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	 บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	

ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่	 13	 สิงหาคม	 2546	 โดยเป็นการ

ร่วมลงทุนของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซึ่ง

น�าโดยคุณธเนศพล	 มงคลรัตน์	 และกลุ่มบริษัท	 วีไอวี	 

อินเตอร์เคม	 จ�ากัด	 เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสทาง

ธุรกิจจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการ

ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก	 จึงได้ก่อตั้งบริษัท	 สาลี่	 คัลเล่อร์

จ�ากดั	ขึน้	โดยมทีนุจดทะเบียนเริม่ต้น	40,000,000	บาท	 

เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี

และสารเตมิแต่งแบบเข้มข้น	หรอืเมด็พลาสตกิมาสเตอร์

แบตซ์	(Masterbatch),	เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติม

แต่งส�าเร็จรปู	หรอืเมด็พลาสตกิคอมพาวด์	(Compound)		

และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง	 (Dry	 Colorants)	 

เพือ่จ�าหน่ายให้ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภัณฑ์พลาสตกิ

ประเภทต่างๆ	 อาทิ	 ถุงพลาสติก,	 บรรจุภัณฑ์เครื่อง

อุปโภคและเครื่องส�าอาง,	บรรจุภัณฑ์อาหาร	รวมถึงชิ้น

ส่วนพลาสติกอื่น	ๆ 	เช่น	เฟอร์นิเจอร์	หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า	

เป็นต้น	 	 ซ่ึงผู้ประกอบการดังกล่าวจะน�าผลิตภัณฑ์ของ

บริษทัไปใช้เป็นส่วนประกอบของวตัถดุบิในการผลติ	เพือ่

ท�าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสี	คุณลักษณะ	และคุณสมบัติ

ตามทีต้่องการ	โดยปัจจบุนั	บรษิทัและบรษิทัย่อยด�าเนนิ

การผลิตโดยมีโรงงาน	 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางป	ู

จ.สมุทรปราการ	 มีก�าลังการผลิตรวมประมาณ	45,000	

ตันต่อปี	

นโยบายและ
ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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	 บริษทัมกีารพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง	โดยมเีป้าหมาย 

สูก่ารเป็นผูน้�าด้านวตัถดุบิ	ส�าหรบัผลติภณัฑ์พลาสติกทกุประเภท	

ภายใต้แนวคิด	 “Solution	 Provider”	 ส�าหรับผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมพลาสติก	 ในวันที่	 31	 ตุลาคม	 2548	 บริษัท 

ได้ขยายการท�าธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริษัท	 เนเชอรัล

เคมคิอล	จ�ากดั	ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายเมด็พลาสติกและสารเตมิแต่ง

ต่างๆ	เพื่อก่อตั้งบริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด	ขึ้นในสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ	 30	 :	 70	 ของทุนจดทะเบียน	 15	 ล้านบาท	 

เพือ่ผลติมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์	(Filler	Masterbatch)	

ในระดบัชัน้ความละเอยีดพเิศษ	(Special	Grade)	โดยมกี�าลงัการ

ผลิตประมาณ	 5,000	 ตันต่อปี	 	 ซึ่งก่อนการร่วมลงทุนดังกล่าว	

บรษัิทได้มกีารผลติและจ�าหน่าย	มาสเตอร์แบตซ์	ประเภทฟิลเล่อร์ 

ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน	 (Standard	 Grade)	 

ดงันัน้	การร่วมลงทนุในบรษัิท	โพลเีมอร์รทิ	เอเชยี	จ�ากดั	จงึส่งผล 

ให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์	

เนื่องจากมีความหลากหลายของระดับชั้นความละเอียดให้ลูกค้า

เลอืกใช้ได้มากขึน้	และสามารถเข้าถงึฐานลูกค้ากลุม่ใหม่ได้เพิม่ข้ึน	

	 บริษัทได้เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 เม่ือวันที่	 14	 มิถุนายน	 2554	 ในราคาหุ ้นละ	

2.89	 บาท	 จ�านวน	 30,000,000	 หุ้น	 และ	 เพิ่มทุนจดทะเบียน	 

เป็น	 145,250,000	 ล้านบาท	 และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้

ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ	 100.00	 บาท	 เป็นหุ้นละ	 1.00	 บาท	 

ซึ่ งท�าให ้จ�านวนหุ ้นสามัญ	 ที่จดทะเบียนไว ้ เพิ่มขึ้นจาก	

115,250,000	หุ้น	เป็น	145,250,000	หุ้น	และ	ด�าเนินการแปร

สภาพบริษัทเป็น	 มหาชน	 เพื่อน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	

ปี 2558	:	 ในเดือนมิถุนายน	บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ�านวน	257,083,334	บาท	เป็น	652,343,752	บาท	

	 	 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	395,260,418	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	ดังต่อไปนี้

ปี 2559 :	 มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน	 (ESOP-W1)	 จ�านวนท้ังหมด	 972,563	 หุ้น	 (ราคาหุ้นละ	 

	 	 1.2397	 บาท)	 เป็นมูลค่า	 1,205,688.81	 บาท	 และมีการใช้สิทธิจากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

	 	 ครั้งที่	1	(COLOR-W1)	ครั้งสุดท้ายในวันที่	16	มิถุนายน	2559	จ�านวนทั้งหมด	1771	หุ้น	(ราคาหุ้นละ	3.0993	บาท)	 

	 	 เป็นมูลค่า	5,488.86	บาท

ปี 2560 :	 มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน	 (ESOP-W1)	 จ�านวนทั้งหมด	 4,384,298.00	 หุ้น	 (ราคาหุ้นละ	 

	 	 1.2397	บาท)	เป็นมูลค่า	5,435,215.00	บาท	

ล�ำดับ รำยละเอียด          จ�ำนวนหุ้น

1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	ในอัตรา	1	หุ้นเดิม	

ต่อ	2	หุ้นใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ	1.00	บาท

387,333,334

2 เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทครั้งที่	1	(COLOR-W1)	ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2556

6,052,084

3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท	(ESOP)	ที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	1	ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2556

1,875,000

รวมจ�ำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 395,260,418

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017
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นโยบาย	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	
เป้าหมาย	หรือกลยุทธ์
ในการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้น�ามาตรฐานการจัดการท่ีเป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร	 เพื่อเป็น
กลไก	 ในการขับเคล่ือนกระบวนการท�างานของทุกหน่วยงาน	 ให้ท�าหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

“เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก	
เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”

วิสัยทัศน์

	 1.	 เพิ่มมูลค่าในทุกๆ	กิจกรรมทางธุรกิจ

	 2.	 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	คือ	หัวใจในการพัฒนาองค์กร

	 3.	 ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า

	 4.	 การผสมผสานคุณสมบัติต่างๆ	ของวัตถุดิบ	เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้า

	 1.	 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คุณภาพ	 และการบริการที่ครบวงจร	 

	 	 ภายใต้แนวคิด	“Solution	Provider”		

