บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยบริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ในการดาเนินธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
บริษัทได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ โดยมุ่งสู่การเป็นผู้พิม พ์ฉลากสินค้าชั้นนาในภูมิภาคเอเซี ยตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย
คุณภาพ เทคโนโลยี และเครือข่ายบริการ
บริ ษั ท เชื่ อ ว่ า การที่ บ ริ ษั ท จะประสบความส าเร็ จ ได้ จ ะต้ อ งอาศั ย รากฐานที่ มั่ น คง โดยได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของบุคลากร, คุณภาพและศักยภาพในการผลิต ซึ่งล้วนแล้วเป็นปัจจัยพื้นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความรู้โดยจัดส่งพนักงานไปอบรมยังสถานที่ต่างๆอยู่เสมอและมี
การจัดหาเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวก,ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการผลิต ทาให้
งานที่ออกมาได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทต่อไป
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ก าหนดเป้ า หมายในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไว้ โดยมุ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ฉลากสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ เพิ่ ม
ภาพลักษณ์และคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของลูกค้าโดยการ
ขยายขีดความสามารถและกาลังผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้มีแผนที่จะขยายโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มเติม
ในปี 2558 ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในช่วงปี 2539 ธุรกิจการพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทย เนื่องจากในขณะนั้น
ฉลากสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศมี เพียง ฉลากฟิล์มหดรัด (Shrink Label) และ การพิมพ์ฉลากลงบนบรรจุ
ภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น สาหรับฉลากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆจาเป็นต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ทางผู้บริหารจึง
ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจการพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตไปตามผลิตภัณฑ์เพื่อการ
บริโภคไม่เหมือนกับธุรกิจโรงพิมพ์ประเภทอื่นๆ
เมื่อได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ผู้บริหารจึงได้ เขียนแผนงานขึ้นและนาเสนอกับทาง
กลุ่มผู้บริหารของ VIV Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าเคมีภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยและในวันที่ 5 สิงหาคม
2539 บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยเป็นบริษัทในเครือของ VIV Group มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
15,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูงให้แก่บริษัทในเครือของ VIV Group และแก่
ลูกค้าทั่วไป โดยเช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์เอสเตท จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 1,200
ตารางเมตร เพื่อผลิตฉลากสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งในช่วงแรกของการประกอบธุรกิจ บริษัทได้รับการช่วยเหลือจาก
คุณสูตร นราธิปกร (ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ) ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจการพิมพ์ฉลาก
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ผลิตภัณฑ์มากว่าสิบปีจากการทางานที่ประเทศออสเตรเลี ย โดยคุณสูตร นราธิปกร ได้ เข้ามาช่วยพัฒนางาน
ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้งบริษัท
ในปี 2540 บริษัทได้ซื้อเครื่องพิมพ์ ระบบเลตเตอร์เพรส(Letter Press) มือสองจากต่างประเทศเข้ามาเป็น
เครื่องแรก ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Machine) โดยการพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส
(Letter Press) เป็นระบบการพิมพ์พื้นนูนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบแรกโดยใช้แม่พิมพ์ทาจากโลหะผสมหรือ
พอลิเมอร์อย่างหนา ประกอบกับบริษัทได้มีการส่งพนักงานไปอบรมความรู้ในการผลิตที่ประเทศออสเตรเลียโดย
อาศัยความสัมพันธ์ ระหว่างคุณสูตร นราธิปกร และบริษัทที่ออสเตรเลีย โดยในปีนี้เอง บริษัทได้รับงานพิมพ์งาน
แรกเป็นงานผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Clean & Clear ของบริษัท Johnson & Johnson
ในปี 2541 บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเป็นเครื่องที่ 2 เป็นเครื่องพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส(Letter
Press) ที่สามารถพิมพ์หน้าพิมพ์ได้กว้างและใช้สีได้มากขึ้น
ต่อมาบริษัทได้เข้าไปเสนองานกับทางบริษัท Procter & Gamble แต่เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทผลิตได้ในขณะนั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อกาหนดของลูกค้า รวมทั้งจานวนเครื่องในการผลิตยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า จุดนี้เองที่ทาให้บริษั ทได้ตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพและศักยภาพในการ
ผลิต บริษัทจึงหันมาเน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ในปี 2544 บริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และในช่วงปี 2544-2545 บริษัท
