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ข้อมูลทั่วไป
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ที่อยู่

:   18 หมู่ 10 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   12120
โทรศัพท์ 662-529-5968-99
โทรสาร 662-529-5958-9 (สำ�นักงาน)   662-529-5957 (โรงงาน)
เว็บไซต์
: www.saleeind.com
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: SALEE
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ และมีบริษัทย่อยทำ�
ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูง
เลขทะเบียนบริษัท
: บมจ.0107547000630
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ : วันที่ 28 เมษายน 2548
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 380,121,074 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านหนึง่ แสนสองหมืน่ หนึง่ พันเจ็ดสิบสีบ่ าท) มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท  
ทุนชำ�ระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 380,121,017 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสิบเจ็ดบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
การลงทุนในบริษัทย่อย
: บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูง
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 300,000,000 บาท อัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65
ที่ตั้ง 19 หมู่ 10 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ (02) 529-6000  โทรสาร (02) 529-6010-11
		 บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท อัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้ง 18 อาคาร 6 หมู่ 10 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   12120
โทรศัพท์ (02) 529-5920-7  โทรสาร (02) 529-5928
		 บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด จำ�หน่ายแม่พิมพ์
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท   อัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51
ที่ตั้ง 18 หมู่ 10 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   12120
โทรศัพท์ (02) 529-5968-99  โทรสาร (02) 529-5959
นายทะเบียนหลักทรัพย์
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด    
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์  (662) 229-2800 โทรสาร (662) 654-5427
ผู้สอบบัญชี
: 1. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
บริษัท สำ�นักงาน  อีวาย จำ�กัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์
ชั้น 33  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (02) 264-0777, (02) 661-9190  โทรสาร. (02) 264-0789-90

4 รายงานประจำ�ปี

2558

รายงานจากคณะกรรมการ
ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา  ถือว่าเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชะลอตัวและไม่ค่อยดีนัก ส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น ทำ�ให้ผลประกอบ
การของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว   อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยัง
สามารถรักษายอดรายได้ที่มากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยการรักษาฐานลูกค้าที่กลุ่มบริษัท
มีอยู่
สำ�หรับในปี 2558 ที่ผ่านมา  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,008 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2557ในอัตราร้อยละ 9 และมีกำ�ไรสุทธิลดลงจาก 116.05 ล้านบาท ในปี 2557
เป็น 32.73 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 72 ซึ่งสาเหตุที่กำ�ไรสุทธิลด
ลงดังกล่าวเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงทั้งในกลุ่มสินค้าผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและพิมพ์
ฉลาก ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจากปริมาณ
ความต้องการสินค้าที่ลดลง
ทั้งนี้ ในปี 2559 นี้ จากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากการลงทุนใหม่ ๆ ของภาครัฐ บริษัทจึงเชื่อว่า  ธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะสามารถกลับมา
เติบโตได้โดยในปีที่ผ่านมา  บริษัทมีกำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้นสำ�หรับงานด้านฉีดพลาสติกสำ�หรับกลุ่มสินค้าที่มีขนาดเล็ก   โดยกลุ่มบริษัทได้พยายามเจาะเข้าไปใน
กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อขยายฐานของลูกค้าให้กว้างขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น
คณะกรรมการเชื่อมั่นว่า  แนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทที่มีคุณธรรมและยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่นคงซึ่งคณะกรรมการได้พยายามวางเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกัน
ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง อาทิ การบริจาคสิ่งของแก่
โรงเรียนต่าง ๆ  การร่วมกิจกรรมแจกสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็กในวันเด็ก การบริจาคสิ่งของและเข้าเยี่ยมให้กำ�ลังใจแก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่ได้ร่วม
มือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่า ในปี 2559 บริษัทจะสามารถกลับมาเติบโตได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งคณะกรรมการทุกคน
ให้คำ�มั่นและยืนยันว่า จะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้องค์กรนี้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ทุกฝ่าย

พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
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นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

นายสาทิส ตัตวธร

นายเศวต นราธิปกร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)

กรรมการ

นางพิมพา จิวะพรทิพย์

นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์

นายชาญชัย อัศวกาญจน์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

นายพัฒนา อัศวนิเวศน์

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้ อายุ  คุณวุฒิทางการศึกษา/
รับแต่งตั้ง
(ปี)
ประวัติอบรม
(วาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี)
64 ปี ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
- ประธานกรรมการ
DAP รุน่ ที่ 26
- กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
วันที่ 5 ตุลาคม 2547
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
26 กรกฎาคม 2547
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ  
24 เมษายน 2557)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำ�งาน/การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
การถือ ทางครอบครัว 
หุ้นใน ระหว่าง
บริษัท กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
(%) ผู้บริหาร
0

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
สามี
นางพิมพา  ปี 2551 - ปัจจุบัน รองประธาน
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)/
จิวะพรทิพย์
กรรมการ
(กรรมการ) ปี 2546 - ปี 2550 ประธานกรรมการ ผลิตแม่สีพลาสติก
ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)/
บริหาร
ผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูง
ปี 2542 - ปี 2558 ประธานกรรมการ



ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด/
ผลิตแม่พิมพ์
ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด/
บริหาร
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไวต้า จำ�กัด/
ปี 2543 - ปี 2556 ประธานกรรมการ ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์สำ�หรับสัตว์
ปี 2549 - ปัจจุบัน
ปี 2540 - ปัจจุบัน
ปี 2533 - ปัจจุบัน
ปี 2522 - ปัจจุบัน
ปี 2556 - ปี 2558

59 ปี
ปริญญาตรี  
นายสาทิส ตัตวธร
สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้จัดการและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
DAP รุ่นที่ 26
รองกรรมการผู้จัดการ/
วันที่ 5 ตุลาคม 2547
(รักษาการ)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก
26 กรกฎาคม 2547
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
28 เมษายน 2558)

2.75% 

บริหาร
กรรมการ

บริษัท ฟูรูทากะ วีไอวี (ประเทศไทย) จำ�กัด/
ขายส่งชิ้นส่วนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำ�กัด/
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เคมีใน-ต่างประเทศ
กรรมการ
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำ�กัด/
ให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า 
กรรมการ
บริษัท เฟเวอร์เทรด จำ�กัด/
จำ�หน่ายการ์ดอวยพรต่างๆ
ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด/
ผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์

ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ความสัมพันธ์ ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)/
ผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูง
 ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ปี 2556 - ปี 2558

กรรมการ

ปี 2542 - ปี 2556

กรรมการ

ปี 2542 - ปี 2547

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด/
ผลิตแม่พิมพ์
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด/
จำ�หน่ายแม่พิมพ์
บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส์ จำ�กัด/
รับซื้อถาด ไอซี                                                                 
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด/
จำ�หน่ายเคมีภัณฑ์

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 7
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้ อายุ  คุณวุฒิทางการศึกษา/
รับแต่งตั้ง
(ปี)
ประวัติอบรม
(วาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี)
60 ปี
นายเศวต นราธิปกร
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2547
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
28 เมษายน 2558)

ปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DAP รุ่นที่ 26
วันที่ 5 ตุลาคม 2547

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำ�งาน/การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
การถือ ทางครอบครัว 
หุ้นใน ระหว่าง
บริษัท กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
(%) ผู้บริหาร
3.66% 

64 ปี ประกาศนียบัตร Business 0%
นางพิมพา จิวะพรทิพย์
Management Winona
กรรมการ
Technical Institute MN USA.
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
DAP รุ่นที่ 26
ครั้งแรก
วันที่ 5 ตุลาคม  2547
26 กรกฎาคม 2547
เคยถูกลงโทษในการกระทำ�ที่
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลัก
19 เมษายน 2556)

ไม่มี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ความสัมพันธ์ ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)/
ผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูง
 ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด/
ผลิตแม่พิมพ์
ปี 2556 - ปี 2558    กรรมการ
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด/
จำ�หน่ายแม่พิมพ์
ปี 2542 - ปี 2547 รองกรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด/
ผู้จัดการ
จำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
ปี 2548 - ปี 2558 กรรมการ บริษัท เค.ตรอนคอมพิวเตอร์ จำ�กัด/
ภรรยา ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
นายสุชาติ
จิวะพรทิพย์
ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
(ประธานกรรมการ) 
ปี 2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ปี 2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
มาตรา 243(1) ประกอบ 244
และ 243(2) ประกอบ ปอ.83
(คำ�สั่งเปรียบเทียบที่ 56/2555)

นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ 66 ปี  ประกาศนียบัตร  
อาชีวะศึกษา
กรรมการและกรรมการ
วิทยาลัยพาณิชย์อัสสัมชัญ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
DAP รุ่นที่ 26
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2547
ครั้งแรก
26 กรกฎาคม 2547
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
24 เมษายน 2557)

8 รายงานประจำ�ปี

2558

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด/
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัท ไวต้า จำ�กัด/
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์สำ�หรับสัตว์

2.99% ไม่มีความสัมพันธ์ ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-



-

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษทั ทรีบอนด์ วีไอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด/
จำ�หน่ายกาวทุกประเภท
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีบอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด/
ปัจจุบัน
ผลิตฝาครอบด้านบนของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ไวต้า จำ�กัด/
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์สำ�หรับสัตว์
กรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำ�กัด/
ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุดิบเคมีภัณฑ์/
เวชภัณฑ์สำ�หรับสัตว์
กรรมการ
ปี 2542 - ปี 2552
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด/
นำ�เข้าและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้ อายุ  คุณวุฒิทางการศึกษา/
รับแต่งตั้ง
(ปี)
ประวัติอบรม
(วาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี)
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
กรรมการและกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการครั้งแรก
26 กรกฎาคม 2547
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
28 เมษายน 2558)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว 
ประสบการณ์ทำ�งาน/การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
หุ้นใน ระหว่าง
บริษัท กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
(%) ผู้บริหาร

48 ปี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  1.01%  หลานชาย ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
Indiana University
นายสุชาติ ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)
of Pennsylvania
จิวะพรทิพย์
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
DAP รุ่นที่ 26
บริษทั สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด/
วันที่ 5 ตุลาคม 2547
ผลิตแม่พิมพ์
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด/
ปี 2549 - ปี 2556 รองกรรมการ นำ�เข้าและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
ผู้จัดการ
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ปี 2549 - ปี 2556 รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ปี 2549 - ปัจจุบัน
ปี 2546 - ปัจจุบัน
ปี 2546 - ปี 2556
ปี 2546 - ปี 2547

บริษัทไวต้า นิวทรีชั่น จำ�กัด/
ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุดิบเคมีภัณฑ์/เวชภัณฑ์
สำ�หรับสัตว์
กรรมการ
บริษัท ฟูรูทากะ วีไอวี (ประเทศไทย) จำ�กัด/
ขายส่งชิ้นส่วนของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
บริษทั ทรีบอนด์ วีไอวีเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด/
นำ�เข้า-ส่งออก กาวทุกประเภท
กรรมการ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
ผู้จัดการแผนกการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)

ตลาด
และขาย
ปี 2542 - ปี 2546 ผู้จัดการแผนก VPH

วทบ. (ทอ)
พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช 67 ปี 
DAP รุ่นที่ 26
- กรรมการอิสระ
วันที่  5  ตุลาคม  2547
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
DCP รุ่นที่ 122/2553
- ประธานกรรมการสรรหา
หลักสูตรการกำ�กับดูแล
และพิจารณาค่าตอบแทน
กิจการสำ�หรับกรรมการและ
ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของ
กรรมการครั้งแรก
รัฐวิสาหกิจและองค์การ
9 กันยายน 2552
มหาชน รุ่นที่ 5 สถาบัน
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
พัฒนากรรมการและผู้บริหาร
19 เมษายน 2556)
ระดับสูงของภาครัฐ

0%

บริษัท ไวต้า จำ�กัด/
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์สำ�หรับสัตว์

บริษัท ไวต้า จำ�กัด

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
บริษทั บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน) /
กรรมการตรวจสอบ บริการจัดหาแรงงาน
ประธานการมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ปี 2551 - ปี 2554 กรรมการตรวจสอบ

บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) /
ขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 9
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้ อายุ  คุณวุฒิทางการศึกษา/
รับแต่งตั้ง
(ปี)
ประวัติอบรม
(วาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว 
ประสบการณ์ทำ�งาน/การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
หุ้นใน ระหว่าง
บริษัท กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
(%) ผู้บริหาร


ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
ปี 2552

รองผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด
ปี 2546 -  ปี 2551 กรรมการ

63 ปี 
พาณิชยการ
นายพัฒนา อัศวนิเวศน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กรรมการอิสระ / กรรมการ
DAP รุ่นที่ 77
ตรวจสอบ
วันที่ 21 มกราคม 2552
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก
27 เมษายน 2553
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
19 เมษายน 2556)

0% 

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา 62 ปี ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี
- กรรมการอิสระ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการตรวจสอบ
DAP รุ่นที่ 35
- กรรมการสรรหาและ
วันที่ 7 มีนาคม 2548
พิจารณาค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 15 กุมภาพันธ์ 2548
(แต่งตั้งล่าสุดเมื่อ
24 เมษายน 2557)

0% 

10 รายงานประจำ�ปี

2558

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ความสัมพันธ์


กองบัญชาการกองทัพไทย
บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำ�กัด/
ผลิตเคมีภัณฑ์
-

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
ปัจจุบัน

 กรรมการ

บริษทั สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จำ�กัด /
จำ�หน่าย สแตนเลส, ทองเหลือง, ทองแดง, ทองเเหล็ก
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั สินสยามอินเตอร์นชัน่ แนลกรุป๊ (1991) จำ�กัด /
จำ�หน่าย สแตนเลส, ทองเหลือง, ทองแดง, ทองเเหล็ก
ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำ�กัด/
นำ�เข้า/จำ�หน่ายอะไหล่เครื่องเย็น
ปี 2517 - ปี 2542
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สินสยาม เอ็นจิเนียริ่ง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ความสัมพันธ์


-

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ฟิวเจอร์ เพอร์เฟค ชินดิเคท จำ�กัด/
บริการรับค้ำ�ประกันและให้เช่าพื้นที่
กรรมการ
บริษัท เบทเทอร์เดย์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด/
บริการให้เช่าพื้นที่
ปี 2547 - ปี 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัลมาติเนอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2533 - ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำ�กัด/
ผู้จัดการ
ผลิตกระเป๋าส่งออก

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้ อายุ  คุณวุฒิทางการศึกษา/
รับแต่งตั้ง
(ปี)
ประวัติอบรม
(วาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี)
นายสุพจน์ สุนทรินคะ
เลขานุการบริษัท

48 ปี

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว 
ประสบการณ์ทำ�งาน/การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น
หุ้นใน ระหว่าง
บริษัท กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ
(%) ผู้บริหาร

ปริญญาโท  สาขา  0.01%
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี  สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ความสัมพันธ์


-

ตำ�แหน่งในบริษัทอื่น

ปี 2542 -  ปี 2547

หมายเหตุ
ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ดังนี้
- ตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร
เดิม
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
- ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ
เดิม
นายสาทิส ตัตวธร
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกรรมการ ดังนี้
- ตำ�แหน่งประธานกรรมการ
เดิม
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
ทั้งนี้ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ ยังคงดำ�รงตำ�แหน่งเป็น กรรมการบริษัท
-  ตำ�แหน่งกรรมการ นายชาญชัย อัศวกาญจน์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
				
เดิม
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
- ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เดิม
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช
- ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เดิม
  
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช  

ผู้จัดการส่วน
ฝ่ายการตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปลี่ยนเป็น
นายสาทิส ตัตวธร
เปลี่ยนเป็น
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
เปลี่ยนเป็น
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
เปลี่ยนเป็น
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
เปลี่ยนเป็น
นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
เปลี่ยนเป็น
นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
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ข้อมูลคณะผู้บริหาร
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

นายสาทิส ตัตวธร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ/
รองกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)

นายชาญชัย อัศวกาญจน์

นายวีรวิธ วณิชยาลัย

นายสุพจน์ สุนทรินคะ

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม

กรรมการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
พัฒนาธุรกิจ/
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(รักษาการ)

12 รายงานประจำ�ปี

2558

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายเศวต นราธิปกร
กรรมการบริหาร

Mr.Takashi Otani

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
อายุ 64 ปี
ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ การถือ
กับ
หุ้นใน
ผู้บริหาร บริษัท
(%)
สามีนางพิมพา
จิวะพรทิพย์
(กรรมการ)

0%

ประวัติการทำ�งาน

การศึกษา
ปี พ.ศ.
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ปี 2543 - ปัจจุบัน
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
DAP รุ่นที่ 26
ปี 2551 - ปัจจุบัน
วันที่  5  ตุลาคม  2547 ปี 2546 - ปี 2550
ปี 2558 - ปัจจุบัน
ปี 2542 - ปี 2558
ปี 2557 - ปัจจุบัน
ปี 2543 - ปี 2556
ปี 2548 - ปัจจุบัน
ปี 2549 - ปัจจุบัน
ปี 2540 - ปัจจุบัน
ปี 2533 - ปัจจุบัน
ปี 2522 - ปัจจุบัน
ปี 2556 - ปี 2558

นายสาทิส ตัตวธร
อายุ 59 ปี
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ/(รักษาการ)

ไม่มี
ความสัมพันธ์

2.75%

นายเศวต นราธิปกร
อายุ 60 ปี
กรรมการบริหาร

ไม่มี
ความสัมพันธ์

3.66%

นายชาญชัย อัศวกาญจน์
อายุ 48 ปี
กรรมการบริหาร

หลานชาย
นายสุชาติ
จิวะพรทิพย์

1.01 %

ปริญญาตรี  
ปี 2548 - ปัจจุบัน
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2542 - ปัจจุบัน
DAP รุ่นที่ 26
วันที่ 5 ตุลาคม 2547
ปี 2556 - ปี 2558
ปี 2542 - ปี 2556
ปี 2542 - ปี 2547

ปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DAP รุ่นที่ 26
วันที่ 5 ตุลาคม 2547

ตำ�แหน่ง/บริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไวต้า จำ�กัด
ประธานกรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ฟูรูทากะ วีไอวี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ซันโย กาเซ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เฟเวอร์เทรด จำ�กัด
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ยูเนี่ยน ซันไรส์ จำ�กัด   
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด

ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปี 2558 กรรมการ
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2542 - ปี 2547 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด

-ปริญญาโท สาขา
ปี 2550 - ปัจจุบัน
บริหารธุรกิจ
   Indiana University of    ปี 2557 – ปัจจุบัน
   Pennsylvania
ปี 2549 – ปี 2556
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2557 – ปัจจุบัน
DAP รุ่นที่ 26
ปี 2549 – ปี 2556
วันที่ 5 ตุลาคม 2547

กรรมการ
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไวต้า จำ�กัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ การถือ
กับ
หุ้นใน
ผู้บริหาร บริษัท
(%)

ประวัติการทำ�งาน

การศึกษา
ปี พ.ศ.

ตำ�แหน่ง/บริษัท

ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
     บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำ�กัด      
กรรมการ
ปี 2551 - ปัจจุบัน บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2549 – ปัจจุบัน บริษัท ฟูรูทากะ วีไอวี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2546 –ปัจจุบัน บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวีเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2546 - ปี 2556 บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
ปี 2546 - ปี 2547 ผู้จัดการแผนกการตลาดและขาย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2542 - ปี 2546 ผู้จัดการแผนก VPH
บริษัท ไวต้า จำ�กัด  
นายวีรวิธ วณิชยาลัย
อายุ 60 ปี
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ไม่มี
ความสัมพันธ์

0.13%

ปริญญาตรี  สาขา
ปี 2536 -  ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริหารธุรกิจ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

Mr. Takashi Otani
อายุ 69 ปี
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย

ไม่มี
ความสัมพันธ์

0.02%

Chuo University High
School, Japan

ไม่มี
นายสุพจน์ สุนทรินคะ
ความสัมพันธ์
อายุ 48 ปี
- เลขานุการบริษัท
- ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
- ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ/(รักษาการ)
ไม่มี
นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม
ความสัมพันธ์
อายุ 39 ปี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

0.01%

0%

ปี 2540 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)

- ปริญญาโท สาขา
ปี 2547 - ปัจจุบัน
บริหารธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ปี 2542 -  ปี 2547
- ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาโท สาขา
ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริหารธุรกิจ   
ปี 2542 - ปี 2558 ผูจ้ ัดการแผนกบัญชีและการเงิน
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
   ราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี   
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมายเหตุ
ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ดังนี้
- ตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร
เดิม
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
- ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ
เดิม
นายสาทิส ตัตวธร
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกรรมการ ดังนี้
- ตำ�แหน่งประธานกรรมการ
เดิม
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
ทั้งนี้ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ ยังคงดำ�รงตำ�แหน่งเป็น กรรมการบริษัท
-  ตำ�แหน่งกรรมการ นายชาญชัย อัศวกาญจน์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
				
เดิม
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
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ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วน ฝ่ายการตลาด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปลี่ยนเป็น
นายสาทิส ตัตวธร
เปลี่ยนเป็น
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
เปลี่ยนเป็น
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
เปลี่ยนเป็น
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536   ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และ
กลุ่มผู้บริหารของบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด ได้แก่ กลุ่มจิวะพรทิพย์ กลุ่มอัศวกาญจน์  กลุ่มวงศ์ทวีพิพัฒน์ กลุ่มตัตวธร กลุ่มนราธิปกร ซึ่งประกอบธุรกิจ
ด้านการจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพจากลูกค้ามาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี โดยการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 
ทำ�ให้กลุ่ม วีไอวี อินเตอร์เคม เล็งเห็นช่องว่างทางการค้าซึ่งในขณะนั้นวัตถุดิบหลาย ๆ ประเภทที่ลูกค้าใช้ในการผลิตยังคงมีการซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้น กลุ่ม
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท จึงทำ�การขยายขอบเขตการดำ�เนินธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยได้จัดตั้ง
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และต่อมาในปี 2539 ได้จัดตั้งบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
ฉลากสินค้า 
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 28 เมษายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 145,000,000 บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
“SALEE”
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า  ชิ้นส่วนยานยนต์ ให้กับผู้ผลิต
สินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ OEM ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ที่มี
ฐานการผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ
ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉีด (Plastic Injection) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป
(Vacuum Pressure Forming) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณการผลิตและกลุ่มลูกค้าของงานทั้งสองประเภท (Plastic Injection และ Vacuum Pressure
Forming) ของบริษัทมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 บริษัทได้เพิ่มกำ�ลังการผลิตด้านการฉีดพลาสติกโดยการสร้างโรงงานการผลิตเพิ่ม เพื่อรองรับกำ�ลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตการพิมพ์ฉลาก โดยเฉพาะฉลากชนิดที่มีกาวในตัว
(Self-adhesive Label) ต่อมาบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จดทะเบียนเสร็จเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2557  และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SLP” ซึ่งภายหลังเข้าจดทะเบียน
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ร้อยละ 65
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ฉีดและขึ้นรูปพลาสติก เพื่อเป็นการเสริมความ
แข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของบริษัท และทำ�ให้บริษัทมีการบริการที่ครบวงจรมากขึ้น โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 100
วันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด กับบริษัทเซ็นทรัล ฟายน์ ทูล จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
เพื่อทำ�ธุรกิจจำ�หน่ายแม่พิมพ์ (Molds) เพื่อเป็นการช่วยขยายธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว   โดยบริษัทถือหุ้น
อยู่ในบริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 51   
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เลิกกิจการบริษัทย่อย คือ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด เนื่องจากประสบผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำ�เนิน
การจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่  18 มกราคม 2559

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 15
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าหมายหรือกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

กลุ่มบริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อมุ่งเน้นสำ�หรับลูกค้าที่ต้องการงานในลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็น
บริษัทข้ามชาติต่างๆ  ซึ่งไม่ได้เน้นที่ราคาสินค้าเป็นสำ�คัญ

วิสัยทัศน์

• “เป็นผู้นำ�ด้านการผลิตอย่างครบวงจรสำ�หรับชิ้นส่วนพลาสติกและงานพิมพ์ฉลากคุณภาพสูง”

วัตถุประสงค์

• ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและงานพิมพ์ฉลากที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้
• ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและงานพิมพ์ฉลากได้อย่างครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบจนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
• สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ

เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้านธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัทมีเป้าหมายในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเล็งเห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการผลิต และมีศักยภาพในการเติบโตสูง
ในอุตสาหกรรม เช่น สายผลิตภัณฑ์ทางด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค (Food Packaging) และชิ้นส่วนยานยนต์  ซึ่งทั้งสองอุตสาหกรรม บริษัทมีลูกค้า
และคำ�สั่งซื้อแต่ไม่มาก จึงต้องการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค ซึ่งบริษัทมีห้อง Clean Room
ที่สะอาดและทันสมัยเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ และปัจจุบันบริษัทสามารถได้รับใบประกาศรับรองคุณภาพด้าน GMP รวมถึงการเข้าไปรับงานทางภาครัฐที่
เกี่ยวกับชิ้นงานพลาสติกเพิ่มเติม
2. ปรับปรุงมาตรฐานการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ด้านธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า บริษัทมีเป้าหมายในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เจาะกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย
2. พยายามเพิม่ ประเภทหรือชนิดของสินค้าจากลูกค้าเดิมทีม่ อี ยู  ่ เพือ่ เพิม่ ยอดขายจากกลุม่ ลูกค้าเดิม เพราะปัจจุบนั กลุม่ ลูกค้าของบริษทั ซึง่ เป็นบริษทั ข้ามชาติ
รายใหญ่ด้านการจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น ยังมีสินค้าอีกเป็นจำ�นวนมากที่บริษัทสามารถจะเข้าไปสนับสนุนด้านการผลิตให้ได้
3. จากการระดมทุนโดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีแผนที่จะขยายกำ�ลังการผลิต โดยการก่อสร้างโรงงานใหม่เพิ่มเติมอีกประมาณ 5,000
ตารางเมตร แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทจึงได้ชะลอการก่อสร้างออกไปและจะพิจารณาอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ทั้งนี้ จะสามารถเพิ่ม
กำ�ลังการผลิตได้อีกประมาณ 60-70%
ด้านธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ บริษัทมีเป้าหมายในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เพิ่มความสามารถและศักยภาพในการผลิตแม่พิมพ์ของบริษัท
2. ขยายงานด้านแม่พิมพ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยให้การรับงานมีความต่อเนื่องหรือสม่ำ�เสมอมากขึ้น
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กลยุทธ์
ด้านธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. บริษทั จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตแต่บริษทั ยังได้รบั คำ�สัง่ ซือ้ น้อย  อาทิ  บรรจุภณั ฑ์เพือ่ การบริโภค(FoodPackaging)
และกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมให้มากขึ้น เช่น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเข้าไป
รับงานทางภาครัฐที่เกี่ยวกับชิ้นงานพลาสติกเพิ่มเติม
2. ผลิตสินค้าให้ทันตามนัดหมาย เนื่องจากสินค้าของบริษัทจะผลิตตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะสำ�หรับลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น จึงต้องมีการ
วางแผนการผลิตที่ดี เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งให้บริการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
3. คำ�นึงถึงการรักษาคุณภาพสินค้าเป็นสำ�คัญ โดยจัดให้มีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของลูกค้า  โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
4. มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวโดยบริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่การตลาดและขายของบริษัทดูแลและรับทราบข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายที่เกี่ยว
กับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อที่บริษัทจะได้ให้บริการที่ดีและเป็นที่พอใจแก่ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เทคนิคการผลิต และความชำ�นาญของบุคลากร เพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้มี
คุณภาพดีขึ้น อาทิ การปรับสภาพเครื่องจักรในการผลิตให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์ที่ถูกกำ�หนดไว้ เช่น อุณหภูมิ ระยะการดึงออก เพื่อลดการสูญเสียในการผลิต
เป็นต้น
6. เพิ่มเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ในวงกว้างมากขึ้น
ด้านธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัทมุ่งเน้นนโยบายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำ�สมัย ทำ�ให้ชิ้นงานที่
ผลิตมีคณุ ภาพสูง มีความละเอียดและความสวยงาม และมีการตรวจเช็คคุณภาพของฉลากพิมพ์หลังการผลิตเพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจว่าสินค้าทีจ่ ดั ส่งมีความครบถ้วน
และมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้ากำ�หนด รวมทั้งมีการนำ�เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ
2. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ
บริษทั มีการให้บริการแบบครบวงจร ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบฉลากสินค้า การจัดทำ�แม่พมิ พ์ จนถึงการผลิตสินค้าและจัดส่ง นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีนโยบาย
In-House Confidential ในการรักษาความลับของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ฉลากพิมพ์ที่ผลิตจากบริษัทจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับจนกว่าผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้าจะวางจำ�หน่ายในท้องตลาด
3. กลยุทธ์การตลาด
3.1 ใช้การอ้างอิงถึงกลุ่มลูกค้าเดิมที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ให้เป็นประโยชน์ในการเข้าหากลุ่มลูกค้าข้ามชาติใหม่ ๆ
3.2 มุ่งเจาะลูกค้าข้ามชาติที่มีแนวโน้มการเติบโต โดยพิจารณาจากการที่มีการลงทุนขนาดใหญ่หรือมีแผนลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทย
3.3 สร้างความสัมพันธ์และการให้บริการที่ดีกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เดิม เพื่อขยายการขายและการให้บริการให้แก่ลูกค้าให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
3.4 เพิ่มประเภทสินค้าใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถขยายยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมีสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการสินค้าดังกล่าว
ด้านธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ขยายการรับงานแม่พิมพ์ไปยังกลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการรับงานซ่อมแม่พิมพ์ด้วย

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 17
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ ดังนี้
ปี 2556

วันที่ 19 เมษายน 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 340,000,000 บาท เป็น 266,741,218 บาท โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำ�จำ�หน่ายจำ�นวน73,258,782 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท เนื่องจากใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (SALEE-W1) หมดอายุการใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
266,741,218 บาท เป็น 319,110,842 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำ�นวน 52,369,624 หุ้น โดยดำ�เนินการจดทะเบียนที่
กระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วจากเดิม 261,848,119 บาท เป็น 314,217,704 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำ�นวน 52,369,585 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
เดือนมิถุนายน 2556 ได้ดำ�เนินการชำ�ระบัญชีและเลิกกิจการบริษัทยูเนี่ยน ซันไรส์   จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 17.99  
เนื่องจากบริษัทยูเนี่ยน ซันไรส์  จำ�กัด ไม่มีการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจมามากกว่า 1 ปีแล้ว และยังไม่มีแผนสำ�หรับการดำ�เนิน
ธุรกิจในอนาคต
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำ�ระแล้วจากเดิม 314,217,704  บาท เป็น 316,767,561 บาท  ซึ่งเป็นการใช้สิทธิจองซื้อ
หุ้นตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SALEE-WA) จำ�นวน
2,549,857 หุ้น
วันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจำ�นวนร้อยละ 30 ในบริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด จากบริษัท Pago Holding AG (PAGO)  จึงทำ�ให้
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด ทั้งหมดร้อยละ 100   และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทกลับมาเป็น “บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด”