	 2.	 มุ่งเน้นการค้นคว้า	 วิจัยและพัฒนาสูตรผสมวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้า	 

	 	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพเหมาะแก่การใช้งาน	ด้วยต้นทุนที่ยอมรับได้

	 3.	 ใช้ความสามารถและความเป็นมอือาชพีในเทคโนโลยกีารผลติฯ	สร้างสมดลุระหว่างคณุภาพและประสทิธภิาพ	 

	 	 เพื่อการเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมมาสเตอร์แบตช์

1.1 

วัตถุประสงค์

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017
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กลยุทธ์

1.	 บรษิทัได้มกีารลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้สามารถแข่งขนัในระดบัสากล	โดยเฉพาะ 

	 การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ	 ซึ่งรวมถึงสารประกอบทางเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและลูกค้า 

	 ท�าให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าจะมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ

2.	 บรษิทัมุง่เน้นการเป็น	“Solution	Provider”		โดยการจดัเตรยีมสินค้าทีห่ลากหลายเพือ่ให้สามารถรองรบั 

	 ความต้องการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุมให้มากที่สุด

3.	 บรษิทัมุง่เน้นการผลติสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล	เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจและ 

	 ส่งเสรมิขดีความสามารถในการด�าเนนิงานของลกูค้าให้ได้สงูสดุ	ซึง่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ลกูค้าใน 

	 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง	 	 โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ	 

	 (Quality	Assurance)	ในการท�าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต	ตั้งแต่ 

	 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ	 การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต	 การตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

	 ส�าเร็จรูป	ก่อนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

4.	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของคู่ค้า	และมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน	บริษัทจึงใช้นโยบายการ 

	 สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคู่ค้า	 ซึ่งหมายความรวมถึงลูกค้า	 ผู้ค้าวัตถุดิบ	 ตัวแทนจ�าหน่ายและ 

	 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น	ๆ 	โดยมิได้มุ่งเน้นเพียงธุรกรรมการซื้อขายสินค้ากันเท่านั้น	บริษัทยังมีการ 

	 สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยการจัดกิจกรรมร่วมกันเช่น	 การฝึกอบรมด้านเทคนิค	 หรือร่วมกันกับคู่ค้า 

	 ในการวิจัยและพัฒนาท้ังในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 การลดต้นทุนและการพัฒนาสินค้าใหม่	 

	 ตลอดจนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

5.	 บรษัิทให้ความส�าคัญต่อการให้บรกิารลกูค้า	และมุ่งเน้นให้ลกูค้าของบริษทัได้รบัความพอใจสงูสดุ	โดยบรษิทั 

	 ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบทบทวนข้อก�าหนดของสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ตกลง 

	 และสามารถส่งมอบได้ตรงตามก�าหนดที่ลูกค้าต้องการ	 และจัดให้มีทีมงานส�าหรับให้ค�าแนะน�า 

	 แก่ลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัทเป็นบริการต่อเนื่องหลังการขาย	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีนโยบาย 

	 ให้พนกังานท�าการสือ่สารกบัลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างสม�า่เสมอ	ทัง้ในเรือ่งของข้อมูลผลิตภณัฑ์	 

	 ข้อสงสัย	 ข้อตกลง	 ความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 และข้อร้องเรียนจากลูกค้า	 เพื่อน�ามาใช้เป็น 

	 ข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้สามารถสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท

6.	 เพ่ิมเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	ประหยดัพลงังาน	และทนัสมยั	เพือ่บรรลถุงึมาตรการประหยดัต่อหน่วย	 

	 (Economical	of	scale)	สามารถรองรบัการผลติสนิค้าทีม่จี�านวนมากขึน้	และสนองตอบต่อความต้องการ 

	 ของลูกค้าได้ในวงกว้างมากขึ้น
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ปี	2558

ปี	2559

ปี	2560

ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ	ดังนี้

เดือน รำยละเอียด

ระหว่างปี บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องด้วยโครงการใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ESOP-W1	เป็น

จ�านวนเงิน	 3.2	 ล้านบาท	 (ค�านวณมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ	ณ	 วันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิของสิทธิซื้อ

หุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ	 0.64	 บาท	 ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลองของ	

Lattice	 ด้วยข้อมูล	 ราคาหุ้น	ณ	 วันที่ก�าหนดราคามีมูลค่า	 1.42	 บาท	 ราคาใช้สิทธิมีมูลค่า	 1.2397	 บาท	 

ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ	42.06	ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	1.18	อายุสัญญา	3	ปี	 

7	 เดือน	 และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเส่ียงร้อยละ	 2.85	 ซ่ึงแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับ 

รับรู้	“ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”	ในส่วนของเจ้าของด้วยจ�านวนเดียวกัน

 				-	ESOP-W1	Exercise	882,721	หุ้น	(หุ้นละ	1.2397)

					-	เป็นมูลค่า	1,094,310	บาท

เดือน รำยละเอียด

ระหว่างปี 1.		ขยายคลังสินค้า	เพิ่มเติมขึ้น	5,000	ตรม.	เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ	และก�าหนดแผนการเพิ่มก�าลัง

การผลิตในปี	2560	

2.		การ	EXERCISE	WARRANT	(COLOR-W1)	มูลค่าเท่ากับ	1,771	หุ้น	คิดเป็นมูลค่า	5,488.86	บาท	และ	

EXERCISE	ESOP-W1	จ�านวน	972,563	หุ้น	คิดเป็นมูลค่า	1,205,628.81	บาท

3.		จัดเตรียมโครงสร้าง	บจก.คอมโพสิท	เอเชีย	เพื่อรองรับก�าลังการผลิตส่วนขยายในปี	2560.

เดือน รำยละเอียด

ระหว่างปี 1.		เปิดด�าเนินการ	บจก.คอมโพสิท	เอเชีย	ในเดือนกรกฎาคม

2.		คลังสินค้าก่อสร้างเสร็จ	และเริ่มใช้งาน	ในเดือนมกราคม

3.		มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน	(ESOP-W1)	

				จ�านวนทั้งหมด	4,384,298.00	หุ้น	(ราคาหุ้นละ	1.2397บาท)	เป็นมูลค่า	5,435,215.00	บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ1.2
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1.3.1	 บริษัทมีนโยบายแบ่งการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	ดังนี้

	 -	 การผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์	และมาสเตอร์แบตซ์หรือเม็ดพลาสติก

	 	 แบบเข้มข้นสีด�า	ด�าเนินการโดย	บริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด

	 -	 การผลิตมาสเตอร์แบตซ์สีขาว	มาสเตอร์แบตซ์สีต่างๆ	และมาสเตอร์แบตซ์พิเศษอื่นๆ		

	 	 ด�าเนินการโดยบริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 -	 การผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์	มาสเตอร์แบตซ์สีขาว	และมาสเตอร์แบตซ์