ได้มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มอีก 2 เครื่อง คือเครื่องพิมพ์ระบบเลตเตอร์เพรส(Letter Press) เพิ่มอีก 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มกาลังในการผลิต และลงทุนซื้อ และพัฒนาระบบงานก่อนพิมพ์ แบบดิจิตอล (Digitized Prepress
System) ซึ่งเป็นการนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบและตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ก่อนทาแม่พิมพ์
จริง
ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2546 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 15,000,000 บาท เป็น 54,000,000
บาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท โดยบริษัทได้นาเงินส่วน
หนึ่ง ไปใช้ในการลงทุนซื้อ เครื่องพิมพ์ระบบเฟลกโซกราฟี (Flexography) ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้
แม่พิมพ์ทาจากแผ่นยางหรือแผ่นพอลิเมอร์ที่พัฒนามาจากระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรส (Letter Press) มาเพิ่ม
อีก 2 เครื่อง ทาให้ในปีนี้บริษัทสามารถได้งานจากทางบริษัท Procter & Gamble ภายใต้ตราสินค้า Olay ซึ่ง
ต่อมาในปี 2547 เพื่อให้ตรงตามความต้องการของทางบริษัท Procter & Gamble บริษัทจึง ได้ลงทุนซื้อ
เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน (Visual Inspection) เพิ่มอีก 1 เครื่อง โดยทางบริษัท Procter & Gamble ได้กาหนดมา
ว่าต้องการให้ชิ้นงานผ่านการเครื่องตรวจสอบชิ้นงาน ( Visual Inspection) 100%
โดยในช่วงระยะแรกของการดาเนินธุรกิจนั้น ทางบริษัทไม่ได้ผลิตเพลทฟิล์มเอง แต่ว่าจ้างบริษัทอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ผลิตเพลทฟิล์มแล้วจึงนามาเข้าสายการผลิตที่โรงงานของบริษัท
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2548 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 54,000,000 บาท เป็น 84,000,000
บาท เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ โดยบริษัทได้ย้ายโรงงานมา ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 19
หมู่ที่ 10 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปีเดียวกันนี้ บริษัทได้มีการลงทุนซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทาฟิล์มแม่พิมพ์เองแทนการจ้างบริษัทอื่นผลิตให้ เนื่องจากทางผู้บริหารเล็ งเห็นว่า ปัจจัย
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สาคัญที่จะทาให้งานออกมามีคุณภาพจะอยู่ที่แม่พิมพ์ จึงต้องการจะทาแม่พิมพ์เองเพื่อให้สามารถควบคุม
คุณภาพได้อย่างเต็มที่
ในปี 2549 ถึง 2551 บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มอีก 8 เครื่อง โดยแบ่งเป็น ในปี 2549 ซื้อเครื่องพิมพ์
ระบบเลตเตอร์เพรส(Letter Press), เครื่องพิมพ์ ระบบเฟลกโซกราฟี (Flexography) และเครื่องพิมพ์ระบบ
ออฟเซต (Offset Printing) ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์พื้นราบ โดยแต่ละเครื่องจะจัดซื้อไว้ 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้นเป็น 6
เครื่อง เนื่องจากทางผู้บริหารต้องการให้มีการสารองเครื่องจักรไว้ใช้เผื่อกรณีเครื่องจักรอีกเครื่องเกิดปัญหา, ในปี
2550 ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต (Offset) แบบป้อนม้วน (Sheet Feed) โดยพิมพ์ได้ 4 สี มีหน้ากว้างในการ
พิมพ์มากกว่าเดิม จานวน 1 เครื่อง, และ ในปี 2551 ซื้อเครื่องตรวจสอบในสายการผลิต (In Line Application
Unit) มาติดตั้งในสายการผลิตสาหรับตรวจสอบคุณภาพ จานวน 1 เครื่อง
ในช่วงนี้เองที่ผู้บริหารของบริษัทได้ตั้งเป้าหมายของการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ และมุ่งขยาย
บริษัทให้มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก (Global Network)
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 14,823,530 บาท โดยเพิ่มจากเดิม
84,000,000 บาท เป็น 98,823,530 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท Pago Holding AG ซึ่งเข้าร่วมลงทุนกับ
บริษัท โดยบริษัท Pago Holding AG เป็นบริษัทชั้นนาในการพิมพ์ฉลากสินค้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ
ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฉลากบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากทาง Pago Holding AG เองต้องการมีเครือข่ายการผลิตอยู่
ในเอเชียเพื่อที่จะสามารถป้อนฉลากสินค้าให้กับบริษัทที่มีฐานการผลิตสินค้าอยู่ในภาคพื้นเอเชีย และทางบริษัท
เองก็ต้องการที่จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกของ Pago Holding AG ซึ่ง Pago Holding AG ก็เป็นที่รู้จักและได้ดาเนิน
ธุรกิจมายาวนานกว่า 100 ปีแล้ว โดย Pago Holding AG เข้าซื้อหุ้นจานวน 2,964,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท(ประกอบด้วยการซื้อหุ้นสามัญเดิมจานวน 1,482,353 หุ้นจาก SALEE และ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 1,482,353 หุ้น จากบริษัท)หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว จากนั้น
บริษัทจึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท สาลี่ พริ้น ท์ติ้ง จากัด เป็น บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 ในปี
เดียวกันนี้
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ณ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2552 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผล
ดาเนินงานของปี 2550 และ 2551 ในอัตราหุ้นละ 3.51 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 8,400,000 หุ้น รวมเป็น
เงินจานวน 29,484,000 บาท
ในปี 2553 บริษัทได้ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซตแบบไร้น้า(Offset Waterless) จานวน 1 เครื่อง และ
เครื่องพิมพ์ระบบเฟลกโซกราฟี (Flexography) เพิ่มอีก 1 เครื่อง โดย ในปีนี้เองที่ทางบริษัทได้งานจากลูกค้า
Bierdorf ซึ่งเป็นงานฉลากของผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (Deodorant) และต่อมาในปี 2554 เนื่องจากบริษัทเริ่ม
มีรายการสั่งซื้อมากขึ้นทาให้บริษัทประสบปัญหากาลังการผลิตเต็ม บริษัทจึงได้ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบระบบเฟลก
โซกราฟี(Flexography) เพิ่มจานวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มกาลังผลิตให้สามารถรองรับกับจานวนยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ณ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2553 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผล
ดาเนินงานของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.02 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 9,882,353 หุ้น รวมเป็นเงินจานวน
20,000,000 บาท
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 19 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 7.08 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 9,882,353 หุ้น รวมเป็นเงินจานวน
70,000,000 บาท
ในปี 2555 บริษัทได้สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ระบบผสมผสาน (Combination On Press) เพิ่มจานวน 1 เครื่อง ซึ่ง
เครื่องชนิดนี้เป็นเครื่องที่สามารถติดตั้ งระบบการพิมพ์หลายๆระบบเข้าด้วยกันได้ ทาให้สามารถพิมพ์งานที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Press) มารองรับการ
สั่งซื้อที่มีปริมาณไม่มาก และในส่วนของการผลิต แม่พิมพ์ บริษัท ได้ลงทุนซื้อเครื่องทาเพลทแม่พิมพ์ ดิจิตอล
(Computer to Plate) ซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถแปลงจากไฟล์งานออกมาเป็นเพลทแม่พิมพ์ที่มีภาพพร้อมใช้พิมพ์
ได้โดยไม่ต้องทาเป็นฟิล์มก่อนทาเพลท ทาให้การผลิตสามารถทาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 4.05 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 9,882,353 หุ้น รวมเป็นเงินจานวน
40,000,000 บาท
ในปี 2556 กลุ่มบริษัท Fuji Seal Group จากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท Pago Holding AG
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ของบริษัท Pago Holding AG จึงมีผลให้
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด และบริษัท Pago Holding AG สิ้นสุดลง
SALEE จึงได้ซื้อหุ้นของบริษัทที่ Pago Holding AG ถืออยู่คืนทั้งหมดและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกลับเป็น
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด ตามเดิม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 และ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอุนมัติ การจ่ายเงิน
ปั น ผลระหว่ า งกาลส าหรั บ ปี 2556 ในอั ต ราหุ้ น ละ 2.02 บาท และ 3.04 บาท ส าหรั บ หุ้ น สามั ญ จ านวน
9,882,353 หุ้น รวมเป็นเงินจานวน 20,000,000 บาท และ 30,000,000 บาท ตาม ลาดับ
ในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลดาเนินงานงวด 3 เดือนหลังของปี 2556 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556) ในอัตราหุ้นละ 2 บาท
สาหรับหุ้นจานวน 9,992,353 หุ้น รวมเป็นเงิน 19,764,706 บาท ทั้งนี้เมื่อนามารวมกับผลดาเนินงานงวด 9
เดือนแรกของปี2556 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วจากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ณ วันที่ 14 ตุลาคม
2556 และ 18 ธันวาคม 2556 จานวน 50,000,000 บาท จึงรวมเป็นเงินปันผลประจาปี 2556 ที่อนุมัติจ่ายแก่ผู้
ถือหุ้นทั้งสิ้นรวม 69,764,706 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 7.06 บาท
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 30 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน
9,882,353 หุ้น รวมเป็นเงินจานวน 296,470,590 บาทและอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
98,823,530 บาท เป็น 225,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ต่อมา เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ได้มีมติดังนี้ 1) อนุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)” 2) อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10
บาทต่ อ หุ้ น เป็ น 0.25 บาทต่ อ หุ้ น และ 3) ได้ มี ก ารอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จากเดิ ม
225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 300,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนและเตรียมนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจาปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลดาเนินงานของปี 2557 (สาหรับผลดาเนินงาน เมษายน – ธันวาคม 2557) และจากกาไร
สะสมของบริษัทให้แก่ ผู้ถือหุ้น จานวน 900,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาท รวมเป็นจานวนเงิน
50,004,000 บาท
1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้
คุณเศวต นราธิปกร