ปี 2557

วันที่ 24 เมษายน 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 319,110,842 บาท เป็น 316,767,561 บาท โดยการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำ�จำ�หน่ายจำ�นวน 2,343,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจำ�นวน 2,343,242 หุ้น เป็นหุ้น
สามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้รองรับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ครั้งที่ 1 (SALEE-WA) หมดอายุการใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 และจำ�นวน 39 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือเศษจากการ
จัดสรรไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 316,767,561 บาท เป็น 380,121,074 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผลจำ�นวน 63,353,513 หุ้น โดยดำ�เนินการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการนำ�บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Spin-off) โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)  และอยู่ระหว่างดำ�เนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะใช้
ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SLP”

ปี 2558

วันที่ 28 เมษายน 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จำ�นวนหุ้นสามัญจากเดิม 380,121,074 หุ้น เป็น
1,520,484,296 หุ้น โดยดำ�เนินการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า  “SLP”
ซึ่งหลังเข้าจดทะเบียนบริษัทฯ จะถือหุ้นอยู่ในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ร้อยละ 65
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย คือ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำ�นวนร้อยละ 10 ซึ่งภายหลัง
การซื้อหุ้นคืนดังกล่าว บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สาลี่เอ็นจิเนียริ่ง เป็นร้อยละ 100
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อยคือ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยคาดว่าจะดำ�เนินการ
เลิกกิจการดังกล่าวให้แล้วเสร็จประมาณต้นปี 2559

18 รายงานประจำ�ปี

2558

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่มเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1.1 ธุรกิจผลิตแม่พมิ พ์ส�ำ หรับงานพลาสติก : ดำ�เนินการโดยบริษทั ย่อย คือ บริษทั สาลี่ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด และบริษทั สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด
1.2   ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
: ดำ�เนินการโดยบริษัทเอง คือ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
1.3  ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
: ดำ�เนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1. บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 65

: ผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูง
: 19 หมู่ 10 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   12120   
โทรศัพท์ (02) 529-6000  โทรสาร (02) 529-6010-11
เว็บไซต์
: www.saleeprinting.com
ทุนจดทะเบียน
: 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท       
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว : 300 ล้านบาท
คณะกรรมการ
: พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุพจน์ แก้วมณี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเศวต นราธิปกร
กรรมการผู้จัดการ
นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ
นายประชา จิวะพรทิพย์
กรรมการ
นายทนง อัศวกาญจน์
กรรมการ
นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์
กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ร้อยละ 65.00
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำ�กัด
ร้อยละ 2.96
				

2. บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด     บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท

: ผลิตแม่พิมพ์ฉีดและขึ้นรูปพลาสติก
: 18 อาคาร 6 หมู่ 10 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120   
โทรศัพท์ (02) 529-5920-7  โทรสาร (02) 529-5928
เว็บไซต์
: www.saleeind.com
ทุนจดทะเบียน
: 25 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว : 25 ล้านบาท
คณะกรรมการ
: นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการ
นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการผู้จัดการ
นายเศวต นราธิปกร
กรรมการ
นายไพบูลย์  ตั้งตรงศักดิ์
กรรมการ
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ร้อยละ 100
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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3. บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด     บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท

: จำ�หน่ายแม่พิมพ์ (Molds)
: 18 หมู่ 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
โทรศัพท์ (02) 5295968-99 โทรสาร (02) 5295959
เว็บไซต์
: www.saleeind.com
ทุนจดทะเบียน
: 10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว : 10  ล้านบาท
คณะกรรมการ
: นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการ
นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการผู้จัดการ
นายเศวต นราธิปกร
กรรมการ
นายอาณัติ อัศวกาญจน์
กรรมการ
นายคาชิฮิโกะ มิยาเกะ
กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ร้อยละ 51
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) บริษัท เซ็นทรัล ฟายน์ ทูล จำ�กัด
ร้อยละ 49
*วันที่ 8 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เลิกกิจการบริษัทย่อย คือ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด เนื่องจาก ประสบผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง
โดยดำ�เนินการจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่  18 มกราคม 2559

4. บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)     บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 8.18  
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งบริษัท

: ผลิตและจำ�หน่ายเม็ดสีพลาสติก
: 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280   
โทรศัพท์ (02) 323-2601-8 โทรสาร (02) 3232227-8
เว็บไซต์
: www.saleecolour.com
ทุนจดทะเบียน
: 652.34 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว : 582.53 ล้านบาท
คณะกรรมการ
: พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒั น์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน			
นายรัช ทองวานิช
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
นายธเนศพล มงคลรัตน์
กรรมการ
นายราชัน ควรหา
กรรมการ
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
: บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด
ร้อยละ 21.15
( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558) บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ร้อยละ 8.18
นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
ร้อยละ 5.61
น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
ร้อยละ 5.29
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5. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
คณะกรรมการ

ถือหุ้นในบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม ร้อยละ 25.15
: นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายเคมีภัณฑ์
: 22 ซ.สุขุมวิท 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 712-1044-77  โทรสาร (02) 712-1040
: www.vivgroup.com
: 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 150 ล้านบาท
: นายประกิต อัศวกาญจน์
ประธานคณะกรรมการผู้ถือหุ้น
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายประชา จิวะพรทิพย์
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
กรรมการผู้จัดการ
นางสาวธันธิดา จิวะพรทิพย์   รองกรรมการผู้จัดการ
นางวันเพ็ญ อัศวกาญจน์
กรรมการ
นางพิมพา จิวะพรทิพย์
กรรมการ
: บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำ�กัด*
ร้อยละ   88.03          

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
*หมายเหตุ  :  บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำ�กัด ถือหุ้นโดย กลุ่มตระกูลจิวะพรทิพย์ ร้อยละ 50 และกลุ่มตระกูลอัศวกาญจน์ ร้อยละ 50
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 25 กันยายน 2558

			 ลำ�ดับที่			
		

1.		

		

2.		

		

3.		

			 4.
			 5.

6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด
1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด*
2. น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์
3. น.ส.พรทิพย์ จิวะพรทิพย์
4. น.ส.ธันธิดา จิวะพรทิพย์
5. นายพัฒนชาติ จิวะพรทิพย์
6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
7. นายประกิต อัศวกาญจน์
8. นายชาญชัย อัศวกาญจน์
9. นายอาณัติ อัศวกาญจน์
10. นายทนง อัศวกาญจน์
11. น.ส.จารุณี อัศวกาญจน์
12. นางวันเพ็ญ อัศวกาญจน์
13. นางนาตยา อัศวกาญจน์
กลุ่มตระกูลนราธิปกร
1. นายเศวต นราธิปกร
2. นายสูตร นราธิปกร
3. น.ส.มานา นราธิปกร
4. น.ส.มินา นราธิปกร
5. นายสมเกียรติ นราธิปกร
6. นางธาริณี นราธิปกร
กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์
1. นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์
2. นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์
3. น.ส.เกตุ ตั้งตรงศักดิ์
4. นางอุไร ตั้งตรงศักดิ์
5. น.ส.ดลพร ตั้งตรงศักดิ์
6. นายไพโรจน์ ตั้งตรงศักดิ์
7. นางศุทธินี ตั้งตรงศักดิ์
กลุ่มตระกูลมงคลรัตน์
1. นางภัทริน  มงคลรัตน์
2. นายธเนศพล มงคลรัตน์
กลุ่มตระกูลตัตวธร
1. นายสาทิส ตัตวธร
2. น.ส.สิริภรณ์ ตัตวธร
3. นายสิรภัทร ตัตวธร
4. นายสาโรช ตัตวธร
5. นางอรทัย ตัตวธร
นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์
นางประภัทยา จิวะพรทิพย์
นางกัญญา  รัตน์ตันติพฤกษ์
น.ส.รุจิรา สันติพิทักษ์กุล
นายวิเชียร เจียกเจิม

							

รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ		
622,124,404
382,379,652
42,315,424
28,471,804
19,537,728
18,006,528
14,133,936
70,183,812
15,431,224
12,641,136
8,900,104
6,935,040
2,885,280
302,736
129,259,396
55,582,300
31,680,000
20,728,640
20,590,676
533,780
144,000
118,481,800
58,000,000
39,039,400
11,520,000
4,800,000
3,456,000
1,166,400
500,000
76,970,008
75,700,008
1,270,000
74,447,132
44,283,952
17,947,700
12,000,000
167,000
48,480
45,508,468
42,123,004
16,528,800
10,944,148
9,984,000

1,146,371,160

สัดส่วนการถือหุ้น
40.92
25.15
2.78
1.87
1.29
1.18
0.93
4.62
1.01
0.83
0.59
0.46
0.19
0.02
8.50
3.66
2.08
1.36
1.35
0.04
0.01
7.79
3.81
2.57
0.76
0.31
0.23
0.08
0.03
5.06
4.98
0.08
4.90
2.92
1.18
0.79
0.01
0.00
2.99
2.77
1.09
0.72
0.66

75.40

*บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88.03
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นโยบายการจ่ายปันผล
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลให้นำ�ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานของบริษัท ตามความเหมาะสม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับ ปี 2556 – 2558 ปรากฏดังนี้
กลุ่มธุรกิจ
ดำ�เนินการโดย
% การถือหุ้น
			
ของบริษัท
กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัท
กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
65*
กลุ่มธุรกิจผลิตและ
บ.สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง
100*
จำ�หน่ายแม่พิมพ์
บ.สาลี่ ซีเอฟที
11
รวมรายได้

2558
ล้านบาท
438
533
51***
5
1,008

%
43
53
35
1
100

2557
ล้านบาท
395
645
2
39
1,104

%
36
58
3
1
100

2556
ล้านบาท
480
552
48
1,080

%
44
51
5
100

* เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทฯ ซื้อหุ้น บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 30% จากบริษัท Pago Holding AG (PAGO) ทำ�ให้บริษัทฯ
ถือหุ้นในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ทั้งหมด 100%  จากเดิมที่ถืออยู่ 70 %  และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำ�ให้บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65%
** เมื่อวันที28
่ สิงหาคม2558 บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด จำ�นวน10% จากบริษัท ยกศรี จำ�กัด ทำ�ให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ทั้งหมด 100%
***ที่ประชุมกรรมการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 มีมติให้เลิกกิจการบริษัทย่อย คือ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป				
			
บริษัทและบริษัทย่อย
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ
      รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
กำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น
ฐานะการเงิน
     สินทรัพย์รวม
     หนี้สินรวม
     ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน
     อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
     อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
     อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
     อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
     อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)
     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

(หน่วย  :  พันบาท)
2556

2558

2557

982,584
1,007,875
772,748
209,836
167,444
(8,641)
32,732
0.0215

1,081,751
1,104,149
768,340
313,411
177,305
(16,043)
116,048
0.31

1,112,047
1,131,372
691,496
420,551
161,274
(10,412)
179,762
0.57

1,816,380
242,443
1,573,637

1,359,145
548,683
810,463

1,303,976
596,801
707,176

5.26
21.36
4.31
3.25
2.75
0.15

0.81
28.97
12.58
10.51
15.41
0.68

1.37
37.82
23.32
15.89
25.39
0.84

* ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2558
บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 25
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โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สามารถสรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ดำ�เนินการโดย บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�เนินธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยานยนต์ ให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment
Manufacturer : OEM) และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ
ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบฉีด (Plastic Injection) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum
Pressure Forming)

26 รายงานประจำ�ปี

2558

กลุ่มธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า ดำ�เนินการโดย บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�เนินธุรกิจรับพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูง (Self-adhesive Label) ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย บริษัทรับพิมพ์ฉลากสินค้าให้กับธุรกิจหลาก
หลายประเภท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่ให้ความสำ�คัญกับบรรจุภัณฑ์รวมถึงฉลากสินค้าที่มีคุณภาพ มีลักษณะคงทน
สีสันสวยงามและโดดเด่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจด้านการพิมพ์ offset สำ�หรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษด้วย ปัจจุบันฐานลูกค้าของบริษัทได้
ขยายออกไปหลากหลายประเภท อาทิ กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำ�อางค์ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำ�หรับสัตว์เลี้ยง และด้วย
คุณภาพสินค้าที่โดดเด่น จึงทำ�ให้บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการผลิตฉลากสินค้าคุณภาพ เพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยแล้ว บริษัทยังมีระบบการบริหารการจัดการและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์ฉลากสินค้ามานานกว่า 30 ปี  ปัจจุบันบริษัทถือ
หุ้นบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) 65% ของทุนเรียกชำ�ระแล้ว  

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ ดำ�เนินการโดย บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ฉีดและแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก รวมถึงรับซ่อมแซมแม่พิมพ์ ด้วยเครื่องจักรระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท และทำ�ให้กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าที่ครบวงจรมากขึ้น โดยบริษัท
ถือหุ้นบริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำ�ระแล้ว
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
สายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแยกได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มลูกค้า ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์  : ส่วนประกอบของภาชนะบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ถาดไอซี (IC Tray) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการเก็บประจุไฟฟ้า 
กลุ่มที่ 2 ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ผลิตภัณฑ์  : ชิ้นส่วนประกอบของ สแกนเนอร์ พริ้นเตอร์ ไมโครเวฟ แฟกซ์ ปลั๊กไฟ   สวิทช์ตัดไฟ และเครื่องมือวัดค่าไฟฟ้า
กลุ่มที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์  : ชิ้นส่วนประกอบของ กระติกน้ำ�และกล่องอาหารระดับพรีเมี่ยม
กลุ่มที่ 4 ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับยานยนต์
ผลิตภัณฑ์  : ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์

2. สายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Pressure Forming) แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มลูกค้า ดังนี้
กลุ่มที่ 1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์  : กล่องบรรจุมอเตอร์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และกล่องบรรจุชิ้นส่วน Hard Disk Drive ถาดใส่ชิ้นงานอลูมิเนียม (Aluminum) ถาดใส่
ชิ้นงานแผงวงจรไฟฟ้า และถาดใส่ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า อื่น ๆ
กลุ่มที่ 2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ผลิตภัณฑ์  : ถาดใส่กุ้งแช่แข็งและอาหารทะเล บรรจุภัณฑ์ประเภทลามิเนท (Laminate)

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตฐานหลายประการ อาทิ  ISO9001 : 2008, ISO14001 : 2004, TS 16949 และ
GMP  เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2)   แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรา 36 (1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นที่ต้องนำ�เข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ตั้งแต่วันที่ 5
กันยายน 2546  จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2548 และสามารถขยายได้ปีต่อปี
2. มาตรา 36 (2) ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำ�เข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2546 จนถึงวันที่ 4
กันยายน 2548 และสามารถขยายได้ปีต่อปี

28 รายงานประจำ�ปี

2558

การประกอบธุรกิจผลิตฉลากสินค้า

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยได้แก่ ฉลากผลิตภัณฑ์หลายหลายรูปแบบ ทั้งฉลากสินค้าที่พิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ พลาสติกและฉลากสินค้าที่พิมพ์ลงบน
สติ๊กเกอร์กระดาษ โดยบริษัทย่อยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงในบริษัทไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO9001 : 2008 และ ISO14001 : 2004
โดยที่บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำ�หน่ายรายหนึ่ง อยู่ประมาณร้อยละ 50 ของวัตถุดิบที่ต้องใช้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสำ�หรับวัตถุดิบที่
มีคณุ ภาพ โดยเป็นวัตถุดบิ ประเภทสติกเกอร์ส�ำ หรับพิมพ์ฉลากสินค้า ทงั้ นี้ บริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อนื่ ใดกับ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายดังกล่าวนอกเหนือจากในฐานะผูซ้ อื้
วัตถุดิบ

การประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยได้แก่ แม่พิมพ์สำ�หรับงานด้านฉีดพลาสติก และขึ้นรูปพลาสติก รวมถึงการนำ�เข้าแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนจากตลาดต่างประทศ
เพื่อมาประกอบและจำ�หน่ายต่อไป โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตฐาน ISO9001 : 2008 และนอกจากนี้
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและซ่อมแซมแม่พิมพ์ประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2549 โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
1. มาตรา 25 ให้ได้รับอนุญาตนำ�คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือและผู้ชำ�นาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจำ�นวนและกำ�หนดระยะเวลาเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2. มาตรา 26 ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำ�นาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ได้รับอนุญาตทำ�งานเฉพาะตำ�แหน่ง
หน้าที่ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
3. มาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสำ�หรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2538
4. มาตรา  31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กำ�หนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบการนั้น
วรรคสาม รายได้ที่ต้องนำ�มาคำ�นวณกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตาม วรรคหนึ่ง ให้รวมถึงได้จากการจำ�หน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือ
ของเสียจากขบวนการผลิต
วรรคสี่ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง สามารถนำ�ผลขาดทุนประจำ�ปีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างนั้นไปหักออกจากกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้น
5. มาตรา 34 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ�เงินปันผลจากกิจการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 31 ไปรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
6. มาตรา 36 (1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นที่ต้องนำ�เข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะ
เวลาหนึ่งปี นับแต่วันนำ�เข้าครั้งแรก
7. มาตรา 36(2) ให้ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมนำ�เข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาหนึง่ ปีนับแต่วนั ทีน่ �ำ เข้าครัง้ แรก
8. มาตรา 37 ให้ได้รับอนุญาตให้นำ�หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ก) การตลาดของผลิตภัณฑ์
		นโยบายการตลาด
เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามายาวนาน  ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างความพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าใน
ระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยคำ�นึงถึงการรักษาคุณภาพของสินค้าในระยะยาวและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
		 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันเป็น Subcontractors รายใหญ่ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (OEM) และผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ OEM ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สัญชาติญี่ปุ่น โดย Subcontractors เหล่านี้ จะมีสัญญาการจ้างผลิตที่แน่นอนจากผู้ผลิต OEM และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมายาวนานตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจะขยายไปยังผู้ผลิตสินค้าต้นแบบที่อยู่ในประเทศไทย ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต คือ Subcontracts และ
ผู้ผลิตสินค้าต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศญี่ปุ่นไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน และตลอดเวลา
ที่ผ่านมา สินค้าที่บริษัทผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงทำ�ให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเพิ่มปริมาณธุรกิจให้กับบริษัทมาโดยตลอด และในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา  บริษัทไม่มีการจำ�หน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมี
นโยบายที่จะไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป
		 กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของสายผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. สายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding)
- กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำ�นักงาน
- กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
- กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
2. สายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก (Vacuum Pressure Forming)
- กลุ่มลูกค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำ�หรับใส่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กลุ่มลูกค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคและบริโภค
		 การจำ�หน่ายและช่องทางการจำ�หน่าย
สินค้าของบริษทั จะถูกส่งโดยตรงให้กบั ลูกค้าของบริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตสินค้าต้นแบบOEM หรือผ่านSubcontractors ของผูผ้ ลิตสินค้าต้นแบบซึง่ เป็นลูกค้า
ของบริษัท โดยสินค้าที่รับซื้อไปจากบริษัทจะถูกนำ�ไปประกอบและส่งกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระจายขายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากลูกค้า
ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการตั้งทีมการตลาดทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวญี่ปุ่นขึ้นเพื่อความสะดวกในการดูแลลูกค้า
โดยทีมการตลาดญี่ปุ่นจะเป็นผู้เจรจาและเปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ที่เป็นชาวญี่ปุ่น ส่วนทีมไทยจะมีหน้าที่สนับสนุน หลังจากที่มีการตกลงในเบื้องต้นโดย
จะเป็นผูป้ ระสานงานในเรือ่ งการผลิต การจัดส่งสินค้า เป็นต้น เพือ่ ให้การผลิตสินค้าราบรืน่ เป็นไปตามทีล่ กู ค้ากำ�หนดและจัดส่งได้ตรงตามเวลา   นอกจากนี้
ทีมตลาดไทยยังมีหน้าทีใ่ นการขยายตลาดไปยังกลุม่ ลูกค้าชาวยุโรปทีม่ าลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกันเพือ่ กระจายฐานลูกค้าให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
ซึ่งทีมการตลาดของบริษัทมีกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ ดังนี้
1. ลูกค้าเก่าและผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบแนะนำ� - ทั้งลูกค้าและผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบที่มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจที่ดีกับบริษัทมาอย่างยาวนานได้แนะนำ�ลูกค้า
รายใหม่ให้กับบริษัท
2. เข้าพบลูกค้าใหม่โดยตรง – แนะนำ�ประวัติให้ลูกค้าได้รู้จัก เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
		 สัดส่วนการจำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทจะมีการขายในประเทศเกือบทั้ง 100% โดยจะมีการขายไปต่างประเทศเพียงประมาณ 1% โดยส่งไปที่ไปที่ประเทศจีนและกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่
และบริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเกินกว่า 30%
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ข) สภาพการแข่งขัน
		 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สำ�หรับในปีทผี่ า่ นมา ภาวะการแข่งขันทีบ่ ริษทั ประสบอยูเ่ ป็นการแข่งขันของผูป้ ระกอบการผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกภายในประเทศจึงไม่มคี แู่ ข่งต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าให้แก่ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (OEM) และ Subcontractors ดังกล่าวจะประกอบ และส่งกลับญี่ปุ่นเพื่อ
กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แต่จากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอตัว ทำ�ให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในบางอุตสาหกรรมที่มีภาวะหดตัวค่อนข้างมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น และมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น
สำ�หรับการแข่งขันจากผู้ประกอบการในประเทศ เนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ด้วยกระบวนการฉีด และ 2) ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการขึ้นรูป ทำ�ให้ธุรกิจทั้งสองประเภทมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีความแตกต่างกัน  โดยกลุ่มลูกค้าสำ�หรับงานด้านฉีดพลาติกจะมีความหลากหลายกว่าและกระจายไปในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำ�นักงาน เป็นต้น ทำ�ให้มี
การกระจายความเสี่ยงในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย   ส่วนกลุ่มลูกค้าสำ�หรับงานด้านขึ้นรูปพลาสติก ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด ทำ�ให้มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความผันผวนสูงและยังขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
		 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
สำ�หรับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ยังมีแนวโน้มทรงตัวจากปีที่ผ่านมา ส่วนลูกค้าในกลุ่มของใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้สำ�นักงาน
มีแนวโน้มดีขึ้น ทำ�ให้โดยภาพรวมธุรกิจของบริษัทยังมีแนวโน้มเติบโตไปได้อยู่ โดยบริษัทต้องขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าที่ยังมีการเติบโตดีอยู่ เพื่อ
ทดแทนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มไม่ดีนัก รวมถึงการพยายามเข้าไปขายงานชิ้นส่วนพลาสติกในส่วนของภาครัฐเพิ่มเติมด้วย   
		 จำ�นวนคู่แข่งขันและขนาดของบริษัท
สำ�หรับจำ�นวนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยกระบวนการฉีด (Plastic Injection) ในประเทศมีจำ�นวนมากเป็นจำ�นวนพันราย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้านในการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับของใช้ในครัวเรือน สำ�หรับผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  โดยการแบ่งกลุ่มของผู้ประกอบการจะแบ่งตามคุณภาพของสินค้าที่ผลิต สำ�หรับขนาดธุรกิจของบริษัทถือว่าอยู่ใน
ระดับกลางสำ�หรับธุรกิจนี้
สำ�หรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแบบขึ้นรูป (Vacuum Pressure Forming) จะมีจำ�นวนคู่แข่งขันน้อยรายกว่า  โดยคู่แข่งขันที่อยู่ในระดับเดียวกันมี
ประมาณ 4-5 ราย หากนับเฉพาะคู่แข่งที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งในจำ�นวนนี้มีประมาณ 2-3 ราย
เป็นบริษัทรับจ้างขึ้นรูปอย่างเดียว ส่วนผู้ผลิตที่เหลือจะให้บริการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเช่นเดียวกับบริษัท สำ�หรับขนาดธุรกิจของบริษัทถือว่าอยู่ในระดับ
กลางสำ�หรับธุรกิจนี้
		สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ในส่วนของสินค้าทีบ่ ริษทั ผลิตเป็นสินค้าในกลุม่ ทีต่ อ้ งใช้ความชำ�นาญในการผลิต รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพและบริการ ซึง่ ผูผ้ ลิตทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ส่วนมากเป็นบริษัทต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ที่มาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตให้กับ Subcontractors หรือ ผู้ผลิตสินค้า
ต้นแบบ (OEM) ทั่วไปเหมือนกับบริษัท ดังนั้น การแข่งขันในธุรกิจจึงมีลักษณะค่อนข้างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการที่บริษัทมีการลงทุนค่อนข้างสูงใน
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการปรับสภาพ
เครือ่ งจักรสามารถรองรับการผลิตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงจำ�นวนการผลิตในปริมาณมากได้ นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญ
ในด้านคุณภาพสินค้าโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในส่วนการผลิตอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้
พนักงานมีความชำ�นาญ และมีทักษะแรงงานเพิ่มขึ้น เช่น ส่งพนักงานไปอบรมเทคนิคการใช้เครื่องจักรในการผลิตจากผู้จำ�หน่ายเครื่องจักรในต่างประเทศ
และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับคำ�ร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่บริษัทผลิต หรือรับคืนสินค้าจากลูกค้าประกอบกับ
ฐานลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมายาวนาน และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น แม้การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมนีจ้ ะค่อนข้างรุนแรงขึน้ ในปีทผี่ า่ นมาจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ  ท�ำ ให้บริษทั ประสบปัญหาบ้างในส่วนของ
ยอดขาย เนื่องจากตลาดที่หดตัวลง แต่บริษัทก็ยังพยายามรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ
OEM และ Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้า OEM ในประเทศไทย เพื่อให้ยังสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาว
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สำ�หรับข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทในส่วนของการผลิตแบบขึ้นรูป คือ บริษัทให้บริการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก
เพียงลูกค้านำ�ผลิตภัณฑ์มาให้ บริษัทจะจัดทีมงานออกแบบที่สามารถช่วยลูกค้าในการออกแบบ ซึ่งการให้บริการในลักษณะนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกและเป็นที่พอใจ โดยแบบงานและแม่พิมพ์ที่ผลิตโดยบริษัทจะถูกรักษาเป็นความลับทางด้านการผลิต ดังนั้น นอกจากความสำ�คัญของคุณภาพ
และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลาแล้ว บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับลูกค้าและพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าแก้ปัญหาเสมอ

ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า

ก) การตลาดของผลิตภัณฑ์
		 นโยบายการตลาด
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคที่ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพและความสวยงาม
ของสินค้า  เพราะฉลากสินค้ามีผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นอย่างมาก และต้องสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็วด้วย ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมากกับคุณภาพของฉลากสินค้าที่ผลิตทั้งในด้านของเทคโนโลยีการผลิตและความสวยงาม
รวมทั้งต้องมีความรวดเร็วในการให้บริการต่อลูกค้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  
		 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มลูกค้าผู้ขายสินค้าระดับสูง
ฉลากสินค้าจะมีลักษณะสวยงาม สีสันสดใส โดดเด่นและมีความคงทนสูง ต้นทุนการผลิตฉลากสินค้าประเภทนี้จะสูง เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตมีราคาค่อนข้างแพงและจำ�นวนสีที่ใช้ในการพิมพ์จะมีจำ�นวนสีมาก ดังนั้น กระบวนการผลิตจะมีความซับซ้อน โดยทั่วไปราคาสินค้าของลูกค้า
กลุ่มนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจุบันบริษัทผลิตฉลากสินค้าให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ�หลายบริษัท เช่น กลุ่ม P&G  กลุ่ม BEIERSDORF กลุ่ม JOHN
SON & JOHNSON เป็นต้น
2. กลุ่มผู้ขายสินค้าอุปโภคบริโภค
ฉลากสินค้าของลูกค้ากลุ่มนี้ โดยทั่วไปจะเป็นดวงเล็กๆ ไม่เน้นสีสันมากนัก ดังนั้นการผลิตจึงไม่ค่อยมีความซับซ้อนและต้นทุนการผลิตจะต่ำ�กว่า
ฉลากสินค้าของกลุ่มผู้ขายสินค้าพรีเมี่ยม ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ผลิตอาหารสด เบทาโก ผู้ผลิตสินค้าระดับกลางและ
เล็ก (SME) โดยบริษัทพยายามกระจายกลุ่มลูกค้าไปในทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อกระจายความเสี่ยงไม่ให้พึ่งพิงกลุ่มลูกค้าใดมากเกินไป
		 การจำ�หน่ายและช่องทางการจำ�หน่าย
ฉลากสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะถูกส่งโดยตรงให้กับลูกค้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของตราสินค้าโดยตรง แต่บางส่วนก็จะส่งผ่าน Subcontractors ของ
เจ้าของตราสินค้าซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท หรือส่งไปยังผู้รับบรรจุสินค้าอีกทีหนึ่ง โดยฉลากสินค้าของบริษัทจะถูกนำ�ไปประกอบกับขวดบรรจุ เพื่อใช้บรรจุ
สินค้าของลูกค้าต่อไป และกระจายขายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ดังนั้นการดูแล
และติดตามให้บริการลูกค้าให้ทันต่อความต้องการจึงมีความสำ�คัญมาก บริษัทจึงมีการแต่งตั้งพนักงานขายให้ดูแลลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะในลักษณะ
เป็นราย ๆ เป็น Key Account  
		 สัดส่วนการจำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทจะมีการขายในประเทศเกือบทั้ง 100% โดยจะมีการขายไปต่างประเทศเพียงประมาณไม่เกิน 3% โดยส่งไปที่ไปที่ประเทศพม่า  ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้  สิงคโปร์ เป็นต้น และบริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเกินกว่า 30%
ข) สภาพการแข่งขัน
		 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เนื่องจากลักษณะการให้บริการของบริษัทจะเป็นรูปแบบการให้บริการผลิตฉลากสินค้าแบบครบวงจร และจะเน้นการผลิตฉลากสินค้าเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น ส่วนคู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น
1) ผู้ผลิตฉลากสินค้าเพียงอย่างเดียว และ
2) ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าด้านอื่นด้วยนอกจากฉลากพิมพ์
ในส่วนของผู้ผลิตฉลากสินค้าเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นโรงงานห้องแถว และใช้เงินลงทุนต่ำ� ซึ่งมีเป็น
จำ�นวนมาก และโดยมากจะมีความชำ�นาญเฉพาะด้านการพิมพ์ฉลากสินค้าแบบกระดาษเท่านั้น ดังนั้น คู่แข่งขันของบริษัทที่ผลิตฉลากสินค้าที่มีคุณภาพ
สินค้าระดับเดียวกันจะมีค่อนข้างน้อยรายเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรสูง เพราะต้องใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความ
เที่ยงตรงในการผลิตและตรวจเช็คความผิดพลาด อาทิ เครื่องยิงฟิลม์ เครื่อง Vision Inspection เพื่อใช้ตรวจเช็คคุณภาพของฉลากพิมพ์หลังการผลิต
เพื่อให้ฉลากที่ได้มีแบบ สี และคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งทำ�ให้การเข้ามาของคู่แข่งขันค่อนข้างลำ�บาก เพราะการจะเข้ามาแข่งขันธุรกิจนี้ต้องมีฐาน
ลูกค้าที่แน่ชัดก่อน อย่างไรก็ตาม จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำ�ให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหดตัวลงด้วย
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สำ�หรับผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าชนิดอื่นด้วยนอกเหนือจากฉลากพิมพ์ เช่น ผู้ผลิตพวกบรรจุหีบห่อ อาทิ ขวดน้ำ�ดื่ม หรือถ้วยไอศครีม แม้จะมีการใช้เงินลงทุน
ในเครื่องจักรสูง แต่ผู้ผลิตในกลุ่มนี้จะเน้นการผลิตสินค้าหลักของบริษัท จึงไม่ได้เน้นการผลิตฉลากพิมพ์เพื่อขาย แต่เป็นการผลิตเพื่อใช้กับสินค้าของ
บริษัทและบริษัทในกลุ่มเท่านั้น และคาดว่าผู้ผลิตดังกล่าวจะไม่เข้ามาเป็นคู่แข่งบริษัทในการผลิตฉลากพิมพ์เป็นสินค้าหลัก และขายให้กับบุคคล
ภายนอก ดังนั้น การแข่งขันโดยตรงกับบริษัทยังไม่รุนแรงนัก
		แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
จากการวิเคราะห์รายได้ที่ลดลงของบริษัทในปีที่ผ่านมา เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสำ�หรับสินค้า
อุปโภคและบริโภค  ทำ�ให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหดตัวลงด้วย รวมทั้งการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากความต้องการที่ลดลงดังกล่าว
ซึ่งในปีนี้ คาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น เนื่องจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐ โดยบริษัทพยายามขยายไปผลิต
สินค้าประเภทใหม่ ๆ  เพิ่มเติม เพื่อสร้างยอดขายเข้ามาทดแทนยอดขายของสินค้าเดิมที่ชะลอตัว  
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้ว แนวโน้มตลาดฉลากสินค้าคุณภาพสูงยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุสำ�คัญเนื่องจากกระแสความนิยมฉลากสินค้า
คุณภาพสูงในต่างประเทศเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ประกอบกับผู้บริโภคให้ความสำ�คัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามมากขึ้น ดังนั้น การทำ�ฉลาก
สินค้าที่มีคุณภาพดี สีสันสดใส จะทำ�ให้สินค้ามีความโดดเด่นและดึงดูดผู้บริโภคได้ง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยผู้ผลิตสินค้าไม่จำ�เป็น
ต้องผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันแต่มีลวดลายหรือสีที่แตกต่างกันเก็บไว้เป็นจำ�นวนมาก ดังนั้นตลาดสำ�หรับสินค้าฉลากสินค้าคุณภาพสูงยังมี
การเติบโตได้เป็นอย่างดี และยังคาดว่าจะมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจากยังมีคู่แข่งขันอยู่น้อยราย เพราะคุณภาพของสินค้ายังไม่ได้ตามคุณภาพ
ที่ลูกค้าต้องการ บริษัทจึงมีแผนการขยายกำ�ลังการผลิตโดยระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่จำ�นวนพื้นที่
ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ซึ่งจะทำ�ให้สามารถขยายกำ�ลังการผลิตได้อีกประมาณ 60-70%  โดยแต่เดิมคาดว่าโรงงานใหม่จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่
4 ปี 2558 แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวดังกล่าว บริษัทจึงได้เลื่อนการพิจารณาการก่อสร้างโรงงานใหม่ดังกล่าวไปประมาณกลางปี 2559
สำ�หรับ แนวโน้มการแข่งขันในตลาดนี้ก็จะมีสูงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากสินค้าสามารถตั้งราคาขายได้ค่อนข้างดี จึงเป็นตลาดที่ผู้ผลิตราย
ย่อยพยายามจะพัฒนาตนเองเข้ามาแข่งขันด้วย บริษัทจึงต้องพยายามหลีกหนีคู่แข่งไปในสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความยากในการผลิตเพิ่มขึ้น
		 จำ�นวนคู่แข่งขันและขนาดของบริษัท
สำ�หรับการพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูง จะมีจำ�นวนคู่แข่งขันน้อยราย โดยคู่แข่งขันที่อยู่ในระดับเดียวกันมีประมาณ 4-5 ราย ทำ�ให้การแข่งขันด้าน
ราคาไม่รุนแรงนัก แต่จะแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการโดยเฉพาะการส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลา  อีกทั้งบริษัทต้องมีการพัฒนาการ
ผลิตและคุณภาพของสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  สำ�หรับขนาดธุรกิจของบริษัทถือว่าอยู่
ในระดับผู้นำ�รายหนึ่งในธุรกิจการพิมพ์ฉลากสำ�หรับตลาดฉลากสินค้าคุณภาพสูง
		 สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ธุรกิจพิมพ์ฉลากคุณภาพสูงนี้ต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรที่ค่อนข้างสูง และการได้รับการยอมรับจากลูกค้าต้องใช้เวลาและเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก แต่
เนื่องจากบริษัทได้ก่อตั้งและผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูงนี้มานานแล้วเป็นเวลามากกว่า  15 ปี จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีคู่แข่งขันที่เป็นต่างชาติประมาณ 3-4 ราย และบางรายก็เพิ่งเข้ามาตั้งโรงงานในไทย อาทิเช่น มาเลเซีย   เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังมีโอกาสในการแข่งขันที่ดีกว่า เนื่องจากอยู่ในธุรกิจมานานและเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทยดีกว่า 
บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์มายาวนานในธุรกิจนี้ โดยผู้บริหารบางท่านมีประสบการณ์มานานกว่า  30 ปีแล้วในอุตสาหกรรมนี้
ทำ�ให้บริษัทมีข้อได้เปรียบจากประสบการณ์ดังกล่าว ทำ�ให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร และสามารถใช้ประสบการณ์แก้ไขปัญหาให้แก่
ลูกค้าได้  นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งมีราคาสูง เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์

ก) การตลาดของผลิตภัณฑ์
		 นโยบายการตลาด
บริษทั เน้นการเข้าหาลูกค้าทีค่ อ่ นข้างใหญ่ทมี่ คี วามต้องการแม่พมิ พ์คณุ ภาพสูงตลอดทัง้ ปี เพือ่ ให้มงี านแม่พมิ พ์อย่างต่อเนือ่ ง และพยายามจะสนับสนุน
ให้ลูกค้ามาใช้บริการงานฉีดพลาสติกต่อเนื่องหลังจากแม่พิมพ์เสร็จแล้วด้วย
		ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันเป็นSubcontractors รายใหญ่ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ(OEM) และผู้ผลิตสินค้าต้นแบบOEM  เช่นเดียวกันกับบริษัทแม่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งธุรกิจของบริษัทและบริษัทแม่จะช่วยเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าและบริการ   โดยบางส่วน
บริษัทก็ได้รับการแนะนำ�ลูกค้ามาจากบริษัทแม่หรือซื้อแม่พิมพ์ผ่านบริษัทแม่มาเนื่องจากบริษัทแม่มีฐานลูกค้ามาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้น
ส่วนพลาสติก
		 การจำ�หน่ายและช่องทางการจำ�หน่าย
สินค้าของบริษัทจะถูกส่งโดยตรงให้กับลูกค้าของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ OEM หรือผ่าน Subcontractors ของผู้ผลิตสินค้าต้นแบบซึ่งเป็น
ลูกค้าของบริษัท โดยลูกค้าจะนำ�แม่พิมพ์ที่เสร็จแล้วไปดำ�เนินการฉีดพลาสติกหรือขึ้นรูปพลาสติกด้วนตนเองต่อไป หรือให้บริษัทแม่ คือ บริษัท สาลี่
อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินการฉีดพลาสติกหรือขึ้นรูปพลาสติกให้ต่อไป  เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น ดังนั้น
บริษัทจึงได้มีการตั้งทีมการตลาดทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวญี่ปุ่นขึ้นเพื่อความสะดวกในการดูแลลูกค้า  โดยทีมการตลาดญี่ปุ่นจะเป็นผู้เจรจาและเปิด
ตลาดหาลูกค้าใหม่ที่เป็นชาวญี่ปุ่น ส่วนทีมไทยจะมีหน้าที่สนับสนุน หลังจากที่มีการตกลงในเบื้องต้นโดยจะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องการผลิต การจัด
ส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อให้การผลิตสินค้าราบรื่นเป็นไปตามที่ลูกค้ากำ�หนดและจัดส่งได้ตรงตามเวลา 
		 สัดส่วนการจำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทจะมีการขายในประเทศทั้ง 100% โดยไม่ได้มีการขายไปต่างประเทศแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเกินกว่า 30%
ข) สภาพการแข่งขัน
		 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สำ�หรับในปีที่ผ่านมา ภาวะการแข่งขันที่บริษัทประสบอยู่มีความรุนแรงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำ�ให้ส่ง
ผลกระทบต่อยอดขายที่ชะลอตัวลง ทำ�ให้ยังไม่สามารถใช้กำ�ลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในปีนี้ คาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะ
เติบโตขึน้ จากการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของภาครัฐ   และเนือ่ งด้วยประเทศไทยยังมีความต้องการสินค้าแม่พมิ พ์อยูเ่ ป็นจำ�นวนมากซึง่ มีจ�ำ นวนนำ�เข้าสูงมากในแต่ละปี
ซึง่ ก็อยูใ่ นนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมผูผ้ ลิตในประเทศเพือ่ ลดการนำ�เข้าลง  สว่ นคูแ่ ข่งขันของบริษทั จะเป็นผูป้ ระกอบการผลิตแม่พมิ พ์จากทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน เนื่องจากแม่พิมพ์มีราคาถูกกว่า  แต่บริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการบริการหลังการขายและการบริการ เพราะ
งานแม่พิมพ์บางครั้งต้องมีการปรับปรุงหรือดูแลรักษา ซึ่งบริษัทจะได้เปรียบคู่แข่งต่างประเทศ ในการให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมหรือบริการหลังการขาย
ได้อย่างรวดเร็ว    
		 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
สำ�หรับกลุ่มสินค้าแม่พิมพ์นี้ยังมีความต้องการจากลูกค้าอยู่สูง และผู้ผลิตในประเทศยังไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะแม่พิมพ์ที่
มีความซับซ้อน   ดังนั้น ตลาดสำ�หรับงานแม่พิมพ์ยังมีการเติบโตได้อีกมาก   แม้จะได้รับผลกระทบระยะสั้นบ้างจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดย
ส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการงานที่มีคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำ�คัญ สำ�หรับธุรกิจการผลิตแม่พิมพ์นี้ ยังต้องการบุคลากร
ที่มีประสบการณ์อีกจำ�นวนมาก ซึ่งในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่สอนทางด้านนี้โดยตรงอยู่จำ�นวนน้อย พนักงานส่วนใหญ่
ต้องอาศัยทักษะจากประสบการณ์การทำ�งานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร จึงจะมีประสบการณ์เพียงพอ ทำ�ให้อุตสาหกรรมนี้ยังขาดแคลนพนักงานที่มี
ความรู้หรือประสบการณ์โดยตรงอยู่พอสมควร  
		 จำ�นวนคู่แข่งขันและขนาดของบริษัท
สำ�หรับจำ�นวนบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศมีจำ�นวนมากพอสมควรหลายพันราย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งมีความสามารถ
ในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก ยังไม่มีขีดความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน เช่น แม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
ซึง่ ในตลาดสำ�หรับการผลิตแม่พมิ พ์ทมี่ คี วามซับซ้อน ซึง่ บริษทั อยูน่ นั้ มีการแข่งขันไม่รนุ แรงนัก โดยขนาดบริษทั ถือว่าเป็นบริษทั ขนาดกลางในอุตสาหกรรมนี้
		สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
แม่พิมพ์ที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าในกลุ่มที่ต้องใช้ความชำ�นาญในการผลิต รวมทั้งการควบคุมคุณภาพและบริการ ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าของบริษัทได้รับ
การยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอด และบริษัทยังให้ความสำ�คัญในด้านการพัฒนาบุคลากรในส่วนการผลิตอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้พนักงานมีความชำ�นาญ
และมีทักษะแรงงานเพิ่มขึ้น เช่น ส่งพนักงานไปอบรมเทคนิคการใช้เครื่องจักรในการผลิตจากผู้จำ�หน่ายเครื่องจักรในต่างประเทศ และหน่วยงานฝึก
อบรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการทำ�แม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
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ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
		การผลิต
โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 18 หมู่ 10  ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ดินของตนเองจำ�นวน 69 ไร่ และมีการสร้างโรงงาน
บนพื้นที่ดินดังกล่าวบางส่วน โดยมีโรงผลิต2 โรงงานมีพื้นที่การผลิตรวมจำ�นวน4,000 ตรม. โดยแบ่งเป็นโรงงานขึ้นรูปพลาสติก(VacuumPressureForming)
2,000 ตรม. และโรงงานฉีดพลาสติก (Injection Molding) จำ�นวน 2 โรง พื้นที่รวม 5,000 ตรม. ส่วนอาคารสำ�นักงานมีพื้นที่ 1,500 ตรม. และคลังสินค้า
มีพื้นที่ 2,000 ตรม. ซึ่งแต่ละโรงงานจะอยู่ในความดูแลของผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตและผู้จัดการแผนกแต่ละแผนก
สำ�หรับกำ�ลังการผลิตรวมของบริษัท จะดูจากจำ�นวนวัตถุดิบที่ใช้ โดยในปี 2558 สามารถแบ่งเป็นกำ�ลังการผลิตรวมสำ�หรับงานขึ้นรูปพลาสติก
จำ�นวนประมาณ 1,200 ตันต่อปี ซึ่งบริษัทใช้กำ�ลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 และกำ�ลังการผลิตรวมสำ�หรับงานฉีดพลาสติก จำ�นวนประมาณ
3,000  ตันต่อปี ซึ่งบริษัทใช้กำ�ลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ70 ส่วนโรงานฉีดพลาสติกใหม่นั้นจะช่วยเสริมให้กำ�ลังการผลิตสำ�หรับงานฉีดพลาสติก
เพิ่มขึ้นได้อีกกว่าเท่าตัว โดยจะเป็นไปในลักษณะค่อย ๆ ทยอยเพิ่มกำ�ลังการผลิตตามคำ�สั่งซื้อหรือความต้องการของลูกค้า
นโยบายการผลิตของบริษัทจะเป็นลักษณะตามคำ�สั่งซื้อหรือความต้องการของลูกค้า (Made to Order) โดยต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดของลูกค้า 100%
โดยบริษทั จะเน้นการผลิตให้ใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ แต่ยงั คงคุณภาพของสินค้าได้ตามมาตรฐานของลูกค้า การส่งของให้แก่ลกู ค้าได้ครบตามจำ�นวนและถูกต้องตรง
ต่อเวลา รวมทัง้ ลดของเสียทีเ่ กิดจากผลิตให้ต�่ำ ทีส่ ดุ เพือ่ ควบคุมค่าใช้จา่ ยให้แข่งขันได้ในธุรกิจ  ทงั้ นี้ บริษทั ได้รบั มาตรฐานคุณภาพในการผลิตและสิง่ แวดล้อม
อันได้แก่ ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004, TS 16949 และ GMP เป็นต้น  รวมถึงการจัดการด้านข้อมูลต่าง ๆ บริษัทได้มีการใช้โปรแกรม SAP เข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความน่าเชื่อถือ
		การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่สำ�คัญที่ใช้การผลิตสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- เม็ดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการฉีดพลาสติก เป็นวัตถุดิบที่สำ�คัญในการผลิตในสัดส่วนร้อยละ40 ของต้นทุนการผลิต โดยส่วนที่เหลือจะเป็นค่าแรง
และค่าโสหุ้ยการผลิต การได้มาของเม็ดพลาสติกจะมี 2 ลักษณะ คือลูกค้าเป็นผู้จัดหาเม็ดพลาสติกที่จะใช้ในการผลิตมาให้ หรือให้บริษัทเป็นผู้
ดำ�เนินการจัดหาเม็ดพลาสติก โดยลูกค้าจะกำ�หนดประเภท มาตรฐาน คุณภาพ หรือผู้ขายเม็ดพลาสติกมาให้ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะต้องจัด
ซื้อเม็ดพลาสติกตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้า  ปัจจุบันสัดส่วนวัตถุดิบที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหามาให้ต่อสัดส่วนวัตถุดิบที่บริษัทเป็นผู้จัดซื้อตามคำ�สั่งซื้อของ
ลูกค้ามีประมาณ 30 : 70 ของจำ�นวนวัตถุดิบที่บริษัทใช้ในการผลิตทั้งหมด
ที่ผ่านมาบริษัทสั่งซื้อเม็ดพลาสติกตามมาตรฐาน คุณภาพ หรือผู้ขาย ตามที่ลูกค้ากำ�หนด จากแหล่งผลิตภายในประเทศร้อยละ 99 โดย
จะซื้อจากผู้ขายเม็ดพลาสติกสัญชาติญี่ปุ่นที่มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยและผู้ขายเม็ดพลาสติกชาวไทย ซึ่งมีอยู่จำ�นวนหลายราย และเม็ด
พลาสติกที่ผลิตจากโรงงานดังกล่าวมีคุณภาพดี และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ขายเม็ดพลาสติกรายหนึง่ จำ�นวนประมาณ
ร้อยละ36  ของยอดซือ้ เม็ดพลาสติกทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับผูข้ ายเม็ดพลาสติกดังกล่าวนอกเหนือจากในฐานะผูซ้ อื้ เม็ดพลาสติก
เท่านั้น  เม็ดพลาสติกที่บริษัทใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท PP เม็ดพลาสติกประเภท High Impact Polystylene (HIPS) ซึ่งจัดอยู่ในเม็ด
พลาสติกประเภท PS รวมถึง เม็ดพลาสติกประเภทวิศวกรรม (Engineering Plastic) เช่น Acrylonitrile Butadiene Stylene (ABS)
- แผ่นฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก เป็นวัตถุดิบสำ�คัญในการผลิตในสัดส่วนร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิต โดยส่วนที่เหลือจะ
เป็นค่าแรง และค่าโสหุ้ยการผลิต การได้มาของแผ่นฟิล์มพลาสติกจะเป็นในลักษณะบริษัทเป็นผู้ดำ�เนินการจัดซื้อตามคุณสมบัติที่ลูกค้ากำ�หนด
ทั้งหมด โดยลูกค้าจะกำ�หนดประเภท มาตรฐาน คุณภาพ หรือผู้ขาย แผ่นฟิล์มพลาสติกมาให้ ซึ่งผู้ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกที่บริษัทสั่งซื้อจะเป็น
ผู้ผลิตที่มีโรงงานอยู่ในประเทศถึงร้อยละ 98 ซึ่งมีอยู่จำ�นวน 4-5 ราย โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ขายแผ่นฟิล์มพลาสติกอยู่ 2 รายใหญ่ ๆ ใน
จำ�นวน 49% และ 27% ตามลำ�ดับ ของยอดซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ขายแผ่นฟิล์มพลาสติกดัง
กล่าวนอกเหนือจากในฐานะผู้ซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกเท่านั้น
โดยแผ่นฟิล์มที่บริษัทใช้ประกอบด้วย แผ่นฟิล์มพลาสติกประเภท A-PET  PS-HI Sheet  และ PP Sheet โดยแผ่นฟิล์มพลาสติก A-PET
และ PS-HI Sheet  จะมีสัดส่วนการสั่งซื้อมากที่สุดประมาณ ร้อยละ 77 และ 12 ตามลำ�ดับ ของมูลค่าการสั่งซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกโดยรวม ส่วน
ที่เหลือก็จะเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกประเภท PP Sheet และ ABS Sheet
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ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการกำ�จัดวัตถุดิบที่เหลือใช้
การดำ�เนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนือ่ งจากวัตถุดบิ ของบริษทั ทัง้ เม็ดพลาสติกหรือแผ่นฟิลม์พลาสติกถึงแม้จะเกิดของเสียในการผลิตก็สามารถนำ�กลับไปใช้ได้อกี ในกระบวนการผลิต(Recycle)
เช่น ในกรณีของชิ้นงานฉีดพลาสติก สามารถนำ�ของเสียไปบดเพื่อนำ�กลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อีก ไม่ว่าจะนำ�ไปผสมเพื่อฉีดงานเดิม หรือนำ�ไปใช้ฉีด
สำ�หรับงานประเภทอื่น ส่วนวัตถุดิบประเภทแผ่นฟิลม์นั้น ถ้าหากมีของเสียหรือเศษที่เหลือจากการผลิตก็สามารถขายให้กับบริษัทผู้ผลิตแผ่นฟิลม์นำ�เศษดัง
กล่าวไปผสมแล้วรีดเป็นแผ่นขึ้นมาขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง
สำ�หรับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการผลิตนัน้ มีไม่มากนัก จะมีเรือ่ งของการปล่อยน้�ำ ทิง้ จากกระบวนการผลิต ซึง่ ก็มจี �ำ นวนปริมาณน้�ำ ไม่มากนัก
เนื่องจากในกระบวนการผลิตของบริษัทไม่ได้มีการใช้น้ำ�เป็นส่วนประกอบสำ�คัญ  สำ�หรับการฉีดพลาสติก บริษัทมีการใช้ระบบ Septic Chamber ในการก
รองน้ำ�ก่อนปล่อยออกไป รวมทั้งบริษัทจัดให้มีการตรวจคุณภาพของน้ำ�ทุกปีจากผู้ประเมินคุณภาพน้ำ�ภายนอก ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำ�ที่บริษัท
ปล่อยออกไปนั้นมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กฏหมายกำ�หนด ส่วนการขึ้นรูปพลาสติกนั้น มีการใช้น้ำ�เฉพาะในส่วนของการล้างชิ้นงาน แต่บริษัทมีระบบการ
ใช้น้ำ�มา Recycle อยู่ตลอดเวลา ด้วยระบบ DI Water ซึ่งเป็นการนำ�น้ำ�กลับมาใช้อีกตลอดเวลาในกระบวนการผลิต ทำ�ให้ไม่มีการปล่อยน้ำ�เสียออกไปหรือ
หากมีก็มีเป็นจำ�นวนน้อยและมีการตรวจเช็คคุณภาพทุกครั้งก่อนปล่อยออกไป
ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ซึ่งที่ผ่านมา  บริษัทได้ปฏิบัติตามที่กฏ
หมายกำ�หนดและไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า

ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
		 การผลิต
โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 หมู่ 10  ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานที่เช่าจากบริษัทแม่ โดยโรงงานผลิตมีพื้นที่การผลิต
รวมจำ�นวน 3,000 ตรม. ส่วนอาคารสำ�นักงานและส่วนเตรียมการพิมพ์มีพื้นที่ 3,100 ตรม. และคลังสินค้ามีพื้นที่ 1,000 ตรม. ซึ่งโรงงานจะอยู่ในความ
ดูแลของผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตและผู้จัดการแผนกแต่ละแผนก
สำ�หรับกำ�ลังการผลิตรวมของบริษัท จะดูจากจำ�นวนพื้นที่ของสติกเกอร์ที่ใช้ โดยในปี 2558 มีกำ�ลังการผลิตรวม จำ�นวนประมาณ 7.59 ล้านตารางเมตร
ต่อปี ซึ่งบริษัทใช้กำ�ลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 72
นโยบายการผลิตของบริษัทจะเป็นลักษณะตามคำ�สั่งซื้อหรือความต้องการของลูกค้า  (Made to Order) โดยบริษัทจะเน้นการวางแผนการผลิตให้
สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบของการต้องขึ้นผลิตใหม่ ซึ่งจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการเริ่มต้นผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งสำ�หรับลูกค้าบางรายที่มี
การสั่งซื้อมาอย่างสม่ำ�เสมออยู่แล้ว บริษัทก็อาจจะผลิตเพื่อเก็บ stock ไว้เลยแล้วค่อยทยอยส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลงจากการที่ผลิตเป็น
จำ�นวนมากๆ ในครั้งเดียว และยังช่วยลดของเสียในการผลิตได้อีกด้วย  ทั้งนี้ บริษัทได้รับมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ISO
9001 : 2008,  ISO 14001:2004 เป็นต้น  
		 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สติ๊กเกอร์ คือ วัตถุดิบหลักสำ�คัญที่ใช้ในการผลิตฉลากสินค้าของบริษัท ซึ่งสติกเกอร์ที่ใช้ในการผลิตมี 2 ประเภท คือ สติ๊กเกอร์พลาสติก และ
สติ๊กเกอร์กระดาษ โดยสติ๊กเกอร์ทั้ง 2 ชนิด จะถูกสั่งซื้อจากผู้ขายภายในประเทศทั้งหมด ที่ผ่านมาราคาของวัตถุดิบแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ถึงแม้บางครั้งราคาน้ำ�มันดิบโลกจะมีความผันผวนก็ตาม
บริษัทมีการติดต่อกับผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบประมาณ 4-5 ราย โดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95 ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด เป็นการซื้อในประเทศ โดยบริษัท
มีการสั่งซื้อจากผู้จัดจำ�หน่ายสติกเกอร์อยู่รายหนึ่ง จำ�นวนประมาณร้อยละ 58 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้จัดจำ�หน่าย
รายใหญ่ที่มีวัตถุดิบหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีกว่าผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพของแผ่นสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็น
คุณสมบัตทิ สี่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการผลิตฉลากสินค้า ทผี่ า่ นมาราคาวัตถุดบิ ทีซ่ อื้ กับบริษทั นีไ้ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนักโดยราคาค่อนข้างจะคงเดิมและใกล้เคียง
กับผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้จัดจำ�หน่ายสติกเกอร์ดังกล่าวนอกเหนือจากในฐานะผู้ซื้อสติกเกอร์เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม
บริษัทมิได้มีนโยบายผูกขาดการซื้อกับผู้จัดจำ�หน่ายรายใดรายหนึ่ง แต่จะคำ�นึงถึงคุณภาพและราคาของวัตถุดิบเป็นสำ�คัญ บริษัทคาดว่าในอนาคตราคา
วัตถุดิบจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผู้ค้าวัตถุดิบมีจำ�นวนมากขึ้น
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ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการกำ�จัดวัตถุดิบที่เหลือใช้
การดำ�เนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทที่เป็นสติกเกอร์นั้นเมื่อพิมพ์แล้วเกิดเป็นของเสียหรือไม่ต้องการใช้แล้ว จะไม่สามารถนำ�กลับไปใช้ได้อีก (Recycle) ต้องทำ�ลาย
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะตัววัตถุดิบเองนั้นมีสารเคมีที่เป็นกาวติดอยู่ บริษัทจึงได้มีการจ้างบริษัทภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายที่มารับเป็นผู้ทำ�ลาย
สินค้าที่เป็นของเสียให้    
สำ�หรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตนั้นมีไม่มากนัก และไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก จะมีเฉพาะในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงในพื้นที่ผลิต เนื่องจากกลิ่น ทินเนอร์ที่อยู่ในสีที่ใช้สำ�หรับการพิมพ์ ซึ่งบริษัทมีการแก้ไขโดยการใช้ระบบดูดอากาศพิเศษสำ�หรับการพิมพ์
โดยเฉพาะเพื่อบรรเทากลิ่นลง และมีการแจกหน้ากากปิดจมูกให้แก่พนักงานของบริษัทได้ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมกลิ่นดังกล่าว  
ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามที่กฏหมาย
กำ�หนดและไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์

ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
		 การผลิต
โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 18 หมู่ 10  ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานที่เช่าจากบริษัทแม่ โดยโรงงานผลิตมีพื้นที่สำ�นักงาน
และการผลิตรวมจำ�นวน 1,000 ตรม. ซึ่งโรงงานจะอยู่ในความดูแลของผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตและผู้จัดการแผนกแต่ละแผนก
สำ�หรับกำ�ลังการผลิตรวมของบริษัท จะดูจากจำ�นวนแม่พิมพ์ที่สามารถผลิตได้ โดยในปี 2558 มีกำ�ลังการผลิตรวม จำ�นวนประมาณ 60 แม่พิมพ์ต่อปี
ซึ่งบริษัทใช้กำ�ลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50
นโยบายการผลิตของบริษัทจะเป็นลักษณะตามคำ�สั่งซื้อหรือความต้องการของลูกค้า (Made to Order) โดยบริษัทจะให้ความสำ�คัญกับการผลิตแม่
พิมพ์ให้เสร็จทันตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า  และพยายามที่จะผลิตแม่พิมพ์ให้สามารถผลิตชิ้นงานให้ได้ใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เพื่อ
ไม่ให้ต้องกลับมากแก้ไขในภายหลังซึ่งจะทำ�ให้เกิดต้นทุนส่วนเกินเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทพยายามส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถ
เพิ่มขึ้นผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกที่หน้างาน เพื่อเน้นให้สามารถทำ�งานได้จริง ทั้งนี้ บริษัทได้รับมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและสิ่งแวดล้อม
อันได้แก่ ISO 9001:2008 เป็นต้น  
		 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่บริษัทใช้ผลิตแม่พิมพ์มีทั้งที่เป็นเหล็กและอลูมิเนียม โดยสามารถหาซื้อได้จากในประเทศเกือบทั้งหมดผ่านผู้จัดจำ�หน่ายหลายราย ซึ่งไม่มี
ความยุง่ ยากในการกระบวนการจัดหาวัตถุดบิ สำ�หรับราคาวัตถุดบิ ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงตามราคาตลาดโลกของวัตถุดบิ ดังกล่าว ซึง่ บริษทั สามารถปรับราคา
วัตถุดบิ ดังกล่าวในราคาชิน้ งานแม่พมิ พ์ได้ เนือ่ งจากงานแม่พมิ พ์ทรี่ บั จากลูกค้าจะเป็นลักษณะงานทีร่ บั เป็นครัง้ ๆ นอกจากนี้ บริษทั ต้องมีการจัดหา toolings
ต่างๆ เพื่อนำ�มาใช้ในการทำ�แม่พิมพ์ ซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ในประเทศจากผู้จัดจำ�หน่ายจำ�นวนมากเช่นเดียวกัน
บริษัทมีการติดต่อกับผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบหลักประมาณ 4-5 ราย และโดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 95 ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด เป็นการซื้อในประเทศ
โดยบริษทั ไม่มกี ารสัง่ ซือ้ จากผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายใดจำ�นวนมากอย่างเป็นนัยสำ�คัญ  โดยบริษทั มิได้มนี โยบายผูกขาดการซือ้ กับผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายใดรายหนึง่ แต่จะ
คำ�นึงถึงคุณภาพและราคาของวัตถุดิบในขณะนั้นเป็นสำ�คัญ
ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หรือการกำ�จัดวัตถุดิบที่เหลือใช้
		 การดำ�เนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทที่เป็นเหล็กและอลูมิเนียมนั้นเมื่อผลิตแล้วเกิดเป็นของเสียหรือในส่วนที่เป็นเศษที่เกิดจากการผลิต ก็สามารถนำ�ไปขายได้
เนื่องจากผู้ซื้อสามารถนำ�ไปหลอมและนำ�กลับมาใช้หรือขายได้อีก  
สำ�หรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตนั้นมีไม่มากนัก และไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก จะมีเฉพาะในเรื่องของสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานที่มีฝุ่นและเสียงจากสำ�หรับเครื่องจักรบางประเภท เช่น เครื่องกลึงหรือตัดแต่งชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้อุปกรณ์
หน้าการปิดจมูกและที่อุดหู เพื่อป้องกันฝุ่นและเสียงดังกล่าว  
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม โดยปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และไม่มขี อ้ พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด
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ปัจจัยความเสี่ยง
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1		ความเสี่ยงทางด้านราคาวัตถุดิบ
เนื่องจากเม็ดพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติก และสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและพิมพ์ฉลากสินค้า  เป็นผลพลอยได้จาก
การกลั่นน้ำ�มันดิบและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น ราคาโดยทั่วไปจะแปรผันตามราคาน้ำ�มันและราคาก๊าซในตลาดโลก ซึ่งหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับตัว
สูงขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำ�ไรของบริษัทและกลุ่มบริษัท
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่การผลิตของบริษัทและกลุ่มบริษัทนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้กำ�หนดประเภท มาตรฐานคุณภาพ และผู้ขายวัตถุดิบมาให้ ซึ่งราคาขาย
ก็จะเป็นราคาเดียวกันทั่วโลก (Global Price) ซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทก็สามารถขอปรับราคาขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีมาตรการรองรับ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ดังนี้
- ประสานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและติดต่อกับผู้ค้าวัตถุดิบไว้หลาย ๆ ราย
- เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจากผู้ขายตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพื่อให้ได้เงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุด
- ติดตามแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติก และสติ๊กเกอร์ จากผู้ขายภายในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อวางแผนการสั่ง
ซือ้ วัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสม หากราคามีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ บริษทั และกลุม่ บริษทั อาจจะสัง่ ซือ้ ล่วงหน้าในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการใช้ในการผลิตระยะหนึง่
- ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถชี้แจงและปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่เป็นจริงได้
1.2		ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตวัตถุดิบคุณภาพน้อยราย
ที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก แผ่นพลาสติก และสติ๊กเกอร์ เกือบทั้งหมดจากแหล่งผลิตภายในประเทศ ซึ่งบางครั้ง
มีผู้ผลิตน้อยรายที่มีคุณภาพ บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายนั้นซึ่งมีคุณสมบัติดีมีปัญหาในการผลิตน้อยและตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้ากำ�หนด
มากที่สุด และยังเกี่ยวเนื่องกับราคาวัตถุดิบที่ถูกลงจากการสั่งซื้อเป็นปริมาณมากๆ ดังนั้น บริษัทและกลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ผลิตรายนั้น
มากเกินไป โดยสำ�หรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ขายเม็ดพลาสติกรายหนึ่ง จำ�นวนประมาณ 36% ของยอดซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมด  
และมีการสั่งซื้อจากผู้ขายแผ่นฟิล์มพลาสติกอยู่ 2 รายใหญ่ ๆ ในจำ�นวน 49% และ 27% ตามลำ�ดับ ของยอดซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกทั้งหมด
สำ�หรับในส่วนของธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า  บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้จัดจำ�หน่ายสติกเกอร์อยู่รายหนึ่ง จำ�นวนประมาณร้อยละ 58 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบ
ทั้งหมด รายละเอียดตามหัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตาม มีบริษัทโรงงาน
ผลิตวัตถุดิบดังกล่าวเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันได้หากมีความจำ�เป็น รวมทั้งบริษัทและกลุ่ม
บริษัทพยายามลดความเสี่ยงโดยติดต่อผู้ผลิตมากรายขึ้น
1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์
		 และในธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
		 ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
เนือ่ งด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีช่ ะลอตัวลงทำ�ให้ธรุ กิจการผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วน
ยานยนต์  ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดของบริษัท มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  ทั้งการแข่งขันจากผู้ผลิต
ในประเทศ  ผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และบริษัทคู่แข่งในประเทศจีนที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่ำ�กว่า แต่เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก
ที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าคุณภาพและต้องใช้ความชำ�นาญของช่างเทคนิค เช่น การปรับสภาพเครื่องจักรในการผลิตให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์ที่ถูกกำ�หนดไว้
เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าตามทีล่ กู ค้าต้องการและเป็นการลดของเสียจากขบวนการผลิต อีกทัง้ บริษทั ยังมีการกระจายสินค้าไปในอุตสาหกรรมอืน่ อีกหลายอุตสาหกรรม
เช่น ของใช้ในครัวเรือน  เครื่องใช้สำ�นักงาน เป็นต้น จึงทำ�ให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนัก โดยจะเห็นได้จากรายได้ของบริษัทจากธุรกิจผลิตชิ้น
ส่วนพลาสติก ยังเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย
และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีประวัติการร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องมาตรฐาน หรือคุณภาพของสินค้าประกอบกับบริษัทมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง  ทำ�ให้เชื่อ
มัน่ ว่าบริษทั สามารถทีจ่ ะแข่งขันกับบริษทั ชัน้ นำ�ในอุตสาหกรรมนีไ้ ด้  ดงั นัน้ นโยบายการแข่งขันของบริษทั จะเน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพให้กบั กลุม่ ลูกค้า
ที่ให้ความสำ�คัญในเรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา
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2558

		 ธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า
จากการวิเคราะห์รายได้ทลี่ ดลงของธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าในปีทผี่ า่ นมา เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
สำ�หรับสินค้าอุปโภคและบริโภค  ทำ�ให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหดตัวลงด้วย  รวมทั้งการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากความต้องการ
ที่ลดลงดังกล่าว ซึ่งในปีนี้ บริษัทคาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น เนื่องจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐ   นอกจากนั้น
บริษัทยังได้พยายามขยายไปผลิตสินค้าประเภทใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างยอดขายเข้ามาทดแทนยอดขายของสินค้าเดิมที่ชะลอตัว  
อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่า  ในระยะยาวแล้ว แนวโน้มตลาดฉลากสินค้าคุณภาพสูงยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุสำ�คัญเนื่องจากกระแสความ
นิยมฉลากสินค้าคุณภาพสูงในต่างประเทศเริ่มเข้ามาในประเทศไทย ประกอบกับผู้บริโภคให้ความสำ�คัญกับบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามมากขึ้น ดังนั้น
การทำ�ฉลากสินค้าที่มีคุณภาพดี สีสันสดใส จะทำ�ให้สินค้ามีความโดดเด่นและดึงดูดผู้บริโภคได้ง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยผู้ผลิต
สินค้าไม่จ�ำ เป็นต้องผลิตบรรจุภณั ฑ์ทมี่ ลี กั ษณะเหมือนกันแต่มลี วดลายหรือสีทแี่ ตกต่างกันเก็บไว้เป็นจำ�นวนมาก และยังคาดว่าจะมีการแข่งขันทีไ่ ม่รนุ แรงนัก
เนื่องจากยังมีคู่แข่งขันอยู่น้อยราย เพราะคุณภาพของผู้ผลิตฉลากส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าของบริษัทต้องการ
นอกจากนั้น  ธุรกิจพิมพ์ฉลากคุณภาพสูงนี้ต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรที่ค่อนข้างสูง และการได้รับการยอมรับจากลูกค้าต้องใช้เวลาและเป็นไปได้
ไม่ง่ายนัก แต่เนื่องจากบริษัทได้ก่อตั้งและผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูงนี้มานานแล้วเป็นเวลามากกว่า 19 ปี จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้า
เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทก็มีผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์มายาวนานในธุรกิจนี้ โดยผู้บริหารบางท่านมีประสบการณ์มานานกว่า  30 ปีแล้วใน
อุตสาหกรรมนี้ ทำ�ให้บริษัทมีข้อได้เปรียบจากประสบการณ์ดังกล่าว ทำ�ให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร และสามารถใช้ประสบการณ์
แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้  
1.4		ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก รวมกันเป็นเงินจำ�นวนประมาณ 633 ล้านบาท จากทั้งธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
และผลิตฉลากสินค้า ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 64 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม ไม่มีลูกค้ารายใดรายหนึ่งมียอดขายเกินกว่าร้อยละ
30 ของยอดขายรวม ดังนั้น หากลูกค้ารายใหญ่กลุ่มดังกล่าวยกเลิกหรือลดปริมาณการสั่งผลิตลง และหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้
ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ  นอกจากนี้ หากกลุ่มบริษัทมีการลงทุนเพิ่มทั้งการขยายโรงงานและซื้อเครื่องจักรเพิ่มด้วยมูลค่าที่
สูงในขณะทีก่ ลุม่ บริษทั มีรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการแล้ว อาจทำ�ให้เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม  ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และผลกระทบต่อผลการ
ดำ�เนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทจึงได้พยายามขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งกระจายกลุ่มลูกค้า
ให้หลากหลายไปในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น  ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้า เนื่องจาก
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและกำ�หนดเวลาของลูกค้า อีกทั้งสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ลูกค้ากำ�หนด  ตลอดจนมี
การดูแลและให้บริการภายหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า  ซึ่งที่ผ่านมา  กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวก็ยังคงสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่ม
บริษัทมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

2. ความเสี่ยงทีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำ�กัด กลุ่มจิวะพรทิพย์ และกลุ่มอัศวกาญจน์ และผู้บริหารของบริษัทอีก 3 ท่าน
คือ นายสาทิส  ตัตวธร นายเศวต  นราธิปกร  และนายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์  โดยกลุ่มดังกล่าวถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57 ของ
ทุนชำ�ระแล้วของบริษัท ซึ่งทำ�ให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฏหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำ�หนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น
จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
ในปี 2554 ได้เกิดวิกฤตมหาอุทกภัยในหลายจังหวัด ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งรวมถึงจังหวัดปทุมธานี ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ ทำ�ให้ได้รับ
ผลกระทบทางด้านคมนาคม การเดินทางของพนักงาน และการขนส่งสินค้า  บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงได้หยุดการผลิตทั้งหมดประมาณ 15 วัน ส่งผลให้ยอด
รายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการป้องกันน้ำ�ท่วมครั้งนั้น อย่างไรก็ดี จากการป้องกันอย่างเต็มที่ดังกล่าวทำ�ให้ทรัพย์สินและ
เครื่องจักรภายในโรงงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด มีเพียงการเสียหายทางเดินภายนอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งบริษัทและ
กลุ่มบริษัทได้ทำ�ประกันภัยเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 - 2558 ที่ผ่านมา บริษัทและกลุ่มบริษัทได้เตรียมการป้องกันโดยการอุดช่องโหว่ต่าง ๆ และการ
ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วบริษัทรอบโรงงาน   และได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันน้ำ�ท่วม อาทิเช่น เครื่องปั๊มน้ำ�ขนาดใหญ่ เป็นต้น
และบริษัทและกลุ่มบริษัทยังได้มีแผนปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมแล้วหากเกิดวิกฤตดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.1 ความเสี่ยงในการผิดเงื่อนไขเงินกู้ยืมของธนาคาร
ณ วันที่31 ธันวาคม2558 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นจำ�นวนมากเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) และจากการขายหุ้นเดิมบางส่วนในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ของบริษัทฯ  ทำ�ให้ปัจจุบันบริษัทไม่มี
เงินกู้ยืมจากธนาคาร เว้นแต่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีเงินกู้ยืมจากธนาคารคงเหลืออยู่เพียงประมาณ 3 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการผิด
เงื่อนไขเงินกู้ยืมของธนาคารแต่อย่างใด
4.2 ความเสี่ยงด้านภาวะะผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากธนาคาร เว้นแต่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีเงินกู้ยืมจากธนาคารคงเหลืออยู่เพียงประมาณ 3 ล้านบาท  ที่อัตรา
ดอกเบี้ย MLR – 2% ดังนั้น ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อผลการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด  
4.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินเยนอยู่จำ�นวนประมาณ 86.3 ล้านเยน ซึ่งยังไม่ได้มีการทำ�สัญญา
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ ซึ่งถ้าหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนดังกล่าวมีการแข็งค่าขึ้น ก็อาจทำ�ให้มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกลุ่ม
บริษัทได้
ภาระหนี้สินดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทสั่งเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเครดิตที่ดีเป็นเวลาถึง 1 ปี ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ตะหนักถึงความสำ�คัญ
ในเรื่องนี้ โดยได้มีการติดตามการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด  มีการปรึกษากับธนาคารถึงความเหมาะสมในการซื้อสัญญาป้องกันความเสี่ยงใน
แต่ละช่วงเวลา  ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารจะอนุญาตให้ซื้อสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ไม่เกิน 6 เดือน อีกทั้งที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศ
นโยบายที่จะทำ�ให้ค่าเงินเยนของตนอ่อนค่าลง จึงเป็นผลดีต่อบริษัทในระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทจะได้ปรึกษาร่วมกับธนาคารอย่างใกล้ชิดในการป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหาร บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการ
(Secretary)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Directors)
กรรมการผู้จัดการ
(Managing Director)

แผนกออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
แผนก ISO
QMR & EMR
หน่วยงาน
ความปลอดภัย

แผนกตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)

รองกรรมการผู้จัดการ
(Deputy Managing Director)
ฝ่ายบริหาร
(Management Dept.)

ฝ่ายขายและการตลาด

(Sales & Marketing Dept.)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
และพัฒนาธุรกิจ
(IR Dept.)

ฝ่ายผลิต
(Production Dept.)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(IT Dept.)
(Accounting &Finance)

แผนกจัดซื้อ
(Procurement)

แผนกการขาย
และการตลาด
(Sales&Mkt.)

แผนกควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

แผนกขึ้นรูปพลาสติก
(Vacuum Forming)

แผนกคลังสินค้า
(Warehouse)

แผนกบริการลูกค้า 
(Customer Service)

แผนกวางแผนการผลิต
(MC/PC)

แผนกฉีดพลาสติก
(Injection Molding)

แผนกวิศวกรรม
(Engineering)

แผนกซ่อมบำ�รุง
(Maintenance)

แผนกบุคคล
(HR)

แผนกบัญชีและการ
เงิน

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 41
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

2

พลอากาศเอกบุรรี ัตน์  รัตนวานิช

3
4

นายพัฒนา อัศวนิเวศน์
นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา

5

นายสาทิส  ตัตวธร

6
7
8
9

นายเศวต  นราธิปกร
นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์
นางพิมพา  จิวะพรทิพย์
นายชาญชัย  อัศวกาญจน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

*นายสุพจน์  สุนทรินคะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ดังนี้
- ตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร
เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายสาทิส ตัตวธร
-   ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ     
เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายสาทิส ตัตวธร
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกรรมการ ดังนี้
- ตำ�แหน่งประธานกรรมการ   
เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
ทั้งนี้ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ ยังคงดำ�รงตำ�แหน่งเป็น กรรมการบริษัท
			-  ตำ�แหน่งกรรมการ นายชาญชัย อัศวกาญจน์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
- ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เดิม
เปลี่ยนเป็น
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
- ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เดิม
เปลี่ยนเป็น
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
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ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำ�นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายสาทิส  ตัตวธร

2
3
4

นายวีรวิธ  วณิชยาลัย
Mr.Takashi Otani
นายสุพจน์  สุนทรินคะ

5

นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ
(รักษาการ)
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

* ทั้งนี้  นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต ได้ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติดังนี้
1. รับทราบการลาออกจากตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหารของนายสุชาติ จิวะพรทิพย์ และแต่งตัง้ ให้นายสาทิส ตัตวธร
ดำ�รงตำ�แหน่งแทน
2. แต่งตั้งให้นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการแทน นายสาทิส ตัตวธร ที่ขอลาออกจากตำ�แหน่ง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุพจน์ สุนทรินคะ ดำ�รงตำ�แหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำ�หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสำ�เนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด อาทิเช่น  การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัท
จดทะเบียน (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2538)
3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียน(ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2536)
3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทจด
ทะเบียน พ.ศ.2544 (ลงวันที่ 22 มกราคม 2544)
3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป
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นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้
- ทำ�หน้าที่ในการดำ�เนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำ�กับดูแล เช่น สำ�นักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน
ที่กำ�กับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำ�แนะนำ�แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

การกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญ และจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดำ�เนิน
ธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย  ข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยเห็นความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้
ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ รี วมทัง้ จรรยาบรรณของบริษทั ฯโดยได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีเพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำ�เอาหลักสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ
1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
1.3 การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำ�อธิบาย (Equitable Treatment)
1.4 ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
1.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ(Ethics) มาใช้ในการดำ�เนินงาน มีโครงสร้างการบริหารทีม่ คี วาม สัมพันธ์กนั ระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำ�คัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและ
วางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม รวมทัง้ ต้องดำ�เนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมคี วามน่าเชือ่ ถือ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำ�ในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำ�คัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำ�หนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
7. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษทั ฯ ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรือ่ งการให้ขอ้ มูลกับนักลงทุน
และประชาชนทั่วไป
8. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
9. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำ�แหน่งบริหารที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
จรรยาบรรณ
1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืนและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำ�เนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ดังนี้
1. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม
- บริหารจัดการบริษทั ฯ โดยนำ�ความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทัง้ การตัดสินใจดำ�เนินการใดๆ จะกระทำ�
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
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- ไม่ดำ�เนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การเปิดเผยข้อมูล
- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำ�เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำ�มาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและประชาชน
บริษัทฯ มีความมุ่งมันในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคา
ที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
1. มุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ี มีคณุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม โดยยกระดับมาตรฐาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยัง่ ยืน
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
4. จัดระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้าและบริการและดำ�เนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าและประชาชนได้รบั การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว
5. ไม่ค้ากำ�ไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่กำ�หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
6. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัดหากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าและประชาชนทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกัน
พิจารณาและแนวทางแก้ไข
7. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำ�เสมอ รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า
บริษัทฯ คำ�นึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและ
กติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทฯ
จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการชำ�ระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขได้จะรีบแจ้งให้คคู่ า้ ทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
2. ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง
3. ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า
- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำ�ระคืน การดูแลหลักทรัพย์ ค้ำ�ประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุน
ที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำ�กับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำ�เร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำ�งานที่ดี ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำ�ด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ� หรือ การปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
4. ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
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5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนรวมถึงให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำ�หนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
1. บริษัทฯ จะคำ�นึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนน้อยที่สุด
2. คืนกำ�ไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำ�เสมอ
3. ปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. ให้ความสำ�คัญในการทำ�ธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำ�นงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
6. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำ�กับดูแล
7. บริษทั ฯ ถือเป็นหน้าทีแ่ ละเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชน สิง่ แวดล้อม
มุง่ สร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทัง้ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนทีด่ อ้ ยโอกาสให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
8. บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองนั้น ๆ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วามสามารถโดยเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรตลอดจนมีบทบาท
สำ�คัญในการกำ�กับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดตามข้อบังคับของบริษัท
กำ�หนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีกรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสามถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่กำ�หนด บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
บริษัททำ�หน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบายในขณะที่ผู้บริหารทำ�หน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำ�แหน่งต้องผ่านการคัด
เลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำ�นวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1
2

นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
นายสาทิส  ตัตวธร

3
4
5
6
7
8
9

นายเศวต  นราธิปกร
นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์
นางพิมพา  จิวะพรทิพย์
นายชาญชัย  อัศวกาญจน์
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช
นายพัฒนา อัศวนิเวศน์
นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

   นายสุพจน์  สุนทรินคะ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ดังนี้
				- ตำ�แหน่งประธานบริหาร
เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายสาทิส ตัตวธร
				- ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ     
เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายสาทิส ตัตวธร
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกรรมการ ดังนี้
-   ตำ�แหน่งประธานกรรมการ
  เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
* ทั้งนี้ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ ยังคงดำ�รงตำ�แหน่งเป็น กรรมการบริษัท
-  ตำ�แหน่งกรรมการ นายชาญชัย อัศวกาญจน์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
เดิม
เปลี่ยนเป็น
นายชาญชัย อัศวกาญจน์
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
-  ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เดิม
เปลี่ยนเป็น
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
-  ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เดิม
เปลี่ยนเป็น
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสาร ต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำ�หนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทดังนี้
1. อำ�นาจหน้าทีต่ ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอืน่ ใดทีก่ �ำ หนดให้เป็นหน้าทีข่ องกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษทั (มหาชน)จำ�กัด
2. มีอำ�นาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำ�หนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำ�นาจหน้าที่ดูแลและกำ�หนดนโยบายหลักในการดำ�เนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และ
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำ�กับดูแลการดำ�เนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำ�หนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดำ�เนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำ�ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำ�หนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลง
คะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำ�รายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำ�คัญ
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ �ำ คัญการมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำ�ระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด
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2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1
2

นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
นายสาทิส  ตัตวธร

3
4

นายเศวต  นราธิปกร
นายชาญชัย   อัศวกาญจน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ
(รักษาการ)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ดังนี้
-   นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากตำ�แหน่ง
    และแต่งตั้ง นายสาทิส  ตัตวธร ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
-   นายสาทิส ตัตวธร ตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ ลาออกจากตำ�แหน่ง  
    และแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร แทนนายชาญชัย อัศวกาญจน์ ซึ่งได้ลาออกจากตำ�แหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน ประกอบด้วย นายสุชาติ จิวะพรทิพย์, นายสาทิส  ตัตวธร, นายเศวต  นราธิปกร, นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์ และ
นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)
1. วางแผนและกำ�หนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้สอดคล้อง
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำ�หนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปี และอำ�นาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดำ�เนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำ�หนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
หากการจัดซือ้ จัดจ้าง ตลอดจนเรือ่ งการลงทุนขยายงานรวมถึงการซือ้ ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษทั นัน้ อยูน่ อกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติ และดำ�เนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำ�นวนดังกล่าว ให้นำ�เสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้กรรมการบริหารทัง้ คณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราบริษทั มีอ�ำ นาจมอบอำ�นาจ
ช่วงในหนังสือมอบอำ�นาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำ�นาจช่วงสามารถดำ�เนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่าง ๆ ในนามแทนบริษัทได้
อย่างเป็นทางการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
8. มีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
ทัง้ นีก้ ารอนุมตั ริ ายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ริ ายการทีท่ �ำ ให้กรรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำ�หนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการ
เข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 และ 3/2547)
1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำ�หนดอัตราค่าจ้าง ให้บำ�เหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทน
ฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำ�นาจอนุมัติ และมอบอำ�นาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำ�สั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำ�เนิน
การทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินตามระเบียบอำ�นาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่า
จำ�นวนดังกล่าวให้นำ�เสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำ�งาน
ภายในองค์กร
5. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำ�ให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง รายการที่กำ�หนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือ
หุ้นในการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อำ�นาจการลงนามอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
                            วงเงินอนุมัติ (บาท)
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
การกำ�หนดราคาขายสินค้า/การยกเลิกขาย/แลกเปลี่ยน
40,000,000
10,000,000
การอนุมัติขายสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์
40,000,000
1,000,000
และซอฟท์แวร์
การเพิ่มหนี้ค่าสินค้า
40,000,000
5,000,000
การซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
40,000,000
10,000,000
การซือ้ สินทรัพย์ถาวร รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
60,000,000
10,000,000
การอนุมัติโครงการ/งานก่อสร้าง
60,000,000
5,000,000
การตั้งวงเงินเครดิตสำ�หรับการขายครั้งแรก
ไม่เกิน 20,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
การขอเพิ่ม/ลดวงเงินเครดิตและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้เครดิต
ไม่เกิน 20,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
สำ�หรับการขายครั้งต่อไป
รายการ

				
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช
นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา*

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

*นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีประสบการณ์ทำ�งานด้านการบัญชี
โดยตรงมากกว่า 20 ปี โดยมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำ�งานตามเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและ
เลขานุการบริษัท
50 รายงานประจำ�ปี

2558

-  ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
-  ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เดิม
เปลี่ยนเป็น
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551)  
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(InternalControl) และระบบการตรวจสอบภายใน(InternalAudit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และ
จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรง
คุณวุฒิ จำ�นวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์
นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ดังนี้

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 51
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

-  ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เดิม
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช

เปลี่ยนเป็น
นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558)  
1. กำ�หนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ  กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ
2. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่   หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี)  
โดยให้มกี ารกำ�หนดหลักเกณฑ์  หรือวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส  เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯและ/ หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาแนวทางและ/หรือกำ�หนดค่าตอบแทน  ให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) โดยให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์
  หรือวิธีการกำ�หนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
5.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริหารจำ�นวนหนึง่ ของบริษทั และ/หรือผูท้ รางคุณวุฒิ
ทั้งนี้ กำ�หนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายสาทิส ตัตวธร
นายสุพจน์ สุนทรินคะ
นายวีรวิธ วณิชยาลัย
นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน
Mr.Takashi Otani*

ตำ�แหน่ง
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* Mr.Takashi Otani ได้ลาออกจากบริษทั เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  (จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557)  
1. เสนอการกำ�หนดนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ
เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำ�เนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำ�หนด
4. ทบทวนความเพียงของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
5. เสนอกำ�หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและการกำ�กับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ติดตามและประเมินความเสีย่ งของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. นำ�เสนอรายงายผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาสและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ผา่ นการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(Nominating
andCompensationCommittee) โดยจะพิจารณาคุณสมบัตแิ ละพิจารณาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีความเข้าใจเพียงพอ
ด้านการเงิน เศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่น ๆ โดยคำ�นึงถึงความจำ�เป็นขององค์กร และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เสนอชือ่ บุคคลทีค่ วรได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทั ด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการดังกล่าวก่อนมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั กำ�หนดคณะกรรมการสรรหาจะเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระ ในกรณีที่
กรรมการพ้นตำ�แหน่งตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
การแต่งตั้งกรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
1.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมากบุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
เท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ
หนึง่ ของจำ�นวนทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกชำ�ระแล้วของบริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วยและให้มคี ณุ สมบัตติ าม
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม  2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผูใ้ ดจะออกและปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจาก
ตำ�แหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทน จะอยูใ่ นตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวนผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
โดยคำ�นึงถึงจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ โดยจะนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป ผูท้ ไี่ ด้รบั คัดเลือกให้ด�ำ รงตำ�แหน่งควรมีแนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้การดำ�เนินงานขององค์กรประสบผลสำ�เร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
กรณีผู้บริหารในตำ�แหน่งอื่น ๆ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 53
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย3 คนโดยมีวาระอยูใ่ นตำ�แหน่งคราวละ3 ปี บริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ�หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั
ร่วมหรือบริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดาคูส่ มรสพีน่ อ้ งและบุตรรวมทัง้ คูส่ มรสของ
บุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์และบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้�ำ ประกันการให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนีส้ นิ รวมถึงพฤติกรรมอืน่ ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลทำ�ให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตน
สุทธิหรือตัง้ แต่20 ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่�ำ กว่า ทัง้ นีก้ ารคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยง
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาท
ต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อยหรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วนหรือเป็น
กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ�หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่บริษทั ย่อยบริษทั ร่วมบริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ กรรมการอิสระทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย1 คนจะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินเพียงพอ
ทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่นประสบการณ์ในธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความมีจริยธรรม เป็นต้น
สำ�หรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำ�นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทนและบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ
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คุณสมบัติขั้นต่ำ�ตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต.
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า2 ปี
ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจจะเป็น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า2 ล้านบาท
ต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้ถือหุ้นเกิน1%  ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหารโดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั หรือบริษทั ย่อยทีส่ ามารถบริหารงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การดำ�เนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถกำ�หนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
การสรรหาผู้บริหาร
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสรรหาผูบ้ ริหารโดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโดยดำ�เนินการคัดเลือกตามระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทัง้ นี้กรรมการผูจ้ ดั การได้รบั มอบหมายให้เป็นผูบ้ รรจุและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ
นอกจากนีก้ ารแต่งตัง้ หัวหน้าหรือผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำ�เนินการโดยฝ่ายจัดการตั้งแต่ป2557
ี เป็นต้นไป บริษัท
กำ�หนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทน
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษทั ย่อย บริษทั กำ�หนดระเบียบให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ่ งการทำ�รายการเกีย่ วโยง
การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์หรือการทำ�รายการสำ�คัญอืน่ ใดของบริษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยและการทำ�
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องกำ�กับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทำ�งบการเงินรวมได้ทันกำ�หนดด้วย
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน
รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา59 และบทลงโทษตามมาตรา275
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535และให้จดั ส่งสำ�เนารายงานนีใ้ ห้แก่เลขานุการบริษทั ในวันเดียวกันกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสำ�นัก
งานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือ่ จัดทำ�บันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุปจำ�นวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล
เพื่อนำ�เสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวด้วย
2. บริษทั ได้ด�ำ เนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทราบว่า ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ มีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยสูส่ าธารณชน
และต้องไม่ซอื้ หลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นสาระสำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น
นอกจากบทลงโทษซึ่งกำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะใช้บทลงโทษสูงสุดทางวินยั ซึง่ กำ�หนดไว้ในข้อบังคับการทำ�งานของบริษทั หากพบว่า ผูบ้ ริหารได้ใช้ขอ้ มูลภายในหรือมีพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั
หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำ�หรับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2558 มีดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
1,000,000
บาท
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
920,000
บาท
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
300,000
บาท
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด
100,000
บาท
รวม
2,320,000
บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ค่าสังเกตการณ์การทำ�ลายสินค้าของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน  10,000 บาท
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน  โดยบริษทั ฯได้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้จาก
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯกำ�หนดให้มขี นั้ ตอนการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องตัง้ แต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุม ขัน้ ตอนในการ
ดำ�เนินการประชุม ตลอดจนจัดส่งรายการการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้
รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศทีค่ รบถ้วน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา พร้อมทัง้ จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้อ�ำ นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จะเริม่ ประชุมเมือ่ มีจ�ำ นวนผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ครบองค์ประชุม ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯได้ชแี้ จงขัน้ ตอนการประชุม
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ
1 เสียง
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในวันที่  28 เมษายน 2558 โดยมีวาระประจำ�ของการประชุมสามัญ กล่าวคือ การพิจารณาผลการ
ดำ�เนินการประจำ�ปีและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำ�หนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ และการกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นประธานในทีป่ ระชุม ในบรรดากรรมการท่านอืน่ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 10 ท่าน  