	 	 พิเศษอื่นๆ	ด�าเนินการโดย	บริษัท	คอมโพสิท	เอเชีย	จ�ากัด

1.3.2	 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 8.11%

	 ประเภทกิจการ	 :	 รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

	 ที่ตั้งบริษัท	 	 :	 18		หมู่	10		ต�าบลคลองสี่		อ�าเภอคลองหลวง		จังหวัดปทุมธานี

2. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด  ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 20.96%

	 ประเภทกิจการ	 :	 จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์

	 ที่ตั้งบริษัท	 	 :	 22		ซอยสุขมวิท	42		แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

3. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

	 ประเภทกิจการ	 :	 ผลิตและจ�าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์	และสีด�า

	 ที่ตั้งบริษัท	 	 :	 858	หมู่	2	ซอย	1C/1	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ต�าบลบางปูใหม่	

	 	 	 	 	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ

4. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

	 ประเภทกิจการ	 :	 ผลิตและจ�าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์	และ

	 	 	 	 	 สารเติมแต่งแบบส�าเร็จรูป

	 ที่ตั้งบริษัท	 	 :	 858	หมู่	2	ซอย	1C/1	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ต�าบลบางปูใหม่	

	 	 	 	 	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ

5. บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ�ำกัด  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ปิดกิจกำร)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท1.3

8.11% 

100% 100% 100% 

20.96% 
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บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ตามสมุดทะเบียน	ณ		วันที่	15	ธันวาคม	2560	ดังนี้

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่1.4

ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล    จ�ำนวนหุ้น %ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท	วี	ไอ	วี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด 123,230,167.00 20.96

2 บริษัท	สาลี่อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน) 47,659,633.00 8.11

3 นายศศิศ		มนต์เสรีนุสรณ์ 33,011,000.00 5.61

4 นางสาวกันย์วดี		จิวะพรทิพย์ 30,840,982.00 5.24

5 นายสุสิชณ์ทักษ์		อัจฉะริยะสมบัติ 23,097,200.00 3.93

6 นายชัยวัฒน์		อนันควานิช 21,721,100.00 3.69

7 นายรัฐวิทย์	ปรปักษ์ขาม 19,800,000.00 3.37

8 นายชูศักดิ์	เตชะสันติสุข 18,000,000.00 3.06

9 นางกัลยา	ตั้งตรงศักดิ์ 15,000,000.00 2.55

10 นายไพบูลย์	ตั้งตรงศักดิ์ 13,600,000.00 2.31

11 นายวิเชียร	ศรีมุนินทร์นิมิต 12,413,400.00 2.11

12 นายประกิต	อัศวกาญจน์ 10,966,935.00 1.86

13 นายสาทิส	ตัตวธร 10,962,400.00 1.86

14 นายนิพนธ์	มโนมยางกูร 9,000,000.00 1.53

15 นายวัชรชัย	มงคลรัตน์ 9,000,000.00 1.53

16 นางสาวศรัญธินี	มงคลรัตน์ 9,000,000.00 1.53

17 นายปยุต	ธนวรรักษ์ 7,482,000.00 1.27

18 นายวีระกิตต์	อภิรัฐประชาศิลป์ 7,352,500.00 1.25

19 นางวรุณวรรณ	อินทรทัต 6,857,000.00 1.16

20 นายรชต	ไล้บางยาง 6,693,000.00 1.13

21 นางสาวเสาวนิตย์	สิริกรกาญจน์ 6,571,991.00 1.11

22 นายเอกวุฒิ	ชื่นชม 6,040,000.00 1.02

23 นางสาววรินทร์เพ็ญ	ทองวานิช 5,774,700.00 0.98

24 นายขวัญชัย	ณัฏฐ์เศรษฐ์ 5,281,328.00 0.89

25 นายชุมพล	ศรีลาเลิศ 5,108,000.00 0.86

26 นางผ่องพรรณ	บัวจรูญ 4,575,000.00 0.77

27 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 3,842,480.00 0.65

28 นายธเนศพล	มงคลรัตน์ 3,469,679.00 0.59

29 นางทัศนีย์	วงศ์วรการ 3,000,000.00 0.51

ยอดรวม 479,350,495.00 81.53
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	 บรษิทัได้ถกูก่อตัง้ขึน้เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น	“Solution	

Provider”	 ให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์	 พลาสติก	 (Molders/

Converters)	 ในการวิเคราะห์สูตรผสม	 และจัดเตรียม	

วัตถุดิบในรูปแบบ	 ของ	 มาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด์	 

และจดัเตรยีมสีผสมพลาสตกิชนดิผง	เพือ่ให้ลกูค้า	น�าไปใช้

ในการผลติ	ผลติภณัฑ์พลาสตกิ	รวมถงึการให้บรกิารในการ

วเิคราะห์และแนะน�ากระบวนการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค	

ในการใช้งานทีเ่กีย่วข้องกบัผลิตภัณฑ์พลาสติกทกุประเภท

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
ของบริษัท
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	 ปัจจุบัน	 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตรวม

ประมาณ	60,000	ตันต่อปี	 โดยเน้นการผลิตในรูปแบบของมาส

เตอร์แบตซ์ประเภทต่างๆ	 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น	 มาสเตอร์แบตซ์

ประเภทสีขาวและสีด�า,	 มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี,	 มาสเตอร์

แบตซ์ประเภทสารเตมิแต่ง	และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ 

โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถน�ามาสเตอร์แบตซ์ของ

บริษัท	ซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ดพลาสติก

ตามสดัส่วนทีก่�าหนดเพ่ือใช้ในการผลติสนิค้าทีม่คีณุลกัษณะและ

คุณสมบัติต่าง	ๆ 	ตรงตามที่ลูกค้าของตนต้องการ	ภายใต้ต้นทุนที่

ยอมรับได้

	 ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวกเนื่องจาก

ช่วยลดขั้นตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้ว	ยังช่วย

ประหยัดต้นทุนจากการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย	เนื่องจากวัตถุดิบ	

แต่ละกลุ่มนั้น	 สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ	 ที่มีคุณสมบัต ิ

แตกต่างกันเป็นจ�านวนมาก	 ดังน้ัน	 ในการค�านวณชนิด	 และ

ปริมาณของวัตถุดิบแต่ละประเภทท่ีจะใช้ในการผลิต	 จึงต้อง

อาศัยความรู ้ความช�านาญอย่างสูง	 เพื่อที่จะสร้างสูตรผสม 

เพือ่ให้ได้สนิค้าทีม่คีณุลกัษณะ	และคณุสมบตัต่ิางๆ	ตามทีต้่องการ

	 บรษิทัมสีายการผลติส�าหรบัผลติคอมพาวด์	และมาสเตอร์

แบตซ์ประเภทต่างๆ	คือ	มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสีด�า,	

มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี,	 มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง	

และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์	 โดยเป็นฟิลเล่อร์ในระดับ

ชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน	 (Standard	 Grade)	 ซึ่งมักใช้

ส�าหรบัผลติภณัฑ์พลาสตกิทีไ่ม่ต้องการความเรยีบหรือความบาง

ของผิวสัมผัสมากนัก	 เช่น	 ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนามากกว่า	