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
(“SALEE”)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 380,121,017 บาท
ดาเนินธุรกิจผลิตวัสดุอุปกรณ์พลาสติก

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด(มหาชน)
0.0001%

คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด(มหาชน)

99.9998%

0.0001%

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด(มหาชน)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 225,000,000 บาท
ดาเนินธุรกิจผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง

โครงสร้างรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
2555
สายผลิตภัณฑ์
ฉลากสินค้าที่มีกาวในตัว
ฉลากสินค้าแบบผนึกในแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์
งานพิมพ์ผลิตภัณฑ์ไม่มีกาว
รวมรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
รายได้อื่น*
รวมรายได้ทั้งหมด

ล้านบาท

2556
ร้อยละ

ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

531.36

96.15

690.70

96.30

622.20

96.48

1.40

0.25

2.84

0.40

3.96

0.61

17.32

3.14

20.19

2.81

17.14

2.66

550.08

99.54

713.73

99.51

643.30

99.75

2.56

0.46

3.54

0.49

1.61

0.25

552.64

100.00

717.27

100.00

644.91

100.00

หมายเหตุ *รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ, กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน,กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและ รายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ ใหญ่
โดยสภาพการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีการดาเนินการที่ต้องสัมพันธ์ พึ่งพิง หรือ เป็นประเภทใดๆที่อาจ
แข่งขันอย่างมีนัยสาคัญกับธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
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