56 รายงานประจำ�ปี

2558

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ตลอดจนฝ่ายจัดการทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้าร่วมในการประชุมด้วยเพือ่ ชีแ้ จงและตอบข้อซักถามทีป่ ระชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้
บันทึกประเด็นซักถามและคำ�อธิบายโดยฝ่ายจัดการทีส่ �ำ คัญไว้ในรายงานการประชุม ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้จดั ทำ�รายงานการประชุมแล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำ�เป็นให้ผู้ถือหุ้นรอรับทราบรายงานการประชุมจากเอกสารเชิญประชุมในคราวต่อไป
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศมติกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าเป็นเวลากว่า 1 เดือน และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ โดยในแต่ละ
วาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสำ�หรับเรื่อง เพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ พร้อมแนบรายงานประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะและ
รายละเอียดชีแ้ จงวิธกี ารมอบฉันทะ รวมทัง้ ระบุรายการเอกสารทีต่ อ้ งใช้เพือ่ เข้าประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทัง้ รายชือ่ และประวัติ
กรรมการทีค่ รบวาระและได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ นอกจากนีไ้ ด้ท�ำ การประกาศคำ�บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ
ภาษาไทยติดต่อกันเป็นเวลา3 วัน และก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า3 วัน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติต่าง ๆ
สำ�หรับการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้น โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีข้อกำ�หนดห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจากตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั ฯคณะกรรมการได้ก�ำ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันทำ�การ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
กรรมการและผู้บริหารจะต้องส่งสำ�เนารายงานดังกล่าวจำ�นวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำ�ไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำ�เร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้           
ผู้ถือหุ้น
:
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ โดยคำ�นึงถึงการเจริญเติบโต
ของมูลค่าของบริษทั ฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชือ่ ถือได้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ  และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ�
ลูกค้า
:
บริษทั ฯมีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลกู ค้าและส่งเสริมความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานของผลประโยชน์รว่ มกันโดย
การเพิม่ คุณค่าให้กบั สินค้าและบริการพร้อมดำ�เนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีทไี่ ด้รบั แจ้งนอกจากนีบ้ ริษทั ฯมีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ มี คี ณุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสมและบริษทั ฯ ยังได้ส�ำ รวจความพึงพอใจของลูกค้า
อย่างสม่ำ�เสมอ
คู่ค้า
:
บริษัทฯ คำ�นึงถึงความเสมอภาคในการดำ�เนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้าและไม่ขัด
ต่อกฎหมายใด ๆ
คู่แข่ง
:     บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ีมีจรรยาบรรณ
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
เจ้าหนี้
:
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญา และพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดถูกต้องและครบถ้วน
  
พนักงาน :
บริษทั ฯ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มศี กั ยภาพในการปฏบัตงิ านสูงสุดจัดให้มสี ภาพการจ้างงานทีย่ ตุ ธิ รรม
และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำ�งานที่ดีและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี
ภาครัฐ
:
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย   และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ชุมชน   :
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้าน
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ พร้อมทัง้ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯมีการดำ�เนินธุรกิจ
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้การเปิดเผยข้อมูลแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียและการดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส มีคณุ ธรรม สามารถตรวจสอบได้เป็นส่วนหนึง่ ใน
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดเผยผลการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชือ่ ถือได้และถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และได้จดั ให้มกี ารดำ�รงรักษาไว้ซงึ่
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปทีจ่ ะได้รบั ทราบข้อมูลทีแ่ สดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานทีค่ รบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผลคณะกรรมการ
บริษทั ฯจึงได้จดั ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้จัดทำ�“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน” ดังแสดงไว้เป็นหัวข้อต่างหากในรายงานประจำ�ปีแล้ว
บริษัทฯได้ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกีย่ วข้องได้รบั ทราบ ทัง้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขนึ้ เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุน
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   หากเกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ คำ�นึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำ�คัญและได้
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนและโปร่งใส
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำ�นวนครั้งการประชุม จำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุม และได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วยในส่วนของงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์นนั้ บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ผจู้ ดั การฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง    
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
0-2529-5968-99 โทรสารหมายเลข 0-2529-5959   หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมลล์  investor@saleeind.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผู้นำ�ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมี
ส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทได้กำ�หนดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที4/2557
่
เมื่อวันที11
่ สิงหาคม2557
ได้ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�  และบริษทั
จะถือปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับต่างๆตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดทุกประการ
โดยจะเปิดเผยรายงานการกำ�กับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงาน เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจ
ของบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคมรวมทัง้ การกำ�หนดระบบติดตามการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ� อาทิเช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอัน
เป็นความลับ การรับและการให้ของขวัญเป็นทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด รวมถึงการเลีย้ งหรือรับเลีย้ งจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ให้สามารถกระทำ�
ได้ในวิสยั อันควรในเทศกาลหรือประเพณีนยิ ม โดยมิให้พนักงานและผูบ้ ริหาร เรียกร้องหรือรับไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทีผ่ ดิ ไปจากธรรมเนียมปฏิบตั แิ ละนอกเหนือจาก
ผลตอบแทนอันพึงได้จากบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ�
เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เท่านัน้ และควรหลีกเลีย่ งการกระทำ�ทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำ�หนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับ
รายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มอี �ำ นาจ
อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงินรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ านและเพือ่ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน บริษทั จึงได้ก�ำ หนด
ภาระหน้าทีอ่ �ำ นาจการดำ�เนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์
และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันโดยบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผลนอกจากนี้บริษทั ยังจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายในทำ�การตรวจสอบและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทำ�การสอบทานระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผลมีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นไปตามแนวทางทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะนำ�ไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้มีการทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การบริหารความเสี่ยง
ในปี2558 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารทำ�การประเมินความเสีย่ งของกิจการในด้านต่าง ๆ เพือ่ หาวิธขี จัดและ/หรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
และได้นำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำ�เสนอรายงานทาง
การเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี) งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ �ำ คัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินดำ�เนินการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่�ำ เสมอด้วย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกำ�หนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุก3 เดือนและอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจำ�เป็นโดยมีการกำ�หนดวาระทีช่ ดั เจน
นำ�ส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมเว้นแต่กรณีมเี หตุจ�ำ เป็นเร่งด่วนจำ�นวนองค์ประชุม
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า2 ใน3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องต่าง ๆ จากที่ประชุม พร้อมทั้งต้องมีการบันทึกรายงาน
การประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั เป็นผูก้ �ำ หนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยในบาง
วาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่อให้สามารถนำ�ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุม
จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
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ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง และประชุมกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4  ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การเข้าร่วมประชุม / จำ�นวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ
1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์  (1), (3)
2. นายสาทิส  ตัตวธร  (1), (3
3. นายเศวต  นราธิปกร  (1), (3)
4. นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์  (1)
5. นางพิมพา  จิวะพรทิพย์  (1)
6. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์  (1), (3)
7. นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์  (1), (2)
8. พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช  (1), (2)
9.นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์  (1), (2)
10. นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา  (1), (2)

วาระ

การดำ�รงตำ�แหน่ง

การประชุมกรรมการบริษัท
การประชุมกรรมการตรวจสอบ

2557 -  2560
2558 - 2561
2558 - 2561
2557 -  2560
2556 - 2559
2558 - 2561
2556 - 2559
2556 - 2559
2556 - 2559
2557 -  2560

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
2/2*
5/5
5/5
5/5

2/2*
4/4
4/4
4/4

(1)  คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการลำ�ดับที่ 1-10  (3)  คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการลำ�ดับที่ 1-3,6
(2)  คณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการลำ�ดับที่ 7-10
* นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2558
ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสมโดยคำ�นึงถึงผลการดำ�เนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับ
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านโดยบริษทั ใช้ความระมัดระวังในการจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมโดยเป็นอัตราทีแ่ ข่งขันได้ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันเพือ่ ทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ ภาพไว้ผบู้ ริหารที่
ได้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีบ้ ริษทั มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ให้มคี า่ ตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกำ�หนดให้
มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการกำ�หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ให้แก่กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
โดยพิจารณาและนำ�เสนอเพื่อขอมติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีนโยบายและแนวทางในการกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้แก่ ผลประกอบการของบริษทั ระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายและการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกันกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  มีรายละเอียดดังนี้
• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยค่าเบีย้ ประชุมและค่าบำ�เหน็จ  โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี2558 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ เบีย้ ประชุม
และค่าบำ�เหน็จของคณะกรรมการประจำ�ปี 2558 ทั้งนี้ ให้อยู่ในอำ�นาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรโดยที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติ
อนุมัติให้จ่ายค่าบำ�เหน็จแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการปี 2558 จำ�นวนท่านละ 300,000 บาท (รวมภาษี) รวมเป็นเงิน 2,700,000 บาท ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ สำ�หรับปี 2558  มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 4,150,000 บาท (รวมภาษี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง                      ค่าเบี้ยประชุมปี 2558
ค่าบำ�เหน็จ ค่า
ปี 2558 ตอบแทน
คณะ
คณะ
คณะ
อื่นๆ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสาทิส  ตัตวธร
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายเศวต  นราธิปกร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์
กรรมการ
5. นางพิมพา จิวะพรทิพย์
กรรมการ
6. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์*
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
8. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
รวม

รวม

1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

135,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

-

-

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

-

435,000
420,000
420,000
420,000
420,000
420,000

60,000

45,000

-

-

-

105,000

120,000
120,000

90,000
80,000

-

300,000
300,000

-

510,000
500,000

120,000 80,000
1,155,000 295,000

-

300,000
2,700,000

-

500,000
4,150,000

* นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
* มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั เป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนด ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ จำ�นวนค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำ�นวน 5 ท่าน ในรอบปี 2558 จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 19,704,657.25 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2557

เงินเดือนรวม
   โบนัสรวม
รวม

14,499,069
5,205,588.25
19,704,657.25

12,717,780
4,686,373.25
17,404,153.25
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ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ในรอบปี พ.ศ.2558 บริษทั ฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพในอัตราร้อยละ3 ของเงินเดือน ให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ
มียอดรวมดังนี้

หน่วย : บาท

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2557

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

394,210.75

373,404.75

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ลำ�ดับ
1.

ชื่อ – สกุล
นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์*
ประธานกรรมการ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธันวาคม
2557
-

				
   
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
2. นายสาทิส  ตัตวธร
กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ
41,743,452
(รักษาการ)
				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
3. นายเศวต  นราธิปกร
55,582,300
กรรมการ
				
   
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
4. นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพิพัฒน์
45,508,468
กรรมการ
				
   
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
5. นางพิมพา จิวะพรทิพย์*
กรรมการ
				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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เปลี่ยนแปลง             31 ธันวาคม 2558
ในปี 2558
จำ�นวน
สัดส่วน (%)
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
2,540,500
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
-

-

-

-

-

44,283,952

2.92

-

-

55,582,300

3.66

-

-

45,508,468

2.99

-

-

-

-

-

-

ลำ�ดับ
6.

ชื่อ – สกุล
นายชาญชัย  อัศวกาญจน์
กรรมการ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธันวาคม
2557
15,431,224

				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
7. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
8. นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
9. นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
รวม
158,265,444

เปลี่ยนแปลง             31 ธันวาคม 2558
ในปี 2558
จำ�นวน
สัดส่วน (%)
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
2,540,500

15,431,224

1.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,805,944

10.58

* คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์ (ประธานกรรมการ) เป็นสามีของคุณพิมพา จิวะพรทิพย์ (กรรมการ)
* เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 1 บาท เป็น 0.25 บาท  ดังนั้น จึงได้ปรับจำ�นวนหุ้นที่ถือ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นมูลค่าหุ้นที่ 0.25 บาท ด้วย เพื่อการเปรียบเทียบ
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ผู้บริหาร
ลำ�ดับ
1.

ชื่อ – สกุล
นายวีรวิธ  วณิชยาลัย
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธันวาคม
2557
213,621

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1,728,000
				
				
2. นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน*
61,728
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
3. Mr.Takashi Otani
244,284
ผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด
				
   
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
4. นายสุพจน์  สุนทรินคะ
31,328
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ
   
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
5. นางสาวศิริวรรณ ปัญจมทุม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
				
				
รวม
2,278,961

เปลี่ยนแปลง             31 ธันวาคม 2558
ในปี 2558
จำ�นวน
สัดส่วน (%)
ได้มา
จำ�หน่ายไป
-13,621
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
-61,000
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
-28,000
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
ได้มา
จำ�หน่ายไป
-102,621

200,000

0.01

1,728,000

0.11

728

0

-

-

244,284

0.02

3,328

-

-

-

2,176,340

0.14

*  เนือ่ งจากในปี 2558 บริษทั มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ จาก 1 บาท เป็น 0.25 บาท  ดังนัน้ จึงได้ปรับจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
   เป็นมูลค่าหุ้นที่ 0.25 บาท ด้วย เพื่อการเปรียบเทียบ
* นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน ได้ลาออกจากตำ�แหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำ�ลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ความสำ�เร็จและความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ งของบริษทั ฯ ขึน้ อยูก่ บั พนักงานและ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯทุกคน ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงมุ่งสร้างสรรค์ให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ซึ่ง ทำ�ให้บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำ�นโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ กันมาปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ที่ดี
บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องโอกาสที่เท่าเทียมกัน ยังถูกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การแต่งตั้ง เลื่อนตำ�แหน่ง
การโยกย้าย การมอบหมายงาน การเลิกจ้าง การให้รางวัลตอบแทนและการฝึกอบรมจำ�นวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อย

พนักงานประจำ� (คน) พนักงานชั่วคราว (คน)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)*
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด*
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด*
รวม

402
140
39
581

2
2

รวม (คน)
404
140
39
583

*บริษัทย่อยของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ
• ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานตามพระ
ราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต
ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำ�งานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำ�งานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี

    หน่วย : บาท (ก่อนหักภาษี)
เงินเดือน
โบนัส
รวม
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2557

77,211,960.04
9,769,434.25
86,981,394.29
1,336,869

61,287,233.44
6,756,682.75
68,043,916.19
948,566

การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
-  ในปี พ.ศ.2558  มีพนักงานลาออกจำ�นวน  531  คน และมีการรับพนักงานใหม่จำ�นวน  473  คน
-  ในปี พ.ศ.2557  มีพนักงานลาออกจำ�นวน  260  คน และมีการรับพนักงานใหม่จำ�นวน  245  คน
-  ในปี พ.ศ.2556  มีพนักงานลาออกจำ�นวน  201  คน และมีการรับพนักงานใหม่จำ�นวน  207  คน
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความ สำ�คัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอน
การคัดสรรพนักงานให้ได้ผทู้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาสูอ่ งค์กรมีการจัดฝึกอบรมให้ทงั้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพือ่ เป็นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
และเพิ่มทักษะในการทำ�งาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง
จากการดำ�เนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษทั พบว่าบุคลากรของบริษทั มีสว่ นเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิตและสามารถ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�ลง
ด้านสวัสดิการ
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันแก่บุคคลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อกำ�หนดของงาน โดยไม่คำ�นึงถึงเชื้อชาติ เพศ
ศาสนา สัญชาติ ความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทยกำ�หนดไว้ เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจและความมี
ชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน  ทางบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสมและน่าพอใจ โดยเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล  ผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ โบนัส ค่าเบี้ยขยัน  รถรับ-ส่งพนักงาน
ชุดยูนิฟอร์ม ค่ากะ การจัดสรรใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เงินกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของพนักงานหลังเกษียณอายุการทำ�งาน
ด้านแรงงานสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อีกทัง้ สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทำ�งานและการมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี บริษทั ฯ
จึงได้สง่ เสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกันและผูบ้ ริหาร เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ  เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งานในปัจจุบันและอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่   เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำ�งานให้มีความชำ�นาญและ
เทคนิคใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้จัดให้พนักงานได้ฝึกอบรมตามความเหมาะสมของหน้าที่กับสถาบันต่าง ๆ   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยกำ�หนดให้การจัดแผนการอบรมประจำ�ปีของแต่ละแผนกเพื่อส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมตามความเหมาะสมกับตำ�แหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
“บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด(มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมัน่ ใจว่าการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารดำ�เนินธุรกิจทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
อย่างยั่งยืน”
บริษทั ฯมีเจตนารมณ์ทจี่ ะดำ�เนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนรวมทัง้ คำ�นึง
ถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เป็นสำ�คัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย”(Care) “แบ่งปัน”(Share) และ “ใส่ใจ”(Respect) เพือ่ มุง่ หวังให้ภาคอุตสาหกรรม
อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากล “จรรยาบรรณ
ทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์” (Electronics Industry Code of Conduct) หรือ EICC โดยได้มีการจัดทำ�ระบบการจัดการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพือ่ ส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน สิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย จริยธรรม
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำ�หนด
การดำ�เนินงานการจัดทำ�รายงาน
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ จะต้องมีการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม     ISO14001 โดยได้รบั การรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำ�มาตรฐานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
-  มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานของ บริษัทฯ
-  การดำ�เนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำ�หนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
-  มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีม้ าตรฐาน     ISO14001 มีสว่ นช่วยให้บริษทั ฯ เข้าใจประเด็นทางด้านสิง่ แวดล้อมและผลกระทบจากกิจกรรมการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ควบคุมและ
ติดตามกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญ พร้อมทั้งแจกแจงปัญหาและสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด พร้อมทั้งดำ�เนินการแก้ไขและป้องกัน
อย่างเหมาะสม  ความมุง่ มัน่ ของพนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรเป็นอีกปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการทำ�ให้การดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อมบรรลุผลตามนโยบายสิง่ แวดล้อม
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีพ่ นักงานจะได้ศกึ ษาเอกสารในระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น นโยบายสิง่ แวดล้อม คูม่ อื สิง่ แวดล้อม ระบบงาน มาตรฐานการทำ�งาน
และเอกสารอื่นๆ อย่างละเอียด และสื่อสารต่อไปยังพนักงานในความดูแล รวมถึงนำ�ไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจข้อกำ�หนดต่างๆ ในระบบ
การจัดการ และนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดแต่งตั้งคณะทำ�งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ขึ้น โดยได้มีการกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct) หรือ EICC ที่ได้กำ�หนดเป็น
มาตรฐานให้กลุม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มกี ระบวนการผลิตรวมถึงการดำ�เนินธุรกิจให้มคี วามปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการสื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ทราบถึงความสำ�คัญในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
การประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้มีการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน
โดยประเมินจากผลกระทบทีค่ าดว่าการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ จะส่งผลต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านหน่วยงานทีม่ หี น้าทีต่ ดิ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงานให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุดและส่งเสริมธุรกิจดำ�เนินต่อไปอย่างยั่งยืน
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ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน
ลูกค้า

Supplier
ผู้ถือหุ้น

ชุมชน

ปัญหาสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เงินเดือนและสวัสดิการ
- สิทธิของผู้ใช้แรงงาน
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การดูแล ควบคุมคุณภาพสินค้า
- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การจัดการทรัพยากรน้ำ� และพลังงาน
- การบริการ การติดต่อสื่อสาร
- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
- ข้อกำ�หนดของลูกค้า
- การกำ�กับดูแลกิจการ
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
- การจัดการทรัพยากรน้ำ�
- การตอบแทนสังคมและการกุศล
- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การดูแลผลิตภัณฑ์

ช่องทางการติดต่อ
- www.saleeind.com
- ตู้แสดงความคิดเห็น
- คณะกรรมการสวัสดิการ
- www.saleeind.com
- การประชุม พบปะกับลูกค้าโดยสม่ำ�เสมอ
- การตรวจสอบโดยลูกค้า
- www.saleeind.com
- การตรวจสอบสินค้า
- ข้อมูลทางเว็บไซต์(อิเล็กทรอนิกส์)
- www.saleeind.com
- หนังสือรายงานประจำ�ปี
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
- พบปะนักลงทุน
- การออกบูทแสดงสินค้า
- www.saleeind.com
- กิจกรรมจิตอาสา
- พนักงานที่เป็นคนท้องถิ่น

		การดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ได้มกี ารดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความสำ�คัญกับประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการ
8 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำ�เนินธุรกิจ
กับคู่ค้าต้องไม่นำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
บริษัทฯ มีการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ�คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
(Code of Conduct) สำ�หรับพนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งได้นำ�จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry
Code of Conduct)  หรือ EICC มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้วย และเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำ�หรับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  
www.saleeind.com โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้
a. พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้โดยการหย่อนตู้แสดงความคิดเห็น (กล่องเขียว ที่มีภายในบริษัท)
b. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้
• ส่งจดหมายปิดผนึก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้งมาที่ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ตามที่อยู่บริษัท
• แจ้งผ่านโทรศัพท์สายตรง  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โทร. 02-5295968-99 ต่อ 1205
• ส่งจดหมายปิดผนึก โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้งและนำ�มาใส่กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าบริษัท) ข้อมูลที่ได้
รับแจ้ง บริษัทฯ จะปกปิดเป็นความลับตามนโยบาย
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำ�การพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ
ยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง คณะกรรมการบริษทั จึงได้มกี ารจัดทำ�นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ โดยแจ้งให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบ เข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา
เพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ทบี่ ริษทั จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมุง่ หมายให้ทกุ คนในองค์กรได้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบาย
เดียวกันและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ได้รบั ทราบเจตนารมณ์ของบริษทั ทีม่ งุ่ มัน่ อย่างแท้จริงโดยมีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ รวมถึงการ
สนุนสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่สนับสนุนให้มกี ารสร้างความสำ�เร็จ
ของงานด้วยวิธีการทุจริต
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การกระทำ�ที่อาจทำ�ให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้น
กับบริษัทโดยตรงและทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
• คณะกรรมการตรวจสอบที่ audit_committee@saleeind.com
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  lakamon@saleeind.com
• กรรมการผู้จัดการ sathit@saleeind.com
• เว็บไซต์ของบริษัท www.saleeind.com
• โทรศัพท์เบอร์ 02-5295968-99 ต่อ 1208 (เลขานุการบริษัท)
• กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าบริษัท)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบตั ิ อาทิเช่น นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว โดยมีโครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลเรือ่ งระบบ
ความปลอดภัยเช่นเดียวกับแรงงานไทย โดยกลุม่ บริษทั ยังมีการจ้างพนักงานผูพ้ กิ ารมาทำ�งานในส่วนต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมและมีการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ    CSR/EICC พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามความต้องการของลูกค้า โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในสิทธิ
มนุษยชน ใส่ใจต่อปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งแร่ธาตุอย่างต่อเนือ่ งและพยายามในการตรวจสอบผูข้ ายเพือ่ ให้มนั่ ใจในแหล่งทีม่ าของโลหะโดยเฉพาะ ดีบกุ
แทนทาลัม ทังสเตน ทอง ซึง่ เป็น “แร่ทมี่ าจากความไม่ชอบธรรม” สินธุแ์ ร่ดงั กล่าวจะต้องไม่ได้มาจากเหมืองแร่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งเป็น “พื้นที่เอาเปรียบแรงงาน” บริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับแร่ธาตุที่มีความขัดแย้งและ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
a. ไม่ซื้อแร่ที่มาจากความไม่ชอบธรรมจากพื้นที่เอาเปรียบแรงงาน
b. ร้องขอให้ผู้ขายที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ ปฏิเสธที่จะใช้แร่ธาตุจากพื้นที่ที่เอาเปรียบแรงงาน
c. ร้องขอให้ผู้ขายที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ แจ้งให้กับผู้ขายรายถัดไปทราบเกี่ยวกับการปฏิเสธการสั่งซื้อเกี่ยวกับนโยบายนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปฏิเสธคำ�สั่ง
ซื้อจากบริษัทฯ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของพนักงานเป็นสำ�คัญ โดยได้ก�ำ หนดให้มหี น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทำ�หน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบเพือ่ ให้มกี ารดำ�เนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมี
ประสิทธิภาพโดยมีการประเมินผลและจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่�ำ เสมอ   โดยบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยกำ�หนดนโยบายอุบตั เิ หตุตอ้ งเป็นศูนย์ เป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึง่ ของบริษทั
โดยในปี 2558 มีพนักงานได้บาดเจ็บจากงานจำ�นวน 11 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีพนักงานบาดเจ็บจำ�นวน 7 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากการ
ใช้มดี คัตเตอร์เพือ่ ตกแต่งชิน้ งานโดยจำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ43เนือ่ งจากแนวโน้มการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำ�งานจะมีอตั ราการทีไ่ ม่แน่นอนเนือ่ งจาก
มีพนักงานใหม่เข้ามาจำ�นวนมาก บริษทั ฯ จึงได้มกี ารฝึกอบรมให้ความรู้ เพิม่ ความระมัดระวัง และจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
จิตสำ�นึกให้กับพนักงาน ในการสร้างปลอดภัยให้กับตนเองและคนรอบข้าง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายหลักที่วางไว้
			ด้านสวัสดิการพนักงาน
บริษทั ฯมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารเพือ่ เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ
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5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ถึงแม้วา่ บริษทั จะไม่ได้ขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผบู้ ริโภค แต่บริษทั ก็ให้ความสำ�คัญกับสินค้าและบริการของบริษทั ว่า จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งหรือ
อันตรายต่อผูบ้ ริโภค โดยมีการสือ่ สารกับพนักงานอยูเ่ สมอทีจ่ ะให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งดังกล่าวเป็นอันดับแรก ไม่วา่ จะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตหรือพนักงาน
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของสินค้าและบริการโดยตรง โดยได้ดำ�เนินการตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้
• มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001 : 2008)
• มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำ�หรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS16949)
• มาตรฐานการระบบสุขลักษณะในการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP สำ�หรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและการ
ขึ้นรูปด้วยระบบสูญญากาศ (VACUUM)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
(Environmental Hazardous Substances) เพื่อควบคุมไม่ให้มีการนำ�สารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
สินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภครวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่ม
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการจัดทำ�ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมปัจจุบนั บริษทั ฯได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ISO14001:2004 โดยบริษทั ฯ ได้สง่ เสริมและให้ความรูด้ า้ นสังคมและสิง่ แวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯเพือ่ ใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา
และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้ทวั่ ถึงทัง้ องค์กร  รวมทัง้ ส่งเสริมให้มโี ครงการหรือกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมโดยใช้ศกั ยภาพและ
ทรัพยากรของบริษัทฯ ดำ�เนินการให้ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯตระหนักถึงความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มกี ารกำ�หนดเป็นนโยบายเกีย่ วกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาและรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน ได้แก่
			โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
บริษัทฯ ได้สร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม   ช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่รวมทัง้ แม่บา้ น,คนสวน,รปภ.,ผูร้ บั เหมาเพือ่ ให้ทกุ คนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำ�คัญของการคัดแยกขยะ
รวมทัง้ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทิง้ ขยะ  โดยชีแ้ จงเกีย่ วกับข้อมูลการทิง้ ขยะ การคัดแยกขยะ และการแบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน พร้อมกับติดตามผล
เกี่ยวกับความเข้าใจของพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ
โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี
บริษทั ฯได้มกี ารจัดเก็บและควบคุมการใช้สารเคมีอย่างคำ�นึงถึงความปลอดภัยความสำ�คัญของสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอนามัยของพนักงานโดยมีการ
ตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างสม่�ำ เสมอโดยทำ�การตรวจสอบอุณหภูมบิ ริเวณพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสารเคมีหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้สารเคมีรวมทัง้ ปรับปรุง
ข้อปฏิบัติในการทำ�งานเป็นระยะและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำ�หนดการซ้อมแผนฉุกเฉินในกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจำ�ทุกปี
โครงการประหยัดน้ำ�บาดาลและการนำ�น้ำ� DI กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่
เพือ่ เป็นการลดปัญหาการทำ�ลายสิง่ แวดล้อมและเพือ่ ให้การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและได้ประโยชน์สงู สุดบริษทั ฯจึงได้มโี ครงการประหยัดน้�ำ บาดาล
โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำ�ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และลดปริมาณการใช้น้ำ�ที่กระบวนการล้าง 40% หรือไม่เกิน 360 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
ซึ่งปริมาณการใช้น้ำ�บาดาลโดยเฉลี่ยของปี 2558 เท่ากับ 3,309 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้
โครงการอนุรักษ์พลังงาน  และโครงการ Energy Saving
เพือ่ เป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำ�คัญของการประหยัดพลังงานเพือ่ ลดปัญหาโลกร้อนซึง่ เป็นปัญหาทีท่ วั่ โลกกำ�ลัง
ประสบอยู่ซึง่ นอกจากเพือ่ สิง่ แวดล้อมทีด่ แี ล้วยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรณรงค์ให้พนักงานร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่พนักงานอย่างทั่วถึง   
โครงการประหยัดการใช้กระดาษ A4
เพือ่ เป็นการประหยัดทรัพยากรและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมพนักงานและเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯได้รว่ มกันประหยัดการใช้กระดาษโดยมีเป้าหมายการใช้กระดาษ
A4  ไม่เกิน  88 รีม/เดือน   โดยนำ�กระดาษที่ใช้แล้วมาทำ�เป็นกระดาษ  Reuse  และลดการใช้กระดาษโดยใช้วิธีการส่งข้อความทางอีเมลล์เพื่อลดการพิมพ์
เอกสารซึ่งได้ทำ�การตรวจสอบและประเมินผลการใช้กระดาษเป็นระยะ จากผลการประเมินและติดตาม ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ธ.ค. 2558 บริษัทฯ มี
การใช้กระดาษเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 มีการใช้กระดาษ A4 โดยเฉลี่ยเดือนละ 107 รีม/เดือน อย่างไร
ก็ตามหน่วยงานต่าง ๆยังคงให้ความร่วมมือกันเพื่อช่วยลดการใช้กระดาษให้ได้มากที่สุด
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กิจกรรม 5 ส
บริษัทฯ ได้มีนโยบายจัดทำ�กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริษัท โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ   5 ส เพือ่ เป็นทีมงานในการจัดทำ�มาตรฐานและกำ�หนดการตรวจประเมิน ติดตามผลการปรับปรุง และรายงานผลการติดตามในทีป่ ระชุม
กรรมการ 5 ส เป็นประจำ�โดยได้มีการกำ�หนดการตรวจประเมินและรายงานผลเดือนละ 2 ครั้ง โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการสะสาง การดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกในการทำ�งาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่การ
ทำ�งานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยให้กับพนักงานทุกคน และทำ�ให้เกิดสุขลักษณะที่ดี และได้มีการกำ�หนดให้มีการทำ�ความ
สะอาดโรงงาน (Big Cleaning Day) ซึ่งคณะกรรมการ 5 ส ได้กำ�หนดวัน เวลา ในการทำ�ความสะอาดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ดำ�เนินธุรกิจด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยมุง่ เน้นการเจริญเติบโตของบริษทั ฯควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยบริษัทมีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น การเลี้ยง
อาหารให้แก่นกั เรียน การแจกทุนการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การศึกษาและสันทนาการให้แก่โรงเรียนในชุมชน การร่วมและสนับสนุนกิจกรรมประจำ�ปี
ของชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอ เช่น งานแข่งเรือประจำ�ปี เป็นต้น
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR
บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง (Two Way Communication) กับชุมชน
สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอ
2.  การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี 3.  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ได้มงุ่ เน้นในการมีสว่ นร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชน เพือ่ สร้างความเข้าใจและการดำ�รงอยูร่ ว่ มกันอย่างพึง่ พาอาศัยกัน รวมทัง้ ได้
ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยตามเทศกาลต่าง ๆ  
		• บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำ�หรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดเลี้ยงอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม สำ�หรับนักเรียน
และเยาวชนภายในชุมชนตำ�บลคลองสี่  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำ�ทุกปี
		• เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่5 ธันวาคม บริษัทฯ และผู้มีอุปการคุณได้นำ�อาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ กระเพาะปลา ขนม ผลไม้และเครื่องดื่ม แจกฟรีให้กับ
ผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยเป็นประจำ�ทุกปี
		• สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่ ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือประจำ�ปี ต.คลองสี่ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี การจัดพิธรี ดน้�ำ ขอพร
ผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ทำ�บุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
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มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า พร้อมด้วยเลี้ยงอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี 2558 ที่โรงเรียนวัดตะวันเรือง
โรงเรียนบ้านบึงเขาย้อน โรงเรียนวัดพุกการาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในเขตชุมชน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ร่วมกันทำ�กิจกรรม Big Cleaning Day  และทำ�บุญตักบาตรในวันสงกรานต์ และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
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ร่วมประเพณีแข่งเรือพายประจำ�ปี 2558 ของตำ�บลคลองสี่  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยการนำ�ก๋วยเตี๋ยวและน้ำ�ดื่มไปแจกฟรีสำ�หรับผู้มาร่วมงาน