0.015	มิลลิเมตร	หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ	ซึ่งฟิลเล่อร์ในระดับ

ชัน้ความละเอยีดแบบมาตรฐานนี	้หากน�าไปรดีเป็นแผ่นบางจะให้

ผวิสมัผสัทีข่รขุระ	และบริษทัได้ลงทนุในบรษัิท	โพลเีมอร์รทิ	เอเชยี	

จ�ากดั	เพือ่ด�าเนนิการผลิตฟิลเล่อร์ในระดับชัน้ความละเอยีดพเิศษ	

(Special	Grade)	ซึง่สามารถใช้งานได้ในปรมิาณสงูมากกว่าปกติ	

(High	Loading)	จงึเป็นการช่วยลดต้นทนุได้มากขึน้		โดยเน้นการ

เจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้มาสเตอร์แบตซ์	 ประเภทฟิลเล่อร์	

มาก่อน	และกลุ่มลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการความ

เรียบ	 หรือความบางของผิวสัมผัส	 มากกว่าการใช้ฟิลเล่อร์ในชั้น

ความละเอียดแบบมาตรฐาน	 เช่น	 ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนา 

ต�า่กว่า	0.015	มลิลเิมตร,	ถงุใส่ผกัและผลไม้ในห้างสรรพสนิค้า	หรอื

แผ่นฟิล์มส�าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง	เป็นต้น	ต่อมาภายหลัง 

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017
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จากที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด	เพิ่ม

จากสัดส่วนร้อยละ	 30	 เป็นร้อยละ	 99.99	 ของทุนจดทะเบียน	

ในปี	 2554	 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตโดยให้

บริษัทย่อยเป็นผู้ท�าการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ 

และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีด�า	อีกทั้งด�าเนินการขออนุมัติการ

ส่งเสริมจาก	BOI	และได้รับบัตรส่งเสริมในปี	2555	ดังนั้น	ก�าลัง

การผลิตของบริษัทในปัจจุบัน	 จึงมีไว้ส�าหรับผลิตมาสเตอร์แบตซ์

ประเภทสีขาว,	มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสต่ีางๆ	และมาสเตอร์แบตซ์ 

ประเภทสารเติมแต่ง	รวมถึงคอมพาวด์ประเภทต่างๆ	

	 บริษัท	 สาลี่	 คัลเล่อร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นหนึ่งในผู้น�า

ด้านการผลิตวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของ

เมด็พลาสตกิผสมสีและสารเตมิแต่งแบบเข้มข้น	หรอืเมด็พลาสตกิ 

มาสเตอร์แบตซ์	 (Masterbatch),	 เม็ดพลาสติกผสมสีและสาร 

เตมิแต่งแบบส�าเรจ็รปูหรอืเมด็พลาสตกิคอมพาวด์	(Compound)	

และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง	(Dry	Colorants)	เพื่อจ�าหน่าย

ให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ	 อาทิ	 

ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องส�าอาง,	 บรรจุ

ภัณฑ์อาหาร	รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ	เช่น	เฟอร์นิเจอร์	หรือ

เครือ่งใช้ไฟฟ้า	เป็นต้น		ซึง่ผูป้ระกอบการดงักล่าวจะน�าผลติภณัฑ์

ของบริษัทไปใช้เป ็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต	 

เพื่อน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกและจ�าหน่ายให้แก่

เจ้าของตราสินค้าหรือผู้ที่น�าไปใช้งานขั้นต่อไป	

โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ ด�ำเนินกำร
โดย

%
กำรถือหุ้น

ปี 2558
รำยได้

% ปี 2559
รำยได้

% ปี 2560
รำยได้

%

มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทสีขาว,	
สีต่างๆ,	สารเติมแต่ง	
และคอมพาวด์

บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย

379.43 43.82 420.94 44.51 493.58 46.87

มาสเตอร์แบตซ์ประ
เภทฟิลเล่อร์	และสีด�า

บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย

100 486.41 56.18 524.80 55.49 559.41 53.13

รวม 865.84 100 945.74 100 1,052.99 100

รายงานประจ�าปี 2560
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท	มีดังต่อไปนี้2.1

2.1.1 เม็ดพลำสติกผสมสีและสำรเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลำสติกมำสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch)

 เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์เกิดจากการกระบวนการน�าเม็ดพลาสติกมาผสมกับสี	(Colorant)	หรือสารเติมแต่ง	(Additive)	

หรือฟิลเล่อร์	 (Filler)	 ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และค�านวณสัดส่วนที่เหมาะสม	น�ามาผ่านกระบวนการหลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก	 

จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นเล็กๆ	ท�าเป็นเม็ดมาสเตอร์แบตซ์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ	ตามที่	

	 ลูกค้าต้องการ	 ทั้งในเรื่องของสี	 คุณลักษณะ	 และคุณสมบัติ	 ซ่ึงในการใช้งานลูกค้าจะต้องน�ามาสเตอร์แบตซ์ไปผสมกับเม็ด

พลาสติกตามสัดส่วนที่ก�าหนดก่อน	แล้วจึงน�าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกรรมวิธีต่างๆ	เช่น	การอัดเป่าฟิล์ม	

(Extrusion	Blow	Film),	การรีดเข้าแม่แบบ	(Extrusion),	การเป่าเข้าแม่พิมพ์	(Blow	Molding)	และการฉีดเข้าแม่พิมพ์	(Injection	

Molding)	เป็นต้น	

2.1.2 เม็ดพลำสติกผสมสีหรือสำรเติมแต่งแบบส�ำเร็จรูปหรือเม็ดพลำสติกคอมพำวด์ (Compound)

	 เม็ดพลาสตกิคอมพาวด์	เกดิจากการกระบวนการผลติเช่นเดยีวกบัเมด็พลาสตกิแบบมาสเตอร์แบตซ์	แต่มคีวามเข้มข้นในระดบั

ที่พร้อมน�าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ทันที	โดยมิต้องน�าไปผสมกับเม็ดพลาสติกอีกในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

	 การใช้วตัถดุบิในรปูแบบของคอมพาวด์ในการผลติจะให้คุณภาพสีทีด่ทีีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัการใช้วตัถดุบิในรปูแบบของมาสเตอร์

แบตซ์หรือการใช้วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกัน	 เนื่องจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์นั้นเป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

กับเม็ดพลาสติกแล้ว	 เม่ือลูกค้าน�าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกจึงช่วยป้องกันปัญหาความไม่สม�่าเสมอของการกระจายของสีใน

เนื้อพลาสติก	เหมือนกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบในรูปของมาสเตอร์แบตซ์หรือการใช้ผงสี	ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากการเลือกใช้ 

เม็ดพลาสติก	(Base	Resin)	ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุ้งกระจาย	เมื่อใช้ผงสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต	ดังนั้น	การผลิตสินค้า

ที่ให้ความส�าคัญต่อความสม�่าเสมอของสี	เช่น	ส่วนประกอบยานยนต์	หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	ซึ่งมีการแยกว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนของ

แต่ละส่วนประกอบในผูผ้ลติหลายๆ	ราย	แล้วจึงน�ามาประกอบรวมกัน	จงึมกัใช้คอมพาวด์เป็นวตัถดุบิในการผลติ	เพือ่ให้ส่วนประกอบ

ต่างๆ	เมื่อน�ามาประกอบรวมกันแล้วให้สีที่สม�่าเสมอกันนั่นเอง

2.1.3. สีผสมพลำสติกชนิดผง (Dry Colorants)

	 นอกจากการผลิตวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์

แล้ว	 บริษัทยังมีการผลิตและจ�าหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง	 (Dry	 Colorants)	 ส�าหรับให้ลูกค้าของบริษัทน�าผงสีดังกล่าวไปใช้ใน

กระบวนการผลติสนิค้าของตน	โดยลกูค้าของบรษัิท	จะน�าผงสีไปเทผสมกบัวตัถดุบิตัง้ต้นประเภทอืน่ๆ	เช่น	เมด็พลาสตกิ	สารเตมิแต่ง 

และ	 ฟิลเล่อร์ตามสัดส่วน	 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก	 ผลิตภัณฑ์สีผสมพลาสติกท่ีบริษัทผลิตและ

จ�าหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลัก	ได้แก่	สีย้อม	(Dye	stuff)	และผงสี	(Pigment)

	 ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง	 (Dry	 Colorants)	 นั้น	 สามารถใช้สีแต่ละกลุ่มผสมกันภายในกลุ่ม	 เช่น	 สีย้อมผสมสีย้อม	 

หรือผสมกันข้ามกลุ่ม	เช่น	สีย้อมผสมผงสี	เพื่อให้ได้สีพลาสติกชนิดผงตามต้องการก็ได้	อย่างไรก็ดี	ในการเลือกใช้สีผสมพลาสติกนั้น 

จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทของเม็ดพลาสติกที่จะใช้เป็นเนื้อพลาสติกด้วย	 เนื่องจากสารสีแต่ละประเภท 

มีคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน	

	 การเลอืกใช้สขีองผลติภัณฑ์พลาสตกินบัเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ด้านการตลาดของสนิค้า	ทีจ่ะชกัจงูให้ผูบ้รโิภคให้ความสนใจ

ต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ	บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาสีสันใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการให้บริการเทียบสีตามตัวอย่าง	(Colour	

matching)	ทัง้เพือ่จ�าหน่ายให้แก่ลกูค้า	ในรปูแบบของสผีสมพลาสตกิ	ซึง่น�าไปใช้ในกระบวนการผลติโดยตรง	และการพฒันาสสี�าหรบั

น�าไปใช้ในการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ของบริษัท
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน2.2

	 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลาย

น�้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 โดยการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะมีการใช้วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกชนิด

ต่างๆ	 ตามความต้องการของลูกค้า	 ถ้าคุณสมบัติที่ได้จากเม็ด

พลาสติกยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	 จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม	

เช่น	การเตมิสหีรอื	ใส่สารเคมเีตมิแต่งอืน่ๆ	ซึง่เป็นสนิค้าหลกัของ

ทางบรษิทั	จากนัน้จะท�าการผสมกนัแล้วท�าการหลอมเพือ่เตรียม	

กระบวนการขึ้นรูปซ่ึงมีหลากหลาย	 เช่น	 การฉีด	 (Injection)	 

การรีดหรือดึง	(Extrusion)	การเป่า	(Blow)	เป็นต้น	

	 ในปี	2560	พบว่าอุตสาหกรรมกรรมพลาสติกขยายตัวได้

อย่างต่อเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของความต้องการใช้ภายในประเทศ

และการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ	 (CLMV)	 ในขณะเดียวกัน

ระดับราคาน�้ามันตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อต้นทนุการผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิบวกกบักลุม่ประเทศ

ในตะวันออกกลางเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	

	 จากข ้อมูลของส�า นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า	 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ในประเทศไทยมีจ�านวนประมาณ	 5,000	 โรงงาน	 ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นโรงงานขนาดเล็ก	 มีเพียงร้อยละ	 10	 เท่านั้นที่เป็นโรงงาน

ขนาดใหญ่	 โดยมีส่วนของโครงสร้างต้นทุนในการผลิตประกอบ

ด้วยวัตถุดิบ	 (เม็ดพลาสติก)	 ร้อยละ	70	แรงงานร้อยละ	10-15	

พลังงานร้อยละ	5	-	8	ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ร้อยละ	10-15

	 สถานการณ์ราคาน�า้มนัตลาดโลกในปี	2560	ปรบัขึน้จาก

ราคาเฉลี่ยอยู่ที่	 US$	 50-55/บาร์เรล	 ซ่ึงปรับข้ึนจากปี	 2559	

จากอปุสงค์น�า้มนัส�าเรจ็รปูของโลกทีข่ยายตวัต่อเนือ่งเมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัปี	2559	เนือ่งจากราคาน�า้มนัส�าเรจ็รปูทีย่งัอยู่ในระดบัต�า่	

รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับ

อุปทานน�้ามันที่คาดว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นมากว่าอุปสงค์เน่ืองจาก

ได้รับแรงหนุนจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มโอเปก 

ที่จะปรับลดปริมาณการผลิต

	 สถานการณ์ราคาน�า้มนัโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง

อันเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปคตัดสินใจคงก�าลังการผลิต	

และประเทศอิรักสามารถส่งออกน�้ามันดิบได้เพิ่มขึ้น	 รวมถึงในปี	

2558	สหรัฐฯ	สามารถผลิตน�้ามันดิบจากชั้นหินดินดาน	(Shale	

oil)	 จึงส่งผลให้อุปทานน�้ามันโลกยังคงล้นตลาด	 มูลค่าและ 

การบริโภคน�้ามันลดลง

	 สถานการณ์ราคาน�้ามันตลาดโลกในปี	 2560	 ปรับขึ้น 

จากราคาเฉลี่ยอยู่ที่	US$50-55/บาร์เรล	ซึ่งปรับขึ้นจากปี	2559 

จากอุปสงค ์น�้ ามันส�า เร็จรูปของโลกที่ขยายตัวต ่อเนื่อง 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2559	 เนื่องจากราคาน�้ามันส�าเร็จรูปที่ยัง

อยูใ่นระดบัต�า่	รวมถงึการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกทีเ่พิม่มากขึน้ 

ประกอบกับอุปทานน�้ามันที่คาดว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นมากว่า

อุปสงค์	 เน่ืองจากได้รับแรงหนุนจากความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 

ผูผ้ลติกลุม่โอเปกทีจ่ะปรบัลดปรมิาณการผลติมผีลให้ราคาวตัถดุบิ

ของทางบริษัทปรับตัวสูงขึ้นแต่คาดการว่าในปี	 2561	จะทรงตัว

ราคาได้ในระดับปี	2560

	 เศรษฐกิจโลกในปี	 2560	 ภาพรวมยังคงฟื้นตัวอย่าง

ต่อเนื่อง	 และอุปสงค์ภายในประเทศที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

