษิทัฯตามทีน่ยิามอยูในมาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปดเผย
   ขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้ เงินให
   กยูมืและเงนิกยูมืระยะยาว กลมุบรษิทัฯมีความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิดงักลาว และมนีโยบายในการบรหิาร
   ความเสี่ยงดังนี้
   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
   กลมุบรษิทัฯมีความเสีย่งดานการใหสนิเชือ่ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา เงนิใหกูยืมและลกูหนีอ่ื้น ฝายบรหิารควบคมุความเสีย่ง
   นีโ้ดยการกาํหนดใหมนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสินเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้ กลมุบรษิทัฯจงึไมคาดวาจะไดรบัความเสยีหาย
   ที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของกลุมบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุมบริษัทฯ มีฐาน
   ของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่กลุมบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคา
   ตามบัญชีของลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน 69,583 - - 69,583

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 10,250 72,800 83,050

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน 63,387 - - 63,387

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 10,250 72,800 83,050
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  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  กลมุบริษทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเก่ียวเนือ่งกับเงนิฝากธนาคาร เงนิใหกยูมืและเงนิกูยมืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ 
  สนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิสวนใหญมอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมอัีตราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเคยีงกบัอตัรา
  ตลาดในปจจุบัน
  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
  ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตรา
  ดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่       อัตราดอกเบี้ย

ภายใน มากกวา 1 ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 143,081 1,022 144,103 0.10 - 1.45

เงินลงทุนชั่วคราว 458,307 - - - 458,307 0.90 - 1.80

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 323,583 323,583 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน - - 933 - 933 1.3

458,307 - 144,014 324,605 926,926

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 124,503 124,503 -

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 203,120 - 203,120 BIBOR+2.55 

- MLR-2.50

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 38,447 23,392 - - 61,839 2.68 - 5.28

38,447 23,392 203,120 124,503 389,462
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่       อัตราดอกเบี้ย

ภายใน มากกวา 1 ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 65,692 658 66,350 0.13 - 0.75

เงินลงทุนชั่วคราว 510,300 - - - 510,300 1.93 - 2.35

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 212,900 212,900 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน - - 932 - 932 1.5

510,300 - 66,624 213,558 790,482

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 104,591 104,591 -

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - - 3,000 - 3,000 MLR -  2.00

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 55,203 36,369 - - 91,572 2.18 - 5.60

55,203 36,369 3,000 104,591 199,163

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่       อัตราดอกเบี้ย

ภายใน มากกวา 1 ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 30,243 100 30,343 0.10 - 0.38

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 72,540 72,540 -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 17,000 - - - 17,000 6.00

17,000 - 30,243 72,640 119,883

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 47,917 47,917 -

เงินกูยืมระยะยาวธนาคาร - - 203,120 - 203,120 BIBOR+2.55 

- MLR-2.50

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 34,481 20,837 - - 55,318 4.10 - 5.28

34,481 20,837 203,120 47,917 306,355
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่       อัตราดอกเบี้ย

ภายใน มากกวา 1 ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป ถึง 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 39,931 100 40,031 0.75 - 1.13

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - 80,083 80,083 -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13,000 - - - 13,000 6.00

13,000 - 39,931 80,183 133,114

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 77,883 77,883 -

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 26,738 31,403 - - 58,141 4.40 - 5.28

26,738 31,403 - 77,883 136,024

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2559 2558 2559 2558 2559 2558
(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

ดองเวียดนาม 190 190 - - 0.0016 0.0016

เยน - 40 37,930 86,340 0.3113 0.2965

เหรียญสหรัฐอเมริกา 210 33 9 11 35.8307 35.9233

เหรียญสิงคโปร 4 7 - - 24.4468 25.2484

ยูโร 8 2 90 90 37.7577 39.0780

ฟรังกสวิส 0.1 1 - - 34.7076 36.0227

ริงกิตมาเลเซีย 1 - - - 7.8502 -

เหรียญออสเตรเลีย 14 5 - - 25.5462 25.8990

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  กลุมบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญา
  ไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
  ตางประเทศดังนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

  30.2  มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสวนใหญของกลมุบรษิทัฯจดัอยใูนประเภทระยะสัน้ เงนิใหกยูมืและเงนิกยูมืมอีตัราดอกเบีย้
    ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคา
    ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถปุระสงคในการบรหิารจดัการทนุทีส่าํคญัของกลมุบรษิทัฯ คอืการจดัใหมซีึง่โครงสรางทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนับสนนุการดาํเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เทากับ 0.26:1 (2558: 0.15:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.31:1 (2558: 0.15:1)

32. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนซึ่งจะ
จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ในเรื่องการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของป 2559 และกําไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 
0.035 บาท รวมเปนเงิน 53.2 ลานบาท เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือ
หุนของบริษัทฯ
  เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ 2560 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั สาลี ่พริน้ทติง้ จาํกดั (มหาชน) ไดมมีตเิหน็ชอบใหเสนอตอทีป่ระชมุ
สามัญประจําปผูถือหุนซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ในเรื่องการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของป 2559 และกําไรสะสม
ของบริษัทยอย ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนเงิน 72 ลานบาท ทั้งนี้ ในระหวางป 2559 บริษัทยอยไดจายเงินปนผลระหวางกาลไป
แลวในอัตราหุนละ 0.025 บาท รวมเปนเงิน 30 ลานบาท และคงเหลือเปนเงินปนผลที่จะจายในครั้งนี้ในอัตราหุนละ 0.035 บาท รวม
เปนเงิน 42 ลานบาท เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทยอย

33. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ ของจํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา

(พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
ยูโร 64 38.29 มกราคม 2559