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้นำ�อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ไปเลี้ยงผู้มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย
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			คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจะจัดทำ�แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปโดย
มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริษัทดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดยคำ�นึงถึงการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำ�ธุรกรรมทางการค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำ�หนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มี
อำ�นาจในการควบคุม  ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำ�เสนอ การให้คำ�มั่นสัญญา การขอ
การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระทำ�หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการอยู่
2. บริษทั ฯ จะสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ เสริมสร้างให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและความร่วมมือทีจ่ ะยับยัง้ ผูท้ ตี่ อ้ งการกระทำ�
คอร์รัปชั่นต่อบริษัทฯ
3. บริษทั ฯ จะจัดทำ�กระบวนการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน มีการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ มีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่าง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ผ่านช่องทางทีก่ �ำ หนด แต่หากเป็นผูก้ ระทำ�
คอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำ�หนดไว้
นอกจากนี้ บริษัทได้ดำ�เนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ดังนี้
1) บริษทั ได้สอ่ื สารไปทัง้ ระดับกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานโดยกำ�หนดให้การดำ�เนินการทุกกระบวนการอยูใ่ นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด
หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำ�เนินงาน เนือ่ งจากความประมาท รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ก็ให้รบั โทษจากภาครัฐโดยไม่มกี ารวิง่ เต้นให้พน้ ผิด
2) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่น
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทความเห็นของกรรมการ
กรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ
การควบคุมภายในองค์กร  การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม  และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการ ซึง่ คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมรวมทัง้ มีระบบควบคุม
ภายในทีจ่ ะติดตามควบคุมดูแลการดำ�เนินงานบริษทั ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอำ�นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว และสอดคล้องกับแบบประเมินของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า
บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด
การกำ�หนดบทลงโทษ
บริษทั ได้จดั ทำ�ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อกั ษร(CodeofConduct) ให้ถอื เป็นนโยบายทีส่ �ำ คัญทีพ่ นักงานทุกคนต้องสำ�นึกถึงความถูกต้อง
ชอบธรรมและถูกกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท นอกจากนี้ ยังมีการกำ�หนดบทลงโทษตามลำ�ดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่ว่า
ระดับใดปฏิบัติตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
อำ�นาจอนุมัติ
บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการเป็นผูม้ อี �ำ นาจอนุมตั ิผูบ้ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผูด้ แู ลทรัพย์สนิ ออกจากกันอย่างชัดเจน
การจัดซือ้ จัดหามีการเปรียบเทียบราคา ทำ�การต่อรองราคา ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน โดยผูจ้ ดั การฝ่ายมีอ�ำ นาจอนุมตั ขิ นั้ ต้น และกรรมการผูจ้ ดั การ
มีอำ�นาจสูงสุดในการอนุมัติ ส่วนแผนกบัญชีมีหน้าที่ในการบันทึกรายการ และแผนกบุคคลเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน ประเภทเครื่องจักร และวัตถุดิบ รวมถึงบุคลากร
ส่วนแผนกการเงิน ดูแลทรัพย์สินนอกเหนือจากที่แผนกบุคคลดูแล อาทิ เงินสด
การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำ�หรับแผนกตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน สอบทานและประเมินความเหมาะสมของการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ระบบการตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย
สินค้าและวัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าคงเหลือ
2. ตรวจสอบว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและปฏิบัติตามระเบียบนโยบายบริษัท
3. ตรวจสอบการบันทึก ควบคุม เก็บรักษาทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมสามารถป้องกันความเสียหายได้อย่างเพียงพอ
4. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
5. เสนอแนะระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผล
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. นำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด
-    ไม่มี 3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้แต่งตั้ง นางสาวลัคมน เพชรชู ให้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาแล้วกว่า 5 ปี และเคยเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบสำ�หรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ การป้องกันและการตรวจสอบ
การทุจริตภายในการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นต้น และเข้าใจในกิจกรรมและการดำ�เนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับ
ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารคุณภาพโดยรวม
แผนงานประจำ�ปี
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำ�เนินนโยบายการบริหารคุณภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กำ�หนดไว้
ในปี 2558 ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายทุกท่าน ได้ดำ�เนินการทบทวนและกำ�หนดแผนกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดทั้งได้
พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินตามแผนดังกล่าวอีกด้วย
มาตรฐานคุณภาพ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ TS16949 : Third edition  จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand)
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพ และมีเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และเมื่อเดือนธันวาคม 2556
บริษัทได้รับการรับรองระบบ GMP –CODEX (Good Manufacturing practice) คือหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญอย่างยิ่ง
ในระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านการผลิตชิ้นงานถาดสำ�หรับใส่อาหาร แผนกขึ้นรูปพลาสติก
(Vacuum Forming)
บริษทั ฯ มุง่ เน้นในเรือ่ งคุณภาพของสินค้าเพือ่ ลดปัญหางานส่งคืนจากลูกค้าโดยหน่วยงานแต่ละฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตการตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บ
สินค้าและการขนส่งเพือ่ ช่วยลดปัญหาของเสียและปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้ารวมทัง้ การส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยแต่ละ
หน่วยงานกำ�หนดได้เป้าหมายการทำ�งาน และได้กำ�หนดดัชนีชี้วัด (KPI) มาเพื่อใช้ในการวัดผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงาน
การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของลูกค้า ดังนั้น หน่วยงานทางด้านการตลาดของบริษัทฯ จึงได้จัดทำ�การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า และการติดตาม
เยีย่ มเยียนลูกค้าหลังการขาย ทำ�ให้บริษทั ฯ ได้ทราบถึงความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าและการตลาด เพือ่ นำ�มาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ จากผลการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าผลการประเมินอยูใ่ นระดับทีด่ นี า่ พึงพอใจ  จากรายงานการสำ�รวจความพึงพอใจนีบ้ ริษทั ฯ ได้ตระหนักถึง
สิ่งที่ควรปรับปรุงและได้นำ�ข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำ�แผนงานการพัฒนาตลาดประจำ�ปี 2559 ต่อไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�หนดให้ฝ่ายตรวจ
สอบภายในรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงคณะกรรมการตรวจ
สอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   เพื่อสร้าง
ให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า งบการเงินของบริษัทมีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทั้งยังดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและกระบวนการกำ�กับดูแลให้มปี ระสิทธิภาพและมีความโปร่งใส รวมถึงดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา
เรื่องต่างดังนี้
• สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้อนุมัติก่อนนำ�ส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อนักลงทุน
รวมถึงประชาชนทัว่ ไปการสอบทานดังกล่าวกระทำ�ขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และมีความโปร่งใส โดยปฎิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
ตามเงื่อนไขของมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
• สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั โดยเฉพาะรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการอืน่ ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการ
ตามกฎเกณฑ์และข้อกำ�หนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติทเี่ ป็นสาระสำ�คัญ  รายการทีเ่ กีย่ วโยงทางการค้าเป็นรายการที่
เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ
• สอบทานการปฏิบตั งิ านและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะรวมทัง้ ส่งเสริมให้ส�ำ นักงาน
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำ�ให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในส่วนที่ยังมีจุดอ่อนอยู่
• สนับสนุนให้บริษัท และบริษัทในเครือปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาและให้คำ�เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้
บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัท โดยมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการบริหาร
งานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดที่ผิดสังเกต

นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1. ประเภทของรายการระหว่างกัน
เป็นรายการระหว่างกันตามการค้าปกติทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ของงบการเงินประจำ�ปี 2558 ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปีนี้
2. ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการทีม่ คี วามจำ�เป็นเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัว่ ไป
และบริษัทได้จ่าย / ได้รับค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม และสมเหตุสมผล ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำ�รายการไว้
3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ให้เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรม
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั อีกทัง้ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั มี
มาตรการหรือขั้นตอนการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
• ดูแลให้การทำ�รายการดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบดูแล
ให้รายการดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรมโดยคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี)จะเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เปิดเผยรายละเอียดของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน ก.ล.ต.ทีเ่ กีย่ วข้องดังทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของบริษัท
• เปิดเผยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชี
4. นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้น น่าจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตตราบเท่าที่รายการนั้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทวั่ ไปของบริษทั อย่างไรก็ดีไม่วา่ จะเป็นรายการต่อเนือ่ งหรือรายการทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหม่ในอนาคต บริษทั จะดำ�เนินการ
ตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่ได้
กำ�หนดขึ้น รวมทั้งกำ�กับการดูแลการจัดทำ�งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ
รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ�  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อช่วยกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยการติดตาม ประเมินผล ร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติม และรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี  มี
การกำ�กับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฎอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลได้ว่า งบการเงินประจำ�ปีของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้  โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช
ประธานกรรมการ

นายสาทิส  ตัตวธร
ประธานกรรมการบริหาร
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คำ�อธิบายฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ผู้สอบบัญชี
ปี 2558
:
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
ปี 2553 - 2557 :  
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853
บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด  (ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสำ�หรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบดุล งบกำ�ไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
แล้ว ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงาน การเปลี่ยนแปลงในผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)
(หน่วย : พันบาท)

2558 %
2557
%
2556
%
งบดุล
เงินสด และรายการ
เทียบเท่าเงินสด
 เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระค้ำ�ประกัน
 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย-สุทธิ
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธิ
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 เงินมัดจำ�ค่าเครื่องจักร
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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2558

2558

งบตรวจสอบ
(งบรวม)
%
2557
% 

2556

%

40,031
-

3.32
-

15,104
-

1.23
-

29,673
-

3.03
-

66,350
510,300

3.65
28.10

39,234
-

2.89
-

71,211
-

5.46
-

80,083

6.64

75,917

6.17

61,753

6.31

212,900

11.72

221,021

16.26

232,815

17.85

13,000
21,727
1,643
156,484

1.08
1.80
0.14
12.98

3,000
15,373
6,093
115,487

0.24
1.25
0.49
9.38

6,500
11,264
1,545
110,735

0.66
1.15
0.16
11.31

89,407
23,613
902,570

-
4.92
1.30
49.69

101,955
16,897
379,107

7.50
1.24
27.89

118,378
12,815
435,219

-
9.08
0.98
33.37

-
456,330
63,387

37.83
5.26

-
526,441
57,192

-
42.77
4.65

-
400,264
33,459

-
40.87
3.42

932
-
63,387

0.05
3.49

931
-
57,191

0.07
-
4.21

779
-
33,459

0.06
2.57

53,016

4.40

55,054

4.47

63,819

6.52

-

-

-

-

-

-

463,248
1,235
3,000

38.40
0.10
0.25

470,942
1,937
-

38.26
0.16
-

366,402
2,721
-

37.42
0.28
-

815,576
5,577
4,252

44.90
0.31
0.23

832,297
6,050
77,332

61.24
0.45
5.69

790,757
6,605
30,134

60.64
0.51
2.31

1,600
7,936

0.13
0.66

3,174
747

0.26
0.06

1,280
562

0.13
0.06

6,698
17,388

0.37
0.96

5,304
933

0.39
0.07

3,898
3,125

0.30
0.24

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)
(หน่วย : พันบาท)

2558 %
2557
%
2556
%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-ส่วนที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
 เจ้าหนี้สัญญาเช่า
ทางการเงิน-ส่วนที่ถึง
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน-สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
 เจ้าหนี้เช่าซื้อและ
เจ้าหนี้สัญญาเช่าทาง
การเงินสุทธิจากส่วน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
- สำ�รองตามกฎหมาย
- ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,049,752 87.03 1,115,487 90.63
1,206,236 100 1,230,974 100

113,000 9.18
77,883
6.46 101,558 8.25

2558

งบตรวจสอบ
(งบรวม)
%
2557
% 

2556

%

868,507
979,242
-
36,749

88.70 913,810 50.31 980,038 72.12 868,757
100 1,816,380 100 1,359,145 100 1,303,976
-
-
-
147,500 10.85 45,000
3.75 104,591
5.76
171,472 12.62 92,951

66.63
100
3.45
7.13

-

-

33,620

2.73

79,680

8.14

1,416

0.08

110,036

8.10

81,096

6.22

26,738

2.22

4,291

0.35

4,021

0.41

55,204

3.04

26,525

1.95

32,870

2.52

-
4,578
109,199

-
0.38
9.06

1,655
254,124

-
0.13
20.64

2,103
16,694
139,247

0.21
1.70
14.21

-
10,411
171,622

-
0.57
9.45

13,685
469,218

-
1.01
34.53

20,354
44,943
317,214

1.56
3.45
24.33

-

-

-

-

190,320

19.44

1,584

0.09

4,250

0.31

194,736

14.93

31,403

2.60

6,316

0.51

8,378

0.86

36,369

2.00

49,420

3.64

60,366

4.63

20,262
115

1.68
0.01

13,484
-

1.10
-

12,514
-

1.28
-

32,753
115

1.80
0.01

25,586
208

1.88
0.02

23,877
608

1.83
0.05

51,780
160,979

4.29
13.35

19,800
273,924

1.61
22.25

211,212
350,459

21.58
35.79

70,821
242,443

3.90
13.35

79,464
548,682

5.85
40.38

279,587
596,801

21.44
45.77

380,121
147,665

31.51
12.24

380,121
147,665

30.88
12.00

316,768
147,665

32.35
15.08

380,121
147,665

20.93
8.13

380,121
147,665

27.97
10.86

316,768
147,665

24.29
11.32

38,012
470,546

3.15
39.01

38,012
387,295

3.09
31.46

31,911
123,409

3.26
12.60

53,612
253,408

2.95
13.95

47,912
370,530

3.53
27.26

41,811
330,978

3.21
25.38

8,913

0.74

3,957

0.32

9,030

0.92

395,383

21.77

(140,946) (10.37) (135,872) (10.42)

1,045,257 86.65

957,050

77.75

628,783

64.21

1,230,189

67.73

805,282

59.25

701,350

53.78

-
1,045,257

-
957,050

-
77.75

-
628,783

343,748
64.21 1,573,937

18.92
86.65

5,181
810,463

0.38
59.63

5,825
707,175

0.45
54.23

86.65
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)
(หน่วย : พันบาท)

2558 %
2557
%
2556
%
รวมหนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำ�ไรขาดทุน
รายได ้จากการขาย
และบริการ
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
รวมรายได้
ต้นทุนขายและค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทาง
การเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร(ขาดทุน)
สุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร 
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
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2558

2558
1,816,380

งบตรวจสอบ
(งบรวม)
%
2557
% 
100

1,359,145

100

2556

%

1,206,236

100

1,230,974

100

979,242

100

1,303,976

100

431,832
228,621
50,004
710,457
346,813
18,122
75,660
440,595

60.78
32.18
7.04
100
48.82
2.55
10.65
62.02

403,292
46,988
316,235
766,515
318,127
19,029
73,574
410,730

52.61
6.13
41.26
100
41.50
2.48
9.60
53.58

377,214
61,930
50,000
489,144
279,679
17,454
70,804
367,937

77.12 982,584 97.49 1,081,751 97.97 1,112,047
12.66 25,292
2.51 22,397 2.03 19,325
10.22
-
-
-
-
-
100 1,007,876 100 1,104,149 100 1,131,372
57.18 772,748 76.67 768,340 69.59 691,496
3.57
35,228 3.49 34,807 3.15 30,661
14.48 132,216 13.12 142,498 12.90 130,613
75.22 940,192 93.28 945,645 85.64 852,770

98.29
1.71
-
100
61.12
2.71
11.54
75.37

269,862
(4,903)
(44,759)

37.98
(0.69)
(6.30)

355,785
(8,680)
(6,722)

46.42
(1.13)
(0.88)

121,207
(5,473)
(15,242)

24.78
(1.12)
(3.12)

67,684
(8,641)
(17,365)

6.72
(0.86)
(1.72)

158,504 14.36
(16,043) (1.45)
(27,058) (2.45)

278,602
(10,412)
(53,341)

24.63
(0.92)
(4.71)

220,200

30.99

340,383

44.41

100,492

20.54

41,678

4.14

115,403

10.45

214,849

18.99

4,956

0.70

(5,074)

(0.66)

(7,569)

(1.55)

4,957

0.49

(5,074)

(0.46)

(7,569)

(0.67)

(3,907)

(0.55)

-

-

-

-

(2,239)

(0.22)

-

-

-

-

1,049

0.15

(5,074)

(0.66)

(7,569)

(1.55)

2,718

0.27

(5,074)

(0.46)

(7,569)

(0.67)

221,249

31.14

335,309

43.74

92,923

18.99

44,396

4.41

110,329

9.99

207,280

18.32

220,200

30.99

340,383

44.41

100,492

20.54

32,732

3.25

116,048

10.51

179,762

15.89

-
220,200

-
30.99

-
340,383

-
44.41

-
100,492

-
20.54

8,946
41,678

0.89
4.14

(645)
115,403

(0.06)
10.45

35,087
214,849

3.10
18.99

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)
(หน่วย : พันบาท)

2558 %
2557
%
2556
%
การแบ่งปัน
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยของบริษัทย่อย
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

2558

งบตรวจสอบ
(งบรวม)
%
2557
% 

2556

%

221,249

31.14

335,309

43.74

92,923

19.00

35,172

3.49

110,974

10.05

172,193

15.22

-

-

-

-

-

-

9,224
44,396

0.92
4.41

(645)
110,329

(0.06)
9.99

35,087
207,280

3.10
18.32

0.1448*

0.90

0.27

0.0215

0.31

0.47

-

-

0.26

-

-

0.47

* ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2558

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

งบตรวจสอบ
(งบเฉพาะบริษัท)
2558 2557 2556
54,155 51,268
278,115 77,137
(307,342) (142,974)
24,928 (14,569)
15,104 29,673
40,031 15,104

82,677
(384,459)
259,623
(42,159)
71,832
29,673

งบตรวจสอบ
(งบรวม)
2558 2557 2556
149,576
(304,408)
181,949
27,116
39,234
66,350

260,150
(176,958)
(115,169)
(31,978)
71,211
39,234

247,426
(552,720)
275,899
(29,396)
100,607
71,211

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 83
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ

รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำ�ระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (Cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย

2558

2557

2556

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

5.26
4.60
0.47
4.53
80.59
8.08
45.19
5.60
65.20
60.58

0.81
0.55
0.66
4.77
75.47
6.97
51.65
5.81
61.96
65.16

1.37
0.96
0.93
5.41
66.54
6.80
52.94
7.29
49.38
70.10

%
%
%
%
%
%
%

21.36
78.64
22.17
2.51
68.65
3.25
3.50

28.97
71.03
27.17
2.03
88.51
10.51
15.41

37.82
62.18
23.32
1.71
95.43
15.89
25.39

%
%
เท่า

2.06
22.20
0.63

8.71
30.99
0.83

14.70
43.14
0.88

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.15
20.32
0.26
13.81

0.68
18.92
0.89
39.09

0.84
29.89
0.89
70.05

ทั้งนี้ สำ�หรับอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ใช้ข้อมูลในการคำ�นวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้สูตรการคำ�นวณที่ใช้เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป โดยใช้กำ�ไรสุทธิส่วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการคำ�นวณ  สำ�หรับอัตราการจ่ายเงินปันผลใช้จำ�นวนปันผลที่จ่ายทั้งที่เป็นเงินปันผลและเป็นหุ้นปันผลจากผลการดำ�เนินงานปีนั้นเทียบกับกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

84 รายงานประจำ�ปี

2558

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1. ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ

สำ�หรับกลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลักอยู่ 3 ธุรกิจ คือ
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ดำ�เนินการโดย บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ดำ�เนินการโดย บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ ดำ�เนินการโดย บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด และบริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด
โดยมีรายละเอียดดังนี้

		ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก ลูกค้าส่วนใหญ่จะนำ�สินค้าของบริษทั ไปประกอบเป็นส่วนหนึง่ ของสินค้าเพือ่ การบริโภคในประเทศและเพือ่ การส่งออกอีกทีหนึง่
กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจายอยูใ่ นหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์  เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน  ของใช้ในครัวเรือน  เป็นต้น ทำ�ให้มี
การกระจายความเสีย่ งในด้านของกลุม่ ธุรกิจของลูกค้าตามกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ เมือ่ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มีภาวะอุตสาหกรรม
ที่ตกต่ำ�ลงก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างรุนแรงนัก
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ส่วนใหญ่กลุม่ ลูกค้าเกือบทัง้ หมดจะอยูใ่ นอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และนำ�สินค้าของบริษทั ไปประกอบเป็นส่วนหนึง่ ของสินค้า
ทัง้ เพือ่ การบริโภคในประเทศและเพือ่ การส่งออกด้วย ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามชาติรายใหญ่ของโลก  โดยกลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้
จะมีความเสีย่ งของการลดลงของยอดขายค่อนข้างน้อยเนือ่ งจากผลิตสินค้าทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน ทำ�ให้ยอดขายของบริษทั มีความมัน่ คงในด้าน
ความต้องการของสินค้าและเติบโตขึ้นตามการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ หมายถึง ธุรกิจการผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์สำ�หรับงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นลูกค้า
กลุม่ เดียวกันกับงานผลิตชิน้ ส่วนพลาติกของบริษทั แม่  ซงึ่ กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจายอยูใ่ นหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์
เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน  ของใช้ในครัวเรือน  เป็นต้น ทัง้ นี้ รวมถึงธุรกิจการจำ�หน่ายแม่พมิ พ์ทรี่ ว่ มทุนกับบริษทั ญีป่ นุ่ เพือ่ ขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าทีต่ อ้ งการงานแม่พมิ พ์
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น
นโยบายการดำ�เนินธุรกิจและเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
กลุม่ บริษทั มีนโยบายการดำ�เนินธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นการเติบโตไปกับลูกค้ากลุม่ ลูกค้าบริษทั ข้ามชาติทตี่ อ้ งการสินค้าคุณภาพสูงในราคาทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ จะเห็นได้วา่
กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษทั นัน้ จะเป็นบริษทั ข้ามชาติและนำ�สินค้าของบริษทั ไปประกอบเพือ่ การบริโภคทัง้ ในประเทศและเพือ่ การส่งออก ดังนัน้ หากภาวะ
เศรษฐกิจโลกได้รบั ผลกระทบหรือมีภาวะทีต่ กต่�ำ ลงแล้ว ก็อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ได้ กลุม่ บริษทั จึงได้พยายามลดความเสีย่ งโดยการ
กระจายลูกค้าไม่ให้กระจุกตัวในลูกค้ารายใดรายหนึง่ หรือในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากเกินไป โดยกลุม่ ลูกค้าจะมีการกระจายไปทัง้ ในอุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทตั้งเป้ารายได้รวมไว้ที่ 1,250 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 10-15% จากรายได้รวมในปีก่อน แต่สามารถทำ�ได้จริงเพียง
1,008 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่รายได้ต่ำ�กว่าเป้าหมายที่วางไว้เนื่องมาจากในปี 2558 ยังคงมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำ�ให้
รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากกำ�ลังซือ้ ทีล่ ดลง  โดยเฉพาะอย่างยิง่ กำ�ลังซือ้ ในประเทศทีล่ ดลงจากราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่�ำ ส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกก็เติบโตเพียงเล็กน้อย
เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ยังคงชะลอตัว  สำ�หรับในปี 2559 นี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตประมาณร้อยละ
10 - 15 หรืออยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านบาท เพราะคาดการณ์ว่า ในปี 2559 นี้ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะปรับตัวดีขึ้น จากเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐที่น่าจะ
เริ่มลงทุนได้ในปีนี้ซึ่งจะช่วยให้กำ�ลังซื้อในประเทศดีขึ้นและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
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การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำ�คัญในปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 บริษัทมีเหตุการณ์ที่สำ�คัญต่าง ๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติในวาระนั้น ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทด้วย โดยสรุปได้ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำ�ปี2558 เมื่อวันที่28 เมษายน2558 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้  (ParValue) ของหุ้นสามัญของบริษัท
จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25  บาท และนำ�ไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติดังนี้
1. รับทราบการลาออกของนายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ซึ่งได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งให้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มีมติดังนี้
1. รับทราบการลาออกของนายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ จากการเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป แต่ยังคง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
2. แต่งตั้งให้นายสาทิส  ตัตวธร เป็นประธานกรรมการบริหารแทนนายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
3. แต่งตั้งให้นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน เป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายสาทิส  ตัตวธร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังนี้
1. รับทราบการลาออกของคุณชาญชัย  อัศวกาญจน์ จากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และมีมติ
แต่งตั้งให้นายสมศักดิ์  พฤกษะวัน เป็นกรรมการและกรรมการบริหารแทนตามวาระที่เหลืออยู่
2. อนุมัติโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช
กรรมการตรวจสอบ
นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 หลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัท สาลี่พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ด้วยทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วจำ�นวน 1,200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม
300,000,000 บาท โดยมีราคาเสนอหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนที่ราคาหุ้นละ 2.16 บาท
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การจ่ายเงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2557 และจากกำ�ไรสะสม
ของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่  26 พฤษภาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2558
(ม.ค. - ธ.ค. 2558) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 1,520,484,068 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ก่อน
จึงจะมีผล
การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย)
จำ�กัด เพื่อผลิตและจำ�หน่ายสินค้าพลาสติก ประเภทของใช้ในครัวเรือน ด้วยทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้วจำ�นวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
รวม 300,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นจำ�นวนร้อยละ 75.5 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำ�เนินการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯ ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558   มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้
มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ �ำ หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือทยอยรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนก็ได้
กลุม่ บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงการรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปีปจั จุบนั จากการรับรูท้ นั ทีในกำ�ไรหรือขาดทุน
ไปเป็นรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อหนี้สินสำ�รองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานต้นปี และกำ�ไรสะสมยกมาในงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินรวมโดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำ�หรับงบการเงินรวม
ที่เดิมกำ�หนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณา
ว่าผู้ลงทุนมีอำ�นาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้สียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้น ได้ถึงแม้ว่า
ตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
ในการทบทวนว่ากลุ่มบริษัทฯ มีอำ�นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�บริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำ�งบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้าง
เฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีจำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�
มาถือปฏิบัติ

2. ผลการดำ�เนินงาน และความสามารถในการทำ�กำ�ไร

กลุ่มบริษัทมีผลการดำ�เนินงานที่ลดลงทั้งในแง่ของรายได้และกำ�ไรสุทธิ โดยจะเห็นได้จากรายได้รวมในปี 2558 มีจำ�นวน 1,008 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557
ประมาณร้อยละ9 ในขณะที่กำ�ไรสุทธิมีจำ�นวน32.73 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ72 เนื่องมาจากต้นทุนขายที่สูงขึ้นจากประมาณร้อยละ71 ของยอดขาย
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 79 ของยอดขายในปี 2558 เพราะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำ�ลังซื้อในประเทศ
ทีล่ ดลงจากราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่�ำ ทำ�ให้รายได้ของกลุม่ บริษทั ลดลง  ซงึ่ ทำ�ให้เปอร์เซ็นต์อตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายสูงขึน้ เนือ่ งมาจากต้นทุนบางส่วนเป็นต้นทุน
คงที่ที่ไม่ลดตามยอดขาย  อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทำ�ให้ต้องมีการแข่งขันด้านราคาขายมากขึ้น
นอกจากนั้น อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity) ก็มีอัตราผลตอบแทนที่ลดลงจากร้อยละ15 ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 4 ในปี 2558
อันเนื่องมาจากกำ�ไรสุทธิที่ลดลงจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