มีการขยายตัวที่ดีขึ้นและเด่นชัดในบางภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 และบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติก	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	สิ่งทอ	การท่องเที่ยว	และ 

การบริการของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 ท�าให้การจ�าหน่ายสินค้า

อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์

พลาสติกเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย	 เป็นต้น	 ด้านการส่งออกมูลค่าการ 

ส่งออกรวมของผลติภัณฑ์พลาสตกิขยายตวัเพิม่ขึน้จากการส่งออก

ไปยงักลุม่ประเทศ	(CLMV)	เนือ่งจากกลุ่มประเทศดงักล่าวมคีวาม

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มมากขึ้น	 ภาพรวมเศรษฐกิจ

หลกัอย่างสหรฐัฯประสบปัญหาค่าเงนิของดอลลาร์สหรฐัฯแขง็ตวั	

เศรษฐกจิญีปุ่น่ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปผลจากการเลอืกตัง้ท่ี

ผ่านมาหนนุให้เกดิเสถยีรภาพทางการเมอืง	และความต่อเนือ่งใน

การด�าเนนิ	นโยบายทางเศรษฐกจิ	เศรษฐกจิจนีทีเ่กดิการชะลอตวั 

มุง่เน้นการเจรญิเตบิโตภายในประเทศเป็นหลกั	และมาเลเซยีคาด

ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ในระยะแรก	 เนื่องมาจาก

การส่งออกที่เข้มแข็งซึ่งรวมถึงภาคการท่องเที่ยว	 และในระยะ

ต่อมาจากการลงทนุทีเ่พิม่ข้ึน	การเพิม่ขึน้ของค่าแรงแท้จริงส่งผล 

ให้การบริโภคในอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้น	 ภาคการเกษตรและการ

ผลิตของเวยีดนามฟ้ืนตัวสงูขึน้อย่างรวดเรว็ได้กระตุน้ให้เศรษฐกจิ

เตบิโตไปด้วย	ส่วนฟิลิปปินส์คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิจะเตบิโตช้าลง

กว่าปี	พ.ศ.	2559	เล็กน้อย	ส่วนหนึ่งมาจากการด�าเนินโครงการ

2.2.1 คุณลักษณะกำรตลำด 
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ลงทุนของภาครัฐล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้	 เศรษฐกิจของกัมพูชา	

และสปป.ลาวยังคงเติบโตระดับปานกลางเมื่อเทียบกับปี	 พ.ศ.	

2559	แต่ก็ยังสูงกว่าประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาค	โดยมีตัวขับเคลื่อน

ส�าคัญของกัมพูชามาจากการค้า	และการลงทุนจากต่างประเทศ	

การขยายตลาดของทางบริษัทที่มุ่งเน้นตลาด	 (CLMV)	 เป็นหลัก

จากปัจจยัข้างต้นทีก่ล่าวมา	การบริโภคในประเทศยงัคงเป็นปัจจัย

ให้บรษัิทเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้การเตบิโตในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ซึ่งบริษัทได้มีการขยายตลาดมาก่อนหน้านี้

	 ส่วนด้านอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้นจากภาคสินค้าการ 

ส่งออกตามการขยายตัวเร่งข้ึนของเศรษฐกิจและปริมาณการค้า

โลก	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น	ก�าลังซื้อของ

ครัวเรือนไทยสินค้าจ�าเป็นอย่างอาหารและเครื่องดื่มยังคงชะลอ

ตัวตามทิศทาง	 และรายได้ของเกษตรที่ลดลงจากครึ่งปีแรกจาก

แรงหนุนการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนท�าให้เศรษฐกิจ

ไทยขยายตวัได้ถงึ	3.4%	โดยการใช้จ่ายภาครฐัและการท่องเทีย่ว 

ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี	2560

	 บริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก	 คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ	90	ของรายได้	 จากการขายของบริษัท

ในปี	2560	ซึง่การจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศนัน้	บรษิทัใช้ช่องทาง 

การจ�าหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าซ่ึงได้แก่	 ผู้ประกอบการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ	 และปัจจุบันบริษัทยังเพิ่มช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายโดยการขายผ่านผู้จัดจ�าหน่ายเม็ดพลาสติก	 เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการจดัจ�าหน่ายให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้	อกีทัง้เป็นการ

ลดความเสี่ยงอีกประการหนึ่งด้วย

	 ทางบริษัทประเมินภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

พลาสติกสูงขึ้นทั้งการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ผลิต	 ก�าลังการผลิต 

ในประเทศ	การเปลีย่นแปลงของราคาเมด็พลาสตกิทีเ่ป็นวตัถดุบิ

หลักของผลิตภัณฑ์พลาสติกตามตลาดโลก	 และราคาน�้ามัน	 

ความต้องการของสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดโลก	 เช่น	 

กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ไทยมีข้อได้เปรียบทางการ

ผลผลิตการเกษตร	กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	อิเลคทรอนิกส์ 

และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์	 การขยายตัวของตลาดอาเซียน	

(AEC)	 และการค้าชายแดน	 จะท�าให้ความต้องการในสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มข้ึน	 โดยเฉพาะความต้องการของกลุ่ม	

(CLMV)	 ทางบริษัทมีโอกาสในการขยายสัดส่วนการส่งออกให้ม ี

ปรมิาณเพิม่มากขึน้	เพือ่เป็นการตอบรบัความต้องการสนิค้า	และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	 การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด	 อัตราการใช้ก�าลัง

การผลิตตลอดจนประสิทธิภาพเครื่องจักร	 และประสิทธิผลของ 

การด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่เป็นเป้าหมายและกลยทุธ์	ในการด�ารงความ

สามารถการแข่งขันในระยะยาวเป็นล�าดับ

	 บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยนั้น	

มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้น�าด้านวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก	

ภายใต้แนวคิด	“Compound	Values”	ซึ่งมุ่งเน้นการจ�าหน่าย

สินค้าที่หลากหลายและครอบคลุม	เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด	 ทั้งลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าแบบ

ทั่วไป	(Commodity)	เช่น	มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาว,	สีด�า 

และฟิลเล่อร์	หรอืลกูค้าทีม่คีวามต้องการสนิค้าทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	

เช่น	 มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี	 และสารเติมแต่ง	 นอกจากน้ี	

บริษัทยังสามารถรองรับค�าส่ังซื้อแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้า	

(Made	To	Order)	ซ่ึงต้องการสินค้าทีห่ลากหลายประเภทภายใต้ 

ค�าสั่งซื้อเดียวกันได้อีกด้วย

2.2.2  ภำวะกำรแข่งขัน
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	 2.3.1	 บรษิทัมกีารจดัหาวตัถุดบิทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ	โดยจะพจิารณาถงึคุณภาพ	ต้นทนุ	และระยะเวลาส่งมอบ 