รายได้
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,008 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากการลดลงของ
รายได้จากธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
		ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รายได้รวมจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาติกในปี 2558 มีจำ�นวนประมาณ 438 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 43 ของ
รายได้รวมซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นประมาณร้อยละ11 เนือ่ งจากยอดขายทีโ่ ตขึน้ ในกลุม่ ลูกค้าด้านของใช้ในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก็ยงั คงเผชิญกับภาวะตกต่�ำ
ของเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์
		ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า รายได้รวมจากธุรกิจผลิตฉลากสินค้าในปี 2558 มีจำ�นวน 533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปีก่อน
ประมาณร้อยละ 17 เนื่องจากภาวะตกต่ำ�ของเศรษฐกิจโลก และภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ทำ�ให้กำ�ลังซื้อสำ�หรับสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลง
รวมทั้งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจนี้
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ รายได้รวมจากธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ในปี 2558 มีจำ�นวน 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม
ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 42 ซึ่งมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งโดยปกติจะมีการทำ�
แม่พิมพ์ใหม่ๆอยู่เสมอ
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน 210 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำ�นวน 103 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสาเหตุที่กำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทลดลงนั้น เนื่อง
มาจากยอดขายที่ลดลงประมาณร้อยละ 9 และอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายก็เพิ่มขึ้นเป็นร้ยอละ 79 ในปี 2558 จากอัตราเดิมที่ร้อยละ 71 ในปี 2557 เนื่อง
มาจากยอดขายที่ลดลง ในขณะที่ในปีก่อนหน้ามีการขยายกำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายกำ�ลังการผลิตดังกล่าว  รวมทั้งราคาขาย
ที่ลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากกำ�ลังซื้อที่ลดลงทำ�ให้ต้องมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น    
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำ�นวน 167 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่จำ�นวน 177 ล้านบาทและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อัตราร้อยละ 16 ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 17 ในปี 2558 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับนำ�บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามควบคุมอัตราค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไว้โดยมีการประชุมทุกอาทิตย์เพื่อคอยติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในสัดส่วนที่กำ�หนดไว้
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ต้นทุนขายของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาติกในปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 79 เนื่องจากถึงแม้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกจะเพิ่มขึ้นในปี 2558 ประมาณร้อยละ 7 แต่ก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายกำ�ลังการผลิตของบริษัทโดยการสร้างโรงงานใหม่ในปีก่อนหน้าและนำ�เข้าเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม  ทำ�ให้บริษัทต้องแบกรับภาระต้นทุนคงที่บาง
ส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่น ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักร เป็นต้น

88 รายงานประจำ�ปี
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 ของยอดขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทยังมี
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีพอสมควรแม้อัตราค่าแรงจะสูงขึ้นก็ตาม
		ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า ต้นทุนขายของธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้า  ในปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 65 เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นทำ�ให้ราคาขายลดลง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งต้นทุนคงที่บางส่วนที่ไม่สามารถลดลงตามยอดขายที่ลดลงได้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 19 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
บางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่สามารถลดลงตามยอดขายที่ลดลงได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย   
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ ต้นทุนขายของธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ ในปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 104 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 89 เนื่องจากยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ที่ลดลงจนไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนขายได้ เนื่องจากต้นทุนขาย
บางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่ลดลงตามยอดขายที่ลดลง เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 27 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปีก่อนที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 เนื่องจาก
แม้วา่ ยอดขายทีล่ ดลงแต่คา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารบางอย่างเป็นค่าใช้จา่ ยคงทีท่ ไี่ ม่ผนั แปรตามยอดขายทีล่ ดลงเช่นค่าเสือ่ มราคาของสำ�นักงานค่าใช้จา่ ยด้าน
บุคลากร เป็นต้นทำ�ให้อัตราเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายแล้วสูงขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2558 เท่ากับจำ�นวน 8.64 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำ�นวนประมาณ 7.40 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจำ�นวน 16.04 ล้านบาท
เนือ่ งจากนำ�เงินทุนทีร่ ะดมได้บางส่วนจากการนำ�บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตงิ้ จำ�กัด(มหาชน) เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปจ่ายชำ�ระคืนเงินกูย้ มื จากธนาคารทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาวรวมทัง้ หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงินด้วย จำ�นวนรวม314 ล้านบาท ทำ�ให้ภาระหนีโ้ ดยรวมลดลง ทัง้ นี้ อัตราดอกเบีย้ สำ�หรับการกูย้ มื ระยะสัน้ ของกลุม่
บริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% ต่อปี
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายสำ�หรับปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 4.90 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำ�นวน 8.68 ล้านบาท ในปี 2557 จำ�นวน
3.78 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทได้รับเงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 253 ล้านบาท
ในช่วงเดือนเมษายน 2558 และได้นำ�ไปชำ�ระหนี้บางส่วน ทำ�ให้หลังจากชำ�ระหนี้ดังกล่าวแล้วบริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารอีก    
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายสำ�หรับปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 3.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำ�นวน 6.79 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การที่บริษัทได้รับเงินสดสุทธิจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปจำ�นวน 637 ล้านบาท ในช่วงเดือนเมษายน 2558 และได้นำ�ไป
ชำ�ระหนี้บางส่วนทำ�ให้หลังจากชำ�ระหนี้ดังกล่าวแล้วบริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารอีก    
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายสำ�หรับปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 0.83 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำ�นวน 0.79 ล้านบาท ในปี 2557
ประมาณ 0.04 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นจากการที่มียังมีผลขาดทุนจากการดำ�เนินงาน  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจำ�นวน 17.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำ�นวน 27.06 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากผลกำ�ไรจากการ
ดำ�เนินงานที่ลดลง
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก มีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 44.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำ�นวน 6.72 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจาก
ในปี 2558 มีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำ�ไรจากการขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 178.80 ล้านบาท
ในขณะที่ในปี 2557 ไม่มีรายการกำ�ไรดังกล่าว
		ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า มีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 9.40 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำ�นวน 20.35ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจาก
ยอดขายและกำ�ไรสุทธิที่ลดลง
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 0.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ไม่มีการเสียภาษีเนื่องจาก
มีการหักผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคต (Deferred Taxes) ออกด้วยจำ�นวนดังกล่าว
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กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 32.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากจำ�นวน 116.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ลดลงของจำ�นวนกำ�ไรสุทธิประมาณร้อยละ 72 ในขณะที่รายได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 9 เนื่องจากอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายเพิ่มขึ้นมาก เพราะมีการ
ขยายกำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายกำ�ลังการผลิตดังกล่าว  รวมทั้งราคาขายที่ลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากกำ�ลัง
ซื้อที่ลดลงทำ�ให้ต้องมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้นในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย
		ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก มีกำ�ไรสุทธิในปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 220.20 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำ�นวน 340.38 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากกำ�ไรสุทธิ
ในปี 2558 ได้รวมกำ�ไรจากการขายหุ้นเดิมของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 178.80 ล้านบาทและรายได้จากเงินปันผลรับจำ�นวนเพียง
50 ล้านบาทในขณะที่กำ�ไรสุทธิในปี 2557 ได้รวมรายได้จากเงินปันผลรับจำ�นวน 316 ล้านบาทซึ่งหากไม่นับรวมรายได้กำ�ไรจากการขายหุ้นและรายได้จาก
เงินปันผลรับดังกล่าวแล้วบริษัทจะมีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 14.24 ล้านบาท และ 24.15 ล้านบาท สำ�หรับปี 2558และปี 2557 ตามลำ�ดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราลดลง
ประมาณร้อยละ 41 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากถึงแม้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกจะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกำ�ลังการผลิตของบริษัทโดยการสร้างโรงงานใหม่ในปีก่อนหน้า และการนำ�เข้าเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม  ทำ�ให้บริษัท
ต้องแบกรับภาระต้นทุนคงที่บางส่วนที่เพิ่มขึ้น  เช่น ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักร เป็นต้น
ธุรกิจผลิตฉลากสินค้า มีกำ�ไรสุทธิในปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 29.24 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากจำ�นวน 92.82 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งคิดเป็นอัตราลดลง
ประมาณร้อยละ 69 เนื่องจากรายได้รวมที่ลดลงประมาณร้อยละ 17 จากปีก่อน เพราะภาวะตกต่ำ�ของเศรษฐกิจโลก และภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว
ทำ�ให้กำ�ลังซื้อสำ�หรับสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลง รวมทั้งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจนี้   ทำ�ให้ราคาขายลดลง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งต้นทุน
คงที่บางส่วนที่ไม่สามารถลดลงตามยอดขายที่ลดลงได้  
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ มีขาดทุนสุทธิในปี 2558 อยู่ที่จำ�นวน 11.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากขาดทุนสุทธิจำ�นวน 2.28 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจาก
ยอดขายของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแม่พิมพ์ลดลงถึงประมาณร้อยละ 43 ในปี 2558 ทำ�ให้ยอดขายดังกล่าวไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารได้   

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มขึ้นจากจำ�นวน 1,359 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำ�นวน 1,816 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เนื่องจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
(มหาชน) และการขายหุ้นเดิมบางส่วนในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ของบริษัทฯ  
กลุ่มบริษัทมีอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 0.63 เท่า  ซึ่งต่ำ�ลงเมื่อเทียบกับอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี 2557
ที่ประมาณ 0.83 เท่า  เนื่องจากยอดรายได้รวมที่ลดลง ขณะที่มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำ�นวนมากจากเงินทุนที่ได้จากระดมทุนของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
(มหาชน) ดังกล่าว

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 213 ล้านบาท และเท่ากับ 221 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคิดเป็น
อัตราส่วนลูกหนี้การค้าต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 11.72 และร้อยละ 16.26 ตามลำ�ดับ
กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 81 วัน ซึ่งนานขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2557 ที่ประมาณ 75 วัน แต่ยัง
สอดคล้องกับเครดิตเทอมที่กลุ่มบริษัทกำ�หนดไว้ที่ประมาณ 30 - 90 วัน เนื่องจากลูกค้าบริษัทข้ามชาติซึ่งเป็นรายใหญ่ จะมีการต่อรองหรือใช้เทคนิคการวางบิล
เพื่อยืดระยะเวลาชำ�ระหนี้ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งทั้งนี้ ลูกค้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาการชำ�ระหนี้ที่แน่นอน บริษัทจึง
ไม่มีปัญหาในด้านการรับชำ�ระหนี้มากนัก
สำ�หรับลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ค้างชำ�ระมากกว่า 12 เดือนมีจำ�นวน 1.04 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้ตั้งสำ�รองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญอยู่จำ�นวน 1.24 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ดังกล่าวได้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากลูกหนี้ดังกล่าวยังมีการติดต่อ
และทยอยจ่ายหนี้ค้างชำ�ระดังกล่าวอยู่   ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดร้อยละ 100 เมื่อมียอดหนี้ค้างเกินกว่า 12 เดือน เว้นแต่เป็น
ลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถเรียกเก็บได้เนื่องจากได้มีการทยอยจ่ายมาอย่างต่อเนื่อง
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สินค้าคงเหลือ
กลุ่มบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 89 ล้านบาท และเท่ากับ 102 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน
สินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 4.92 และร้อยละ 7.50 ตามลำ�ดับ
กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 45 วัน ซึ่งลดลงจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2557 ที่ประมาณ 52 วัน เนื่องจาก
บริษัทได้พยายามควบคุมการผลิตสินค้าเท่าที่จำ�เป็นเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือมากเกินไป โดยกลุ่มบริษัทจะมีการประชุมกันระหว่างฝ่ายวางแผนการผลิตและ
ฝ่ายขายเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อยในการควมคุมสินค้าคงเหลือดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากสินค้าที่ค้างstock เป็นเวลานาน
หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายชัดเจนในตั้งสำ�รองสินค้าเสื่อมคุณภาพที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี รวมทั้งได้มีการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิดในกรณีดังกล่าวด้วย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงเงินมัดจำ�ค่าเครื่องจักร) เท่ากับ 825 ล้านบาท และ
เท่ากับ 916 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 45 และร้อยละ 67 ตามลำ�ดับซึ่งมีอัตราส่วน
ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินลงทุนชั่วคราวจำ�นวน 510 ล้านบาท
โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ประมาณ 121 ล้านบาท เพื่อขยายกำ�ลังการผลิต และเพื่อใช้เครื่องจักรบางชนิดมาช่วย
ในการลดต้นทุนการผลิตลง
ทั้งนี้ ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 5.58 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.31 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท
หนี้สินรวม
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 242 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 171 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ
71 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำ�นวน 549 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้นำ�เงินบางส่วนที่ได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นของ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชน ไปชำ�ระหนี้ที่ค้าง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสำ�หรับการกู้ยืมระยะสั้นของกลุ่มบริษัทจะ
อยู่ที่ประมาณ 4 - 5% ต่อปี
หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของกลุ่มบริษัท พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่  0.15 เท่า ซึ่งลดลงจาก
0.68 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการชำ�ระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำ�นวน 810 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 242 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,574 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนที่ 0.15 เท่า

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นคือ อยู่ที่อัตรา 5.26 เท่า ซึ่งสูงกว่าที่
อัตรา    0.81 เท่า ณ สิ้นปีก่อน ทั้งนี้ เป็นเพราะเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) และจากการขายหุ้นเดิมบางส่วนในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ของบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 66 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 27 ล้านบาท โดยกลุ่ม
บริษัทสามารถได้เงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงานจำ�นวนประมาณ150 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานและค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสด  และได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินที่ประมาณ182 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
สาลี่ พริ้นท์ติ้งจำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน  637  ล้านบาท ในขณะที่มีการคืนเงินกู้ธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินด้วย
จำ�นวนรวม 314 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจำ�นวน 133 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 304 ล้านบาท ซึ่ง
จำ�นวน 510 ล้านบาทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว และอีกส่วนหนึ่งจำ�นวนประมาณ 121 ล้านบาท ใช้ไปเพื่อการจ่ายซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเพื่อขยายกำ�ลังการผลิต
ในขณะที่ได้รับเงินสดสุทธิ
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จากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 253 ล้านบาท
จากกระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั แสดงให้เห็นว่า กลุม่ บริษทั ยังมีกระแสเงินคงเหลือเพียงพอในการชำ�ระหนีแ้ ละปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการกูย้ มื ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องในการชำ�ระหนี้เลย
4.2 รายจ่ายลงทุน
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีการขยายการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อขยายกำ�ลังการผลิตจำ�นวนประมาณ 121 ล้านบาทซึ่งสามารถใช้
สภาพคล่องจากการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทในการขยายการลงทุนดังกล่าวได้
4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง
ในปี 2558 ที่ผ่านมา จากงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมาจากกำ�ไรจากการดำ�เนินงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา
เป็นต้น ทำ�ให้กลุม่ บริษทั มีเงินทุนเพียงพอทีจ่ ะรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธุรกิจ รวมทัง้ กลุม่ บริษทั ยังมีสภาพคล่องทีด่ พี อสมควร จากการที่
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่อัตรา 5.26 เท่า
นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทได้ลดลงมาอยู่ที่ 0.15 เท่า  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ�ทำ�ให้กลุ่มบริษัท
มีโอกาสที่จะใช้ช่องทางการกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจได้อีกจากวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  กลุ่มบริษัทยังมีวงเงิน
ที่ยังไม่ได้ใช้อีกประมาณ 787 ล้านบาท
4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้อยู่พอสมควร ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/หรือการลงทุนเพิ่มเติมของ
กลุ่มบริษัทได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ประเภทของเงินกู้ยืม

ระยะเวลาครบกำ�หนด

OD (Overdraft)
P/N (Promissory Note)
L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt )
LG (Letter of Guarantee)
Total

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท)
61
280
424
22
787

4.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating
กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใด ๆ ที่ต้องจัดให้มีการทำ� Credit Rating
4.6 ความสามารถในการชำ�ระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน
กลุ่มบริษัทไม่มีการปฏิบัติใด ๆ ที่จะทำ�ให้หรือคาดว่าจะทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท
ไม่มีภาระการกู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารแต่อย่างใด มีเพียงการใช้วงเงินหมุนเวียนในการเปิด L/C and Letter of Guarantee เท่านั้น

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดทิ่เปิดเผยในงบการเงินประจำ�ปี 2558 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร  ข้อ19 เงินกู้ยืมระยะยาว  ข้อ 20 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ข้อ 21 สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 30
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต

ปัจจุบนั ไม่มปี จั จัยทีผ่ ลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ในอนาคตอย่างมีนยั สำ�คัญอาจจะมีผลกระทบบ้างจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีช่ ะลอตัวลง
ทำ�ให้มกี �ำ ลังซือ้ ทีล่ ดลง แต่กอ็ ยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจัดการได้      อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษทั จะเป็นบริษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่ทมี่ ฐี าน
การผลิตในประเทศไทยดังนัน้ หากภาวะเศรษฐกิจโลกมีภาวะทีต่ กต่�ำ ลงอย่างรุนแรงก็อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ได้ซึง่ กลุม่ บริษทั ได้พยายาม
ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการกระจายกลุ่มลูกค้าไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรม ไม่ให้พึ่งพิงลูกค้ารายใดหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ขา้ พเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  งบการเงิน
ปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานและกระแส เงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559
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SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงฐานะการเงิน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)
                                                      งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจำ�ค่าเครื่องจักร
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

7
8
9
6
10

66,349,671
510,300,000
212,900,322
89,406,866
23,612,652
902,569,511

39,233,542
221,021,327
101,954,907
16,896,967
379,106,743

40,031,326
80,083,037
13,000,000
21,726,973
1,642,398
156,483,734

15,103,802
75,917,149
3,000,000
15,373,488
6,092,990
115,487,429

11
12
13
14
15
16

932,229
63,387,312
815,575,526
5,577,237
4,251,943
6,697,695
17,388,285
913,810,227
1,816,379,738

931,271
57,191,560
832,296,782
6,050,099
77,331,996
5,303,658
933,275
980,038,641
1,359,145,384

456,330,013
63,387,312
53,015,900
463,248,330
1,235,215
3,000,000
1,599,791
7,935,468
1,049,752,029
1,206,235,763

526,440,804
57,191,560
55,053,682
470,942,401
1,937,420
3,174,145
746,890
1,115,486,902
1,230,974,331

25

งบแสดงฐานะการเงิน
(สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)
                                                      งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

17
18

104,591,350

147,500,000
171,471,898

77,883,375

113,000,000
101,558,597

19

1,416,000

110,036,000

-

33,620,000

20

55,203,444
10,410,913
171,621,707

26,525,578
13,685,208
469,218,684

26,737,501
4,578,253
109,199,129

4,290,935
1,654,718
254,124,250

19
20
21

1,584,000
36,368,746
32,752,953
115,388
70,821,087
242,442,794

4,250,000
49,419,407
25,586,324
208,188
79,463,919
548,682,603

31,403,090
20,261,632
115,388
51,780,110
160,979,239

6,315,714
13,484,452
19,800,166
273,924,416

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)
                                                      งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
22
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,520,484,296 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2557: หุ้นสามัญ 380,121,074 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2557: หุ้นสามัญ 380,121,017 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
23
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,074

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

380,121,017
147,664,847

53,612,107
253,408,285
395,382,583
1,230,188,839
343,748,105
1,573,936,944
1,816,379,738
0

47,912,107
370,530,240
(140,946,070)
805,282,141
5,180,640
810,462,781
1,359,145,384
0

38,012,107
470,545,426
8,913,127
1,045,256,524
1,045,256,524
1,206,235,763
0

38,012,107
387,295,419
3,956,525
957,049,915
957,049,915
1,230,974,331
0

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

			
			
หมายเหตุ
กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
		 รายได้จากการขายและบริการ		
		 รายได้เงินปันผล
6, 12
		 รายได้อื่น
12
		 รวมรายได้		
ค่าใช้จ่าย
		 ต้นทุนขายและบริการ		
		 ค่าใช้จ่ายในการขาย		
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
รวมค่าใช้จ่าย		
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
		 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
25
กำ�ไรสำ�หรับปี		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สุทธิจากภาษีเงินได้		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม		
2558
2557
982,583,759
25,291,585
1,007,875,344

1,081,751,294
22,397,209
1,104,148,503

431,831,772
50,003,991
228,621,266
710,457,029

403,291,599
316,235,232
46,988,092
766,514,923

772,747,617
35,228,087
132,216,169
940,191,873
67,683,471
(8,640,874)
59,042,597
(17,364,743)
41,677,854

768,339,753
34,806,569
142,498,478
945,644,800
158,503,703
(16,042,543)
142,461,160
(27,058,182)
115,402,978

346,812,793
18,122,435
75,660,076
440,595,304
269,861,725
(4,903,537)
264,958,188
(44,758,669)
220,199,519

318,126,892
19,029,107
73,573,770
410,729,769
355,785,154
(8,680,060)
347,105,094
(6,722,558)
340,382,536

4,956,602

(5,073,971)

4,956,602

(5,073,971)

(2,238,684)
2,717,918

(5,073,971)

(3,907,306)
1,049,296

(5,073,971)

44,395,772

110,329,007

221,248,815

335,308,565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)
                                                      งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
32,732,203
116,047,921
220,199,519
340,382,536
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
8,945,651
(644,943)
41,677,854
115,402,978
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
35,172,003
110,973,950
221,248,815
335,308,565
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
9,223,769
(644,943)
44,395,772
110,329,007
กำ�ไรต่อหุ้น
26
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
0.0215
0.0763
0.1448
0.2239
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

1,520,484,068

1,520,484,068

1,520,484,068

1,520,484,068

งบกระแสเงินสด
(สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)
                                                       งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
59,042,597
142,461,160
264,958,188
347,105,094
รายการปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
150,192,915
135,426,936
59,904,022
60,921,114
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
886,171
185,925
362,088
ตัดจำ�หน่าย (กำ�ไร) ขาดทุนรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
(227,399)
30,905
(215,816)
การปรับลด (โอนกลับ) ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
4,845,351
(5,679,876)
(179,091)
(761,027)
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(184,600,940)
กำ�ไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
(600,770)
(734,580)
(661,715)
(734,580)
ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
96,025
208,183
17
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6
83,060
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(1,645,609)
(1,645,609)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
2,646,795
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
5,664,522
2,038,977
3,189,296
970,937
(กำ�ไร) ขาดทุนของทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
148,475
(9,676,370)
133,448
(9,632,891)
รายได้เงินปันผลรับ
(50,003,991)
(316,235,232)
รายได้ดอกเบี้ย
(8,419,445)
(302,890)
(945,935)
(332,396)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
8,390,127
15,302,170
4,777,692
8,540,366
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
220,018,575
277,697,991
99,364,041
88,195,793
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7,240,469
11,620,450
(4,525,571)
(14,518,878)
สินค้าคงเหลือ
7,702,689
22,102,991
(6,174,394)
(3,348,214)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(2,895,088)
2,614,065
4,450,595
(5,083,227)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
16,704,246
1,754,014
(6,388,479)
(184,682)
หนี้สินจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(30,536,968)
28,862,611
12,716,827
12,860,684
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(3,369,862)
(30,591,129)
3,023,962
(15,048,795)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(185,601)
(399,930)
230,776
จ่ายสำ�รองผลประโยชน์แก่พนักงาน
(1,296,249)
(329,039)
(1,296,249)
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
213,382,211
313,332,024
101,401,508
62,872,681
   จ่ายภาษีเงินได้
(63,806,660)
(53,182,234)
(47,246,739)
(11,604,334)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
149,575,551
260,149,790
54,154,769
51,268,347
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)
                                                       งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันเพิ่มขึ้น
(958)
(152,575)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
(10,000,000)
3,500,000
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
70,986,074
923,364
70,807,574
923,364
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
(120,863,916)
(99,470,432)
(85,707,417)
(88,246,640)
เงินสดจ่ายค่ามัดจำ�เครื่องจักร
(47,524,586)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(1,153,659)
(1,617,869)
(500)
(12,475)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
(510,300,000)
ดอกเบี้ยรับ
4,859,039
302,890
945,935
332,396
เงินสดรับ(จ่าย)ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
253,368,000
253,368,000
(126,176,450)
เงินสดจ่ายซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
(1,303,065)
(1,303,065)
รับชำ�ระเงินค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
636,976,000
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาว
4,664,757
4,664,757
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(34,083,422)
(34,083,422)
เงินปันผลรับ
50,003,991
316,235,232
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
332,567,515
(176,957,873)
278,114,518
77,136,762
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(147,500,000)
102,500,000
(113,000,000)
113,000,000
จ่ายดอกเบี้ย
(8,390,127)
(15,302,170)
(4,777,692)
(8,531,295)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
280,000,000
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(111,286,000)
(441,546,000)
(33,620,000)
(236,380,000)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
(54,808,454)
(33,779,496)
(22,901,715)
(4,021,006)
เงินปันผลจ่าย
(133,042,356)
(7,041,799)
(133,042,356)
(7,041,799)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(455,026,937)
(115,169,465)
(307,341,763)
(142,974,100)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
27,116,129
(31,977,548)
24,927,524
(14,568,991)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
39,233,542
71,211,090
15,103,802
29,672,793
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
66,349,671
39,233,542
40,031,326
15,103,802
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

100 รายงานประจำ�ปี

2558

งบกระแสเงินสด
(สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)
                                                       งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำ�ระเงิน
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
โอนเงินมัดจำ�ค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักร
โอนเงินประกันสัญญาเช่าการเงินไปหักหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายหุ้นปันผล

70,435,658
28,833,001
(65,330,689)

16,488,463
65,330,689
(6,017,386)

70,435,658
28,756,126
(65,283,879)

2,228,485
65,283,879
(3,713,033)

11,141,407
(47,524,586)

(5,073,971)
-

11,141,407
-

(5,073,971)
-

-

326,508
(63,353,456)

-

(63,353,456)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

									
งบการเงินรวม
								
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
										 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
										
รายการอื่นของการ
									
กำ�ไรขาดทุน
เปลี่ยนแปลง
									
เบ็ดเสร็จอื่น
ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น			
									
ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ต่ำ�) กว่าทุน			
							
กำ�ไรสะสม		
จากการวัดมูลค่า จากการเปลี่ยนแปลง
รวม
รวม
					
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
เงินลงทุนใน
สัดส่วนการถือหุ้น องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
				
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
สำ�รองตามกฎหมาย
จัดสรร
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ในบริษัทย่อย
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผู้มี		
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำ�นาจ
รวม
ควบคุม
ส่วนของ
ของบริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		
316,767,561
กำ�ไรสำ�หรับปี		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
23
หุ้นปันผล
29
63,353,456
เงินปันผลจ่าย
29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
380,121,017

147,664,847
147,664,847

41,811,084
6,101,023
47,912,107

330,978,597
116,047,921
116,047,921
(6,101,023)
(63,353,456)
(7,041,799)
370,530,240

9,030,496
(5,073,971)
(5,073,971)
3,956,525

(144,902,595)
(144,902,595)

(135,872,099)
(5,073,971)
(5,073,971)
(140,946,070)

701,349,990
116,047,921
(5,073,971)
110,973,950
(7,041,799)
805,282,141

5,825,583
(644,943)
(644,943)
5,180,640

707,175,573
115,402,978
(5,073,971)
110,329,007
(7,041,799)
810,462,781

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
380,121,017
กำ�ไรสำ�หรับปี		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
23
ขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทย่อย
12
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
12
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทย่อย
12
เงินปันผลจ่าย
29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
380,121,017
					 -

147,664,847
147,664,847
-

47,912,107
5,700,000
53,612,107
-

370,530,240
32,732,203
(2,516,802)
30,215,401
(13,610,000)
(685,000)
(133,042,356)
253,408,285
-

3,956,525
4,956,602
4,956,602
8,913,127
-

(144,902,595)
178,822,995
352,894,000
(344,944)
386,469,456
-

(140,946,070)
4,956,602
4,956,602
178,822,995
352,894,000
(344,944)
395,382,583
-

805,282,141
32,732,203
2,439,800
35,172,003
(7,910,000)
178,822,995
352,209,000
(344,944)
(133,042,356)
1,230,188,839
-

5,180,640
8,945,651
278,118
9,223,769
7,910,000
37,624,817
284,767,000
(958,121)
343,748,105
-

810,462,781
41,677,854
2,717,918
44,395,772
216,447,812
636,976,000
(1,303,065)
(133,042,356)
1,573,936,944
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

                        งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

                        กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
สำ�รองตามกฎหมาย
จัดสรร

(หน่วย: บาท)
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		
316,767,561
กำ�ไรสำ�หรับปี		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		 จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
23
หุ้นปันผล
29
63,353,456
เงินปันผลจ่าย
29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
380,121,017

147,664,847
147,664,847

31,911,084
6,101,023
38,012,107

123,409,161
340,382,536
340,382,536
(6,101,023)
(63,353,456)
(7,041,799)
387,295,419

9,030,496
(5,073,971)
(5,073,971)
3,956,525

628,783,149
340,382,536
(5,073,971)
335,308,565
(7,041,799)
957,049,915

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		
380,121,017
กำ�ไรสำ�หรับปี		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		 เงินปันผลจ่าย
29
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
380,121,017
					
					
-

147,664,847
147,664,847
-

38,012,107
38,012,107
-

387,295,419
220,199,519
(3,907,306)
216,292,213
(133,042,206)
470,545,426
-

3,956,525
4,956,602
4,956,602
8,913,127
-

957,049,915
220,199,519
1,049,296
221,248,815
(133,042,206)
1,045,256,524
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและ
จำ�หน่ายวัสดุอปุ กรณ์ ชิน้ ส่วน เครือ่ งมือเครือ่ งใช้พลาสติก ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ ่ี 18 หมู่ 10 ตำ�บลคลองสี่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อ
กำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน)  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และ บริษัทย่อย (ซึ่งต่อ
ไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
รับพิมพ์สติ๊กเกอร์
ไทย
65
100
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
รับจ้างผลิตแม่พิมพ์
ไทย
100
90
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดจำ�หน่ายแม่พิมพ์
ไทย
51
51
ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไป
ลงทุน และสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริษัทฯนำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุด
การควบคุมบริษัทย่อยนั้น  
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริษัทฯจัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้ มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีก่ ล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลีย่ นแปลงหลักการสำ�คัญซึง่ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ �ำ หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือทยอยรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนก็ได้
กลุ่มบริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปีปัจจุบันจากการรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือ
ขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อหนี้สินสำ�รองผล
ประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี และกำ�ไรสะสมยกมาในงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำ�หรับงบการ
เงินรวมที่เดิมกำ�หนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยว
กับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำ�นาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมี
สิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำ�นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผล
ตอบแทนนั้นได้ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่า กึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษัทฯมีอำ�นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�บริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำ�งบ
การเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้าง
เฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และ
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีจำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้

		ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการ
ขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำ�เร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 105
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนดังกล่าววัด
มูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
การผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
หนีค้ �ำ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุตธิ รรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำ�รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 35 ปี ค่าเสื่อมราคาของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม    และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
35 ปี
ระบบสาธารณูปโภคและส่วนปรับปรุงอาคาร
5 และ 10 ปี
เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร
5 และ 10 ปี
เครื่องใช้สำ�นักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ของสินทรัพย์นั้น (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทฯตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุ การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัด
จำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  บริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
เช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่า
ใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินตามที่กล่าวข้างต้น และบันทึกส่วนเกินของรายได้จากการ
ขายที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เป็นรายได้รอตัดบัญชี และตัดบัญชีไปตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานจำ�นวนเงิน
ที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ใน การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการ
ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทฯ
หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุม่ บริษทั ฯรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต่�ำ กว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
			ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทฯและพนักงานได้รว่ มกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน
สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
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ปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทฯมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีใน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำ�ไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุม่ บริษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่า
บริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด
ในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับ
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะมีกำ�ไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดัง
กล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา
ใช้ประโยชน์
กลุม่ บริษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย     (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาด
ที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้
สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ใน            งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูล
ที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่
ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�

108 รายงานประจำ�ปี

2558

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผล
ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้

		สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและราย
ละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย
โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระ
สำ�คัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้
จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
		ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่า
ใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น
ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
		ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณ
การนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่
ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
                 งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
     นโยบายการกำ�หนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าเช่าและบริการ
24,273
22,678
160 - 240 บาทต่อตารางเมตร
(2557: 160 - 256 บาทต่อตารางเมตร)
ต่อเดือน
รายได้ค่าน้ำ� ค่าไฟฟ้า
2,278
2,665
ค่าน้ำ� 17 บาทต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้า 5 บาทต่อหน่วย
ดอกเบี้ยรับ
382
217
ร้อยละ 6 ต่อปี (2557: ร้อยละ 6 ต่อปี)
รายได้อื่น
914
726
ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้เงินปันผล
50,004
316,235
ตามที่ประกาศจ่าย
ซื้อสินค้า
4,621
13,740
ราคาตลาด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
3,499
4,115
ใกล้เคียงราคาทุน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
567
241
158
241
ต้นทุนบวกกำ�ไรส่วนเพิ่มร้อยละ
20 ถึง 40
ซื้อสินค้า
613
500
613
45
ราคาตลาด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์
149
167
143
107
ใกล้เคียงราคาทุน
ค่าบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
151
374
20
ราคาตามสัญญา
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย
รวม
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย
รวม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ�ค่าซื้อสินทรัพย์
บริษัทย่อย
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
                   งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
-

-

290
290

-

-

-

3,648
3,648

474
474

-

-

13,000
13,000

3,000
3,000

-

-

645
645

-

(หน่วย: พันบาท)
                   งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

				
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 18)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทย่อย
รวม
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
บริษัทย่อย
รวม
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

1
1

1
1

1
271
272

1
301
302

53
53

35
35

53
750
803

35
908
943
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด บริษัทย่อย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่                        ในระหว่างปี
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
3,000
10,000
3,000
10,000

ลดลง
-

ยอดคงเหลือ               
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
13,000
13,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
                         งบการเงินรวม
                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2558
2557
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
50,316
61,467
19,942
21,654
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
3,352
1,254
1,800
507
รวม
53,668
62,721
21,742
22,161
ภาระค้ำ�ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภาระจากการค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมให้บริษัทย่อย (บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด) โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำ�ประกัน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
              งบการเงินรวม
					
2558
เงินสด
658
เงินฝากธนาคาร
65,692
รวม
66,350

2557
644
38,590
39,234

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
100
100
39,931
15,004
40,031
15,104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารในบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.75 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.13  ถึง 1.25 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในเงินฝากประจำ�ธนาคารซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.93 ถึง 2.35 ต่อปี
(2557: ไม่มี)
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9.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
                 งบการเงินรวม
					
2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
175,913
ค้างชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
21,838
3 - 6 เดือน
11,299
6 - 12 เดือน
400
มากกว่า 12 เดือน
1,041
รวม
210,491
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1,241)

2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

189,949

73,529

74,169

28,003
606
316
1,734
220,608
(1,038)

2,118
228
400
162
76,437
(362)

923
171
180
75,443
-

(หน่วย: พันบาท)
                      งบการเงินรวม
                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2558
2557
2558
2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
209,250
219,570
76,075
75,443
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
209,250
219,570
76,075
75,443
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
290
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
773
1,451
70
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3,648
474
รายได้ค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
3,560
รวม
4,333
1,451
4,008
474
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(683)
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
3,650
1,451
4,008
474
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
212,900
221,021
80,083
75,917

10.สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)
                                             งบการเงินรวม
                  ราคาทุน
                   รายการปรับลดราคาทุน                    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
                  ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ                                           
				 2558
2557
2558
2557
2558
2557
สินค้าสำ�เร็จรูป
68,762
73,925
(19,985)
(16,086)
48,777
57,839
งานระหว่างทำ�
4,320
7,210
(547)
3,773
7,210
วัตถุดิบ
40,352
40,002
(3,495)
(3,096)
36,857
36,906
รวม
113,434
121,137
(24,027)
(19,182)
89,407
101,955
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2558

                 ราคาทุน
				
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ
รวม

2558
13,238
9,027
22,265

(หน่วย: พันบาท)
                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
                   รายการปรับลดราคาทุน                    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
                  ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2557
2558
2557
2558
2557
6,785
(303)
(248)
12,935
6,537
9,305
(235)
(469)
8,792
8,836
16,090
(538)
(717)
21,727
15,373

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำ�นวนเงิน 4.8 ล้านบาท โดยแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ: มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวนเงิน 0.2 ล้านบาท โดยนำ�ไปหักจากมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี) (2557: กลุ่มบริษัทฯมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำ�นวนเงิน 5.7 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 0.8 ล้านบาท) โดยนำ�ไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11.เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน

ยอดคงเหลือนี้คือ เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำ�ไปค้ำ�ประกันวงเงินการใช้ไฟฟ้ากับธนาคาร

12.เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

             เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ชื่อบริษัท           ทุนเรียกชำ�ระแล้ว              สัดส่วนเงินลงทุน                  ราคาทุน
               ระหว่างปี
					
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตง้ิ จำ�กัด
(มหาชน)
1,200,000
บริษทั สาลี่ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด 25,000
บริษัท สาลี่ ซีเอฟที
(ประเทศไทย) จำ�กัด
10,000
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

225,000
25,000

65
100

100
90

446,985
21,110

515,752
19,807

50,004
-

316,235
-

10,000

51

51

5,100
473,195
(16,865)
456,330

5,100
540,659
(14,218)
526,441

50,004

316,235

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯจากเดิมจำ�นวนเงิน 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำ�นวนไม่เกิน 126.7 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและส่วนที่เหลือเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดยบริษัทย่อยดัง
กล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้น
สามัญของบริษทั ย่อยดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริม่ ซือ้ ขายแก่ประชาชนทัว่ ไป ภายหลังการทำ�รายการดังกล่าว
บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 65 บริษัทฯได้บันทึกส่วนของราคาขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของ
บริษัทย่อยจากการขายหุ้นที่ถือในบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 120 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 178.8 ล้านบาท และจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 300 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 352.9 ล้านบาท ไว้ในส่วนเกิน (ต่ำ�) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ  ผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม นอกจากนี้ บริษัทฯรับรู้กำ�ไรจากการขายหุ้นดังกล่าวที่ถือในบริษัท สาลี่
พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) เป็นจำ�นวนเงิน 184.6 ล้านบาทสุทธิจากค่าใช้จ่าย ไว้ในบัญชีรายได้อื่นใน งบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด จำ�นวน 25,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการซื้อหุ้นจาก ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 52.1226 บาท รวมมูลค่า 1.3 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หุ้นละ 52.1226 บาท) ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 100 บริษัทฯได้บันทึกส่วนต่างของราคาซื้อที่สูงกว่ามูลค่า
สุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อยจำ�นวนเงิน 0.3 ล้านบาท ไว้ในส่วนเกิน (ต่ำ�) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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13.เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

จัดตั้งขึ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท ในประเทศ         ทุนเรียกชำ�ระแล้ว           สัดส่วนเงินลงทุน                ราคาทุน                มูลค่ายุติธรรม
				 2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด
(มหาชน)
ประเทศไทย
581,000
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

581,000

8.20

8.20

52,246

52,246

11,141
63,387

4,946
57,192

63,387

57,192

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก:  ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ให้เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ่งปลูกสร้าง
ให้เช่า

2,250
2,250

71,322
(20,556)
50,766

73,572
(20,556)
53,016

2,250
2,250

71,322
(18,518)
52,804

73,572
(18,518)
55,054

รวม

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
                          งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2558
2557
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
55,054
63,819
โอนไปบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(6,727)
ค่าเสื่อมราคา
(2,038)
(2,038)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
53,016
55,054
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า 83.1 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบ
เทียบราคาตลาด (Market Approach) สำ�หรับที่ดินให้เช่าและวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approch) สำ�หรับอาคาร
โรงงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย ราคาที่ดินต่อไร่ จำ�นวนพื้นที่ในอาคาร ราคาสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน
สมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้นำ�อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำ�นวนรวม 64.0 ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อที่
ได้รับจากธนาคาร ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้ไถ่ถอนการค้ำ�ประกันทั้งจำ�นวนแล้ว
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2558

15.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคาร

             งบการเงินรวม
ระบบ
สาธารณูปโภค
เครื่องจักรและ
และส่วน เครื่องมือ
อุปกรณ์
ปรับปรุง อุปกรณ์และ เครื่องใช้
ระหว่าง
อาคาร เครื่องจักร สำ�นักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
27,821
197,822
94,192
944,453
96,885
ซื้อเพิ่ม
754
2,402
44,571
4,873
จำ�หน่าย
(75)
(18,693)
(4,845)
โอน
61,154
20,602
113,705
9,406
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
27,821
259,730
117,121 1,084,036 106,319
ซื้อเพิ่ม
940
123,432
579
จำ�หน่าย
(402)
(81,874)
(753)
โอน
3,516
59,176
1,168
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
27,821
259,730
121,175 1,184,770 107,313
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
45,596
68,545
479,130
87,608
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
7,190
11,664
100,648
6,125
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับส่วนทีจ่ �ำ หน่าย (75)
(18,476)
(4,671)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
52,786
80,134
561,302
89,062
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
7,420
11,650
115,090
6,182
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับส่วนทีจ่ �ำ หน่าย (347)
(11,728)
(688)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
60,206
91,437
664,664
94,556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
27,821
206,944
36,987
522,734
17,257
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
27,821
199,524
29,738
520,106
12,757
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2557 (109 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2558 (128 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

รวม

44,857
2,305
(1,920)
45,242
563
(2,679)
43,126

85,187
120,368
(204,867)
688
76,812
(64,376)
13,124

1,491,217
175,273
(25,533)
1,640,957
202,326
(85,708)
(516)
1,757,059

19,581
7,710
(1,915)
25,376
7,707
(2,463)
30,620

-

700,460
133,337
(25,137)
808,660
148,049
(15,226)
941,483

19,866
12,506

688
13,124

832,297
815,576
133,337
148,049
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ที่ดิน

อาคาร

(หน่วย: พันบาท)
              งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
สาธารณูปโภค
เครื่องจักรและ
และส่วน เครื่องมือ
อุปกรณ์
ปรับปรุง อุปกรณ์และ เครื่องใช้
ระหว่าง
อาคาร เครื่องจักร สำ�นักงาน ยานพาหนะ ติดตั้ง
รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
25,571
117,751
48,044
320,859
70,169
ซื้อเพิ่ม
754
1,398
27,398
367
จำ�หน่าย
(1,615)
(112)
โอน
69,903
20,811
113,650
9,225
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
25,571
188,408
70,253
460,292
79,649
ซื้อเพิ่ม
673
105,787
107
จำ�หน่าย
(82,966)
(1)
โอน
103
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
25,571
188,408
70,926
483,216
79,755
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
27,095
38,134
181,155
68,632
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
9,195
6,674
35,272
2,285
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่โอน
(2,022)
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับส่วนทีจ่ �ำ หน่าย
(1,426)
(112)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
34,268
44,808
215,001
70,805
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
5,382
6,706
38,376
2,420
ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับส่วนทีจ่ �ำ หน่าย
(12,820)
(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
39,650
51,514
240,557
73,224
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
25,571
154,140
25,445
245,291
8,844
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
25,571
148,758
19,412
242,659
6,531
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2557 (44 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)
2558 (47 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)

24,091
2,305
(1,841)
24,555
24,555

85,119
119,824
(204,840)
103
13,048
(103)
13,048

691,604
152,046
(3,568)
8,749
848,831
119,615
(82,967)
885,479

10,187
4,661
(1,841)
13,007
4,279
17,286

-

325,203
58,087
(2,022)
(3,379)
377,889
57,163
(12,821)
422,231

11,548
7,269

103
13,048

470,942
463,248
58,087
57,163

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็น
จำ�นวนเงิน 87.1 ล้านบาท (2557: 100.0 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 70.3 ล้านบาท (2557: 16.0 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงิน 469.8 ล้านบาท (2557: 334.0 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 269.9 ล้านบาท (2557: 173.0 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำ�เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำ�นวนเงิน 4.9 ล้านบาทไปค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
(2557: กลุ่มบริษัทฯได้นำ�ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำ�นวนรวม 168.9 ล้านบาท ไปค้ำ�ประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2557: 106.5 ล้านบาท))

116 รายงานประจำ�ปี

2558

16.สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

				
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
                       งบการเงินรวม
                         งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
18,460
16,893
8,549
8,548
(12,883)
(10,843)
(7,314)
(6,611)
5,577
6,050
1,235
1,937

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำ�หรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
				
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอน
ค่าตัดจำ�หน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

17.เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)
                        งบการเงินรวม
                         งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
6,050
6,605
1,937
2,721
1,155
1,618
1
12
(83)
516
(2,144)
(2,090)
(703)
(796)
5,577
6,050
1,235
1,937
(หน่วย: พันบาท)

                         อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)                            งบการเงินรวม
				
2558
2557
2558
2557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
3.80 - 4.60
147,500
รวม
147,500
(หน่วย: พันบาท)
                         อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)                           งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
3.80 - 3.85
113,000
รวม
113,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ำ�ประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนรวม 168.9 ล้านบาท ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้ไถ่ถอนการค้ำ�ประกันทั้งจำ�นวนแล้ว

18.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
                       งบการเงินรวม
                         งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1
1
272
302
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
55,280
60,045
36,890
24,463
เจ้าหนีค้ า่ ซือ้ สินทรัพย์ - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
28,967
65,578
28,890
65,284
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
53
35
803
943
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
4,759
3,554
4,298
3,554
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
15,531
42,259
6,730
7,013
รวม
104,591
171,472
77,883
101,559
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19.เงินกู้ยืมระยะยาว
				

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไขการชำ�ระคืนเงินต้น
ค้ำ�ประกันโดย              งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
2558
2557
2558
2557
วงเงินที่ 1
อัตรา BIBOR (1 เดือน)
ชำ�ระคืนเป็นรายเดือน
ค้ำ�ประกันโดย
บวกร้อยละ 2.30 ต่อปี
เดือนละ 3.30 ล้านบาท
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
และชำ�ระดอกเบี้ยทุกเดือน รวมจำ�นวน 47 งวด งวดสุดท้าย (มหาชน) (บริษัทย่อย) และมี
ชำ�ระส่วนที่เหลือทั้งจำ�นวน เงื่อนไขว่าบริษัทฯจะไม่นำ�
หุ้นสามัญของบริษัทย่อย
ดังกล่าวไปก่อภาระผูกพัน
(Negative pledge)
(เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
ธนาคารได้ปลดภาระ
ค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืม
จำ�นวน 160 ล้านบาท)
18,700
18,700
วงเงินที่ 2
อัตรา MLR ลบร้อยละ
ชำ�ระคืนเป็นรายเดือน
ค้ำ�ประกันโดย
2.25 ต่อปี และชำ�ระ
เดือนละ 3.34 ล้านบาท
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
ดอกเบี้ยทุกเดือน
รวมจำ�นวน 47 งวด
(มหาชน) (บริษัทย่อย)
งวดสุดท้ายชำ�ระส่วน
และมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ
ที่เหลือทั้งจำ�นวน
จะไม่นำ�หุ้นสามัญของ
บริษัทย่อยดังกล่าวไปก่อ
ภาระผูกพัน (Negative
pledge) (เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2557
ธนาคารได้ปลดภาระค้ำ�
ประกันวงเงินกู้ยืมจำ�นวน
160 ล้านบาท)
14,920
14,920
วงเงินที่ 3
อัตรา MLR ลบร้อยละ
ชำ�ระคืนไม่น้อยกว่า
การจดจำ�นำ�เครื่องจักร
2.25 ต่อปี และชำ�ระ
130 ล้านบาท จากการ
และอุปกรณ์โดย
ดอกเบี้ยทุกเดือน
เพิ่มทุนของ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด
(มหาชน)
(มหาชน) และชำ�ระคืน
เป็นรายเดือนเดือนละ
6.25 ล้านบาท รวมจำ�นวน
24 งวด นอกจากนี้
หากบริษัทย่อยดังกล่าว
ได้รับเงินจากการระดมทุน
เข้าตลาดหลักทรัพย์
บริษัทย่อยดังกล่าวต้อง
นำ�เงินทุนนั้นมาชำ�ระหนี้
ทั้งจำ�นวน
76,250
วงเงินที่ 4
อัตรา MLR ลบร้อยละ
ชำ�ระคืนเป็นรายเดือน
การจดจำ�นำ�เครื่องจักร
2.00 ต่อปี และชำ�ระ
เดือนละ 0.118 ล้านบาท
และอุปกรณ์โดย
ดอกเบี้ยทุกเดือน
รวมจำ�นวน 60 งวด
บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
งวดสุดท้ายชำ�ระส่วน
(มหาชน) (บริษัทย่อย)
ที่เหลือทั้งจำ�นวน
และค้ำ�ประกันโดย บริษัทฯ
3,000
4,416
รวม
3,000
114,286
33,620
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(1,416)
(110,036)
(33,620)
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าหนึ่งปี
1,584
4,250
-

ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และอัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำ�หนดในสัญญา เป็นต้น
118 รายงานประจำ�ปี

2558

20.หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
                      งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
95,394
78,863
61,289
11,355
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
(3,822)
(2,918)
(3,148)
(748)
รวม
91,572
75,945
58,141
10,607
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(55,203)
(26,526)
(26,738)
(4,291)
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าหนึ่งปี
36,369
49,419
31,403
6,316
กลุ่มบริษัทฯได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการโดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็น
รายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
57,926
(2,723)
55,203

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
37,468
(1,099)
36,369

ไม่เกิน 1 ปี
28,438
(1,912)
26,526

31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
50,424
(1,005)
49,419

ไม่เกิน 1 ปี
28,967
(2,229)
26,738

ไม่เกิน 1 ปี
4,710
(419)
4,291

31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 – 5 ปี
32,322
(919)
31,403
31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 – 5 ปี
6,645
(329)
6,316

(หน่วย: พันบาท)
รวม
95,394
(3,822)
91,572
(หน่วย: พันบาท)
รวม
78,863
(2,918)
75,945
(หน่วย: พันบาท)
รวม
61,289
(3,148)
58,141
(หน่วย: พันบาท)
รวม
11,355
(748)
10,607
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21.สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
                     งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
25,586
23,876
13,484
12,513
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
4,435
1,060
2,558
448
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,229
425
631
165
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
554
358
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
3,345
4,704
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
1,583
1,180
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
(2,129)
(999)
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
(1,296)
(329)
(1,296)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
32,753
25,586
20,262
13,484
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
                       งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
ต้นทุนขาย
2,764
1,352
1,829
1,252
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
2,900
687
1,360
(281)
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
5,664
2,039
3,189
971
กลุ่มบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน1 ปี ข้างหน้าเป็นจำ�นวนเงิน9.2 ล้านบาท(งบการเงินเฉพาะกิจการ:9.1 ล้านบาท)
(2557: 5.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.4 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 4 - 15 ปี (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ:  10 - 15 ปี)
สมมติฐานที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
				
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จำ�นวนพนักงาน

120 รายงานประจำ�ปี

2558

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
                      งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
1.83 - 3.07
4.02 - 4.30
2.57 -  3.07
4.28 - 4.30
3.44 - 5.54
5.63 - 5.64
5.21 - 5.54
5.63 - 5.64
0.00 - 54.00

0.00 - 50.00

0.00 - 53.00

0.00 - 50.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำ�คัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุป
ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
                      งบการเงินรวม
                       งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5.%
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(874)
927
(653)
698
อัตราการขึ้นเงินเดือน
896
(855)
674
(637)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน
(689)
755
(642)
704

22.ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเป็น 1,520,484,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 380.1 ล้านบาท

23.สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผล
ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
                     งบการเงินรวม
				
2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
223,856
ค่าเสื่อมราคา
148,049
ค่าตัดจำ�หน่าย
2,144
ค่าสาธารณูปโภค
52,257
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
409,526
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
(8,053)

                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2557
215,439
131,410
108,748
133,337
59,201
60,125
2,090
703
796
49,573
34,932
31,270
441,377
165,960
152,257
8,669
6,453
(115)

25.ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
                        งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

				
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
		ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

18,759

27,196

43,185

7,349

(1,394)
17,365

(138)
27,058

1,574
44,759

(626)
6,723
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จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
                       งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
1,239
(1,268)
1,239
(1,268)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
(560)
(977)
รายการกระทบยอดระหว่างกำ�ไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
                        งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
59,043
142,461
264,958
347,105
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
20%
20%
20%
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
11,809
28,492
52,992
69,421
ขาดทุนทางภาษีสำ�หรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2,125
โอนกลับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เคยบันทึกไว้
687
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแ่ี สดงอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1,660
1,084
2,744
17,365

64
(1,498)
(1,434)
27,058

205
(8,667)
229
(8,233)
44,759

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

590
(63,247)
(41)
(62,698)
6,723
(หน่วย: พันบาท)

                     งบแสดงฐานะการเงิน
                       งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลต่างชั่วคราวของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างชั่วคราวจากสัญญาเช่าระยะยาว
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
122 รายงานประจำ�ปี

2558

232
4,691
3,373
6,365
14,661

208
3,836
2,844
5,117
12,005

72
108
3,373
4,052
7,605

143
2,844
2,697
5,684

2,228
5,735
7,963
6,698

989
5,712
6,701
5,304

2,228
3,051
726
6,005
1,600

989
1,521
2,510
3,174

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวนเงิน 2.1 ล้านบาท (2557: ไม่มี)
ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นำ�ผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวนเงิน 1.7 ล้านบาท (2557: ไม่มี) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2563 (2557: ไม่มี)

26.กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำ�นวนหุ้นสามัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำ�นวนหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
โดยถือเสมือนว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

27.ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานที่นำ�เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม่ำ�เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทฯมีส่วนงานที่
รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
- ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายชิ้นส่วนพลาสติก
- รับพิมพ์สติ๊กเกอร์
- รับจ้างผลิตและจัดจำ�หน่ายแม่พิมพ์
กลุ่มบริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำ�เนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุนจาก การดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำ�หรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกำ�ไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

ธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
ชิ้นส่วนพลาสติก
				
2558
2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก
431,832 403,292
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
946
332
ดอกเบี้ยจ่าย
4,778
8,540
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย 59,904 60,921
ภาษีเงินได้
44,759 6,723
กำ�ไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 220,200 340,383

ธุรกิจรับพิมพ์
ธุรกิจรับจ้างผลิต
สติ๊กเกอร์
จัดจำ�หน่ายแม่พิมพ์ รวมส่วนงานที่รายงาน
2558
2557
2558
2557
2558
2557
532,667 643,304 27,085 35,155 982,584 1,081,751
9,044 27,256 9,044 27,256
7,834
161
21
27
8,801
520
3,191
5,995
803
984
8,772 15,519
83,815 74,892 6,959
6,766 150,678 142,579
9,401 20,351
686
(16)
54,846 27,058
29,237 92,820 (11,223) (2,278) 238,214 430,925

(หน่วย: พันบาท)
ตัดรายการระหว่างกัน
2558
2557
(9,044) (27,256)
(382)
(217)
(382)
(217)
(485) (7,152)
(37,481)
(196,536) (315,522)

สินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ของส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ธุรกิจผลิต
และจำ�หน่าย ธุรกิจรับพิมพ์ ธุรกิจรับจ้างผลิต
ชิ้นส่วนพลาสติก สติ๊กเกอร์ จัดจำ�หน่ายแม่พิมพ์ รวมส่วนงาน
463,248
470,942

289,403
290,395

9,909
15,906

762,560
777,243

งบการเงินรวม
2558
2557
982,584 1,081,751
8,419
303
8,390 15,302
150,193 135,427
17,365 27,058
41,678 115,403

(หน่วย: พันบาท)
ที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์

งบการเงินรวม

1,053,820
581,902

1,816,380
1,359,145

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุม่ บริษทั ฯดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียวคือประเทศไทยดังนัน้ รายได้และสินทรัพย์ทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมศิ าสตร์แล้ว
บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) 123
SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวน 5 ราย เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 507.4 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายชิ้น
ส่วนพลาสติกและธุรกิจรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ (2557: 511.5 ล้านบาท)

28.กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัท
ย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ไทย) จำ�กัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทฯรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวนเงินรวม 2.7 ล้านบาท (2557: 2.6 ล้านบาท)

29.เงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2557 และจากกำ�ไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
จำ�นวน 380,121,017 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 133.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2558
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2556 และจากกำ�ไรสะสมโดยจ่ายปันผลเป็น
เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02223 บาท หรือคิดเป็นจำ�นวนเงิน 7.5 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำ�นวนไม่เกิน 63,353,513 หุ้น    มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น
จำ�นวน 0.22223 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2557

30.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำ�นวนเงิน 5.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.8 ล้านบาท) สำ�หรับการก่อสร้าง
โรงงาน (2557: บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำ�นวนเงิน 24.2 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร)

30.2

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานและบริการ

กลุ่มบริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
กลุ่มบริษัทฯมีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้น ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
                    งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
2558
2557
2558
2557
จ่ายชำ�ระ
ภายใน 1 ปี
3,831
1,092
3,619
588
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
14
772
14
139
30.3

การค้ำ�ประกัน

ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำ�นวนเงิน 4.2 ล้านบาท (2557:
3.7 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.8 ล้านบาท (2557: 2.3 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้า
ข. บริษัทฯค้ำ�ประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำ�นวนเงิน 3.0 ล้านบาท (2557:
4.4 ล้านบาท)

31.ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม่ บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์ทว่ี ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมแยกแสดงตามลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
                    งบการเงินรวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
63,387
63,387

124 รายงานประจำ�ปี

2558

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่าง
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: พันบาท)
รวม

63,387

-

-

63,387

-

10,250

72,800

83,050

32.เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือ
ทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้ เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯขายสินค้าให้แก่ลูกค้าจำ�นวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการชำ�ระหนี้ดี กลุ่มบริษัทฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกำ�หนดหรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
                   งบการเงินรวม
                  31 ธันวาคม 2558
                  อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
25,861
40,489
66,350
0.13 - 0.75
เงินลงทุนชั่วคราว
510,300
510,300
1.93 - 2.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
212,900
212,900
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
932
932
1.5
510,300
26,793
253,389
790,482
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
104,591
104,591
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
3,000
3,000
MLR -  2.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
55,203
36,369
91,572
2.18 - 5.60
55,203
36,369
3,000
104,591
199,163
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                   งบการเงินรวม
                  31 ธันวาคม 2557
                  อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

-

-

39,234
931
40,165

221,021
221,021

39,234
221,021
931
261,186

0.13 - 1.25
1.5

147,500
-

-

114,286

171,472
-

147,500
171,472
114,286

26,526
174,026

49,419
49,419

114,286

171,472

75,945
509,203

3.80 - 4.60
BIBOR+2.30/
MLR-2.25/
MLR-2.00
2.68 - 9.23

               งบการเงินเฉพาะกิจการ
                  31 ธันวาคม 2558
                  อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กย้ ู มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

13,000
13,000

-

39,931
39,931

100
80,083
80,183

40,031
80,083
13,000
133,114

0.13 - 0.75
6.00

26,738
26,738

31,403
31,403

-

77,883
77,883

77,883
58,141
136,024

4.40 - 5.28

               งบการเงินเฉพาะกิจการ
                  31 ธันวาคม 2557
                  อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มีอัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กย้ ู มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

3,000
3,000

-

15,004
15,004

100
75,917
76,017

15,104
75,917
3,000
94,021

0.13 - 0.50
6.00

113,000
4,291
117,291

6,316
6,316

33,620
33,620

101,559
101,559

113,000
101,559
33,620
10,607
258,786

3.80 - 3.85
MLR - 2.25
4.40 - 5.28

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน                 สินทรัพย์ทางการเงิน                     หนี้สินทางการเงิน                     อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
				 2558
2557
2558
2557
2558
2557
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)             (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ดองเวียดนาม
190
190
0.0016
0.0015
เยน
40
40
86,340
225,900
0.2965
0.2738
เหรียญสหรัฐอเมริกา
33
13
11
54
35.9233
32.7546
เหรียญสิงคโปร์
7
8
25.2484
24.6228
ยูโร
2
2
90
39.0780
39.7836
ฟรังก์สวิส
1
1
36.0227
33.0726
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
สกุลเงิน
จำ�นวนที่ซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจำ�นวนที่ซื้อ วันครบกำ�หนดตามสัญญา
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ยูโร
64
38.29
มกราคม 2559
32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
กลุ่มบริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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33.การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและ
เสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.20:1 (2557: 0.68:1) และเฉพาะ
บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.15:1 (2557: 0.29:1)

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เลิก
กิจการ และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างดำ�เนินการชำ�ระ
บัญชีและยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำ�ระบัญชี
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
ก) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 1,520,484,068 หุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 30.4 ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2559
ข) จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75.5 คิดเป็นจำ�นวนเงิน 226.5 ล้านบาท บริษัทย่อยแห่ง
ใหม่นี้จะดำ�เนินธุรกิจในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าพลาสติก ประเภทใช้ในครัวเรือน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของ
ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 1,200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 24.0 ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2559

35.การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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