เป็นส�าคัญ	บริษัทมีการน�าเข้าวัตถุดิบประเภทที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ	หรือจัดหาได้ในราคาที่ต�่ากว่าในประเทศ	นอกจากนี้ 

บริษทัยงัมนีโยบายการน�าเข้าวตัถดุบิ	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นอกีด้วย	(Natural	Hedge)	ส�าหรบั

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท	มีดังต่อไปนี้

	 	 	 1)	 เม็ดพลาสติก	 (Resin)	 นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด์	 โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ		40-60	ของต้นทุนวตัถดุบิรวมของผลติภณัฑ์ของบรษิทั	เมด็พลาสตกินัน้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทและชนดิต่างๆ		

ที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป	 การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์

การใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์	 ตัวอย่างประเภทของเม็ดพลาสติกที่บริษัทน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักได้แก่	 LLDPE,	 HDPE,	 LDPE,	

PP,PVC,	GPPS,	EVA	เป็นต้น	โดยบริษัทมีการจัดหาเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลักและยังมีการน�าเข้าจากต่างประเทศ	

ทั้งจากกลุ่ม	ASEAN	ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร	อาทิ	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และนอกกลุ่ม	ASEAN	ที่เป็นวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ	

อาทิ	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ซาอุดิอาระเบีย	ออสเตรเลีย

	 	 	 2)	 สี	(Colorants)	นับเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญอีกประเภทหนึ่งของบริษัท	สีที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่

จะอยู่ในรูปของสีชนิดผง	 โดยบริษัทมีการจัดหาสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบทางราคาต้นทุน	ปริมาณ	และระยะเวลาส่งมอบ	

	 	 	 3)	 ฟิลเล่อร์	 (Filler)	 ใช้ส�าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเล่อร์	 โดยบริษัทมีการจัดหา 

ฟิลเล่อร์จากผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายในประเทศทั้งหมด

	 	 	 4)	 สารเติมแต่ง	 (Additives)	 ใช้ส�าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวด์ประเภทสารเติมแต่ง	 โดยบริษัทมี

การจัดหาสารเติมแต่งจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยพิจารณาด้านคุณภาพ	

คุณสมบัติเป็นเกณฑ์ส�าคัญ

	 	 	 5)	 อืน่ๆ	เช่น	สารช่วยในการกระจายตวัของแม่สี	(Dispersing	agent),	สารหล่อล่ืนในกระบวนการผลิต	(Lubricants)	

และสารช่วยเพ่ิมคณุสมบตัแิละประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ	(Processing	Aids)	เป็นต้น	บริษทัสามารถจดัหาวตัถดุบิอืน่ๆ	เหล่านี้ 

จากผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศ	และมีการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว	ในกรณีที่ท�าให้ต้นทุนในการผลิตแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์2.3

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในปี	2559	และปี	2560

ประเภท
2559 2560

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) ร้อยละ มูลค่ำ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

เม็ดพลำสติก 334.11 50.55 425.72 56.29

สี 160.83 24.33 134.15 17.74

ฟิลเล่อร์ 61.63 9.32 78.73 10.41

สำรเติมแต่ง 36.25 5.49 58.57 7.74

อื่น ๆ 68.16 10.31 59.11 7.82

รวม 660.98 100.00 756.28 100.00
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	 ส�าหรบันโยบายการสัง่ซ้ือวัตถดุบินัน้	บรษิทัจะด�าเนนิการส่ังซ้ือวตัถดุบิ	ในปรมิาณทีเ่พยีงพอ 

ต่อการผลติ	ในระยะเวลาประมาณ	1	เดอืน	-	1	เดอืนครึง่	ทัง้นี	้บรษิทัมนีโยบายในการส�ารองวตัถดุบิ

คงคลงั	เพือ่น�ามาใช้ในการผลติเท่านัน้	มไิด้มนีโยบายการส�ารองวตัถดุบิเพือ่การเกง็ก�าไรแต่อย่างใด	

ซึง่มลูค่าวตัถุดบิในปี	2560	เพิม่สงูขึน้โดยรวมร้อยละ	14.4	เพือ่การสนบัสนนุการผลติทีเ่พิม่มากขึน้	

ให้ได้มา	ซึ่งยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ	11.3	ในปีนี้	เป็นการยืนยันการเจริญเติบโตของตลาด	

และธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ในภาวะเศรษฐกิจที่ก�าลังปรับตัวพัฒนาอย่างช้าๆ

	 2.3.2	 	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 และ 

ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ	 มาโดยตลอด	 ทางบริษัทได้

รับการรับรองมาตรฐาน		ISO	14001:2015	และ	OHSHA	18001:2007	จากบริษัท	SGS	จ�ากัด	 

โดยมลภาวะท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของบริษัท	 ได้แก่	 ฝุ่นละอองจากวัตถุดิบที่ฟุ้งกระจาย	 

เช่น	ผงแคลเซยีม,	ผงคาร์บอน,	เศษผ้าปนเป้ือนน�า้มนั	และบรรจภัุณฑ์หรอืภาชนะปนเป้ือน	เป็นต้น		

ในการจดัการกบัมลภาวะฝุน่ละอองทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว		บรษิทัได้ตดิตัง้เครือ่งดกัฝุน่	(Dust	Collector) 

ท่ัวบริเวณฝ่ายผลิต	 และห้องปฏิบัติการทดสอบส�าหรับกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะ

ถูกรวบรวมและส่งมอบให้บริษัท	 อัคคีปราการ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 น�าไปเผาท�าลายตามกรรมวิธีที่ 

ถูกต้องต่อไป	

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

ยงัด�าเนนิการรกัษาระดับความดงัของเสียงทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลิตให้อยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยั	

รวมถึงการก�าหนดค่ามาตรฐานควบคุมให้สอดคล้องกับ	พรบ.ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ

สิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.2535	 มาตรการควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส�าหรับพนักงานที่

ปฏิบัติงานบริเวณที่มีระดับเสียง	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการได้ยินและสุขภาพของพนักงาน	

โดยบริษัทได้ว่าจ้าง	บริษัท	เซฟตี้แพลน	จ�ากัด	ให้เข้าท�าการตรวจสอบและจัดท�ารายงานการตรวจ

วัดคุณลักษณะแวดล้อมในการท�างาน	ระดับความดังของเสียง,	ความเข้มของแสง	และความร้อน

ในโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกปี	 เพื่อประเมินความเสี่ยง	 และพัฒนาประสิทธิภาพของ

การควบคุม	ส่วนการตรวจวัดสภาพน�้าทิ้ง	 	บริษัทได้ว่าจ้าง	บริษัท	 โกลบอล	 เอ็นไวรอนเมนทอล	

เทคโนโลยี	 จ�ากัด	 ท�าการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกๆเดือน	พบค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยตลอด	

และนอกจากน้ีบริษัทยังท�าการ	 ว่าจ้างบริษัท	 ซี.	 ที.	 เอ็นไวร์รอนเมนท์	 แอนด์	 เคมีคัล	 จ�ากัด	 

และบริษัท	 เฮลล์เอ็นไวเทค	 จ�ากัด	 ด�าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ	 ฝุ่นควัน	 

แสง	เสียง	และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	เพื่อควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานสม�่าเสมอทุก	6	เดือน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ประกอบกิจการเป็นเวลากว่า	14	ปี		บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้อง	เกี่ยว

กับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และไม่เคยได้รับการตักเตือน	หรือการปรับ	จากหน่วยงาน

ของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม	 อันได้แก่	 พระราชบัญญัติโรงงาน	 พ.ศ.	 2535	 และ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	 2535	 บริษัทได้ให้การต้อนรับ	 คณะตัวแทน

ชุมชน	 เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรม	 และผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมภาครัฐ	 เข้าเยี่ยม

ชมระบบการบริหาร	และมาตรฐานการจัดด�าเนินการที่สอดคล้อง	และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่การ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก�าหนดไว้	อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสอมตลอดทั้งปี	และ

ยังได้รับ	“มาตรฐานโรงงานสีเขียว”	ระดับ	3	เป็นการยืนยันถึงระเบียบ	แบบแผนการด�าเนินงาน	

ตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด
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	 ต้นทุนหลักในการผลิตของบริษัทคือวัตถุดิบ	 โดยคิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ	 70	 ของต้นทุนการผลิตรวมตลอดช่วง

เวลาทีผ่่านมา	ทัง้นีว้ตัถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลิตของกลุม่บริษทั	คือ	

เมด็พลาสตกิชนดิต่างๆ	ตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้า	โดยเมด็พลาสตกิ

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	30	-	50	ของต้นทุนการผลิตรวม

และวัตถุดิบอื่น	ๆ	คิดเป็นร้อยละ	20	-	40	ของต้นทุนผลิตรวม

	 โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะใช้เม็ดพลาสติกประเภท 

โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง	 HDPE	 (High	 Density	 

Polyethylene),	เมด็พลาสตกิโพลเิอทลินีชนดิความหนาแน่นต�า่

เชิงเส้น	LLDPE	(Linear	Low	Density	

	 Polyethylene)	 และ	 เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิด

ความหนาแน่นต�่า	LDPE	(Low	Density	Polyethylene)	โดย

บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก	HDPE,	LLDPE	และ	LDPE	 

ในสัดส่วนประมาณร้อยละ	 10,	 ร้อยละ	 25	 และร้อยละ	 10	 

ของมูลค่าการสั่งซ้ือวัตถุดิบโดยรวม	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการส่ังซื้อ	

จากผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่าย	ภายในประเทศ	ทั้งนี้	ราคาของเม็ด
พลาสติกจะมีการปรับตัวเปลี่ยนไป	ตามอุปสงค์และอุปทานของ 
ผู ้ผลิตและผู้ใช้ท่ัวโลก	 รวมถึงราคาน�้ามันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบ 
ตัง้ต้นในการผลิตเมด็พลาสตกิ	ในปี	2560	มกีารเปลีย่นแปลงของ
โครงสร้างราคาน�า้มนัเป็นอย่างมาก	อนัเนือ่งมาจากความไม่สมดลุ
ของระดบัอปุสงค์และอุปทาน	ท�าให้ราคาน�า้มนัปรบัตัวสูงขึน้กว่า
ในปีทีผ่่านมา	ส่งผลให้ต้นทนุวตัถดุบิสงูขึน้ตามล�าดบั	การบรหิาร
ความเสีย่ง	ในส่วนของ	วตัถดุบิ	พลาสตกิ	ทางบรษิทัได้มกีารตกลง
ราคาซื้อล่วงหน้า	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคา	และเป็นการชะลอการปรบัราคาอย่างเฉยีบพลัน	อกีทัง้ยงัม ี
การติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ 
ที่ใช้อยู่มีราคาสะท้อนต้นทุนราคาตามราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง	
และใช้นโยบายการก�าหนดราคาขาย	 โดยพิจารณาจากต้นทุน
ขายของบริษัทควบคู่ไปกับภาวะตลาด	ทางบริษัทมีการพิจารณา
อตัราความสามารถในการท�าก�าไรขัน้ต้นของบรษิทัให้อยูใ่นระดบั

ประมาณร้อยละ	15	-	20

	 บริษัทมีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จัดจ�าหน่าย

รายใหญ่ที่มีความน่าเช่ือถือในระดับสูงและจัดซ้ือตรงจากผู้ผลิต

อีกด้วย	 และนอกจากน้ี	 ทางบริษัทมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ	 หากผู้จัดจ�าหน่ายไม่สามารถจัดหา

วตัถดุบิได้เพียงพอต่อความต้องการหรอืไม่สามารถส่งมอบวตัถดุบิ 

ให้แก่บริษัทได้ทันตามความต้องการ	 ทางบริษัทมีผู้จัดจ�าหน่าย 

รายอืน่ไว้ส�ารองในยามฉกุเฉิน	อกีทัง้ยงัสามารถท�าการเปรยีบเทยีบ 

ราคาเพื่อจัดหาวัตถุดิบในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น	ณ	 ปัจจุบัน	 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิหลกัยงัสามารถจดัหาวตัถดุบิได้ตามคณุภาพ

และมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท	 และสามารถ 

ส่งมอบสนิค้าได้รวดเรว็และทนัต่อความต้องการใช้งานของบรษิทั	

ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าการส่ังซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่ายแต่ละรายนั้น

ไม่เกินร้อยละ	30	ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของบริษัท	

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ

3.1

3.2
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	 ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าเขตภูมิภาคอาเซียน	 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก	 

ซ่ึงรวมถึงเม็ดพลาสติก	 ซ่ึงในปี	 2558	 ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของตลาดและฐานการผลิตร่วมของอาเซียน	 

ได้ตกลงลดอัตราภาษีน�าเข้าให้เหลือร้อยละ	 0	 ให้กับประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน	 (CLMV)	 โดยสมบูรณ	์ 

รวมถึงการท�าธุรกิจภาคบริการและการลงทุนในอาเซียนอื่นๆ	 ได้อย่างเสรี	 จึงส่งผลให้มีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์

พลาสตกิ	และเมด็พลาสตกิ	จากกลุม่ประเทศอาเซยีนจะเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึน้	ส่งผลให้มกีารแข่งขนั 

ในอตุสาหกรรมพลาสติกในประเทศเพิม่ขึน้	อย่างไรกด็	ีทีผ่่านมานัน้	ประเทศไทยถอืว่าเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพ	 

ในอตุสาหกรรมพลาสตกิในระดบัต้นๆ	ท�าให้ผูบ้รหิารของบรษิทัเชือ่มัน่ว่า	เนือ่งจากในผลติภณัฑ์	มาสเตอร์แบตซ์นัน้ 

เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละค�าสั่งซื้อ	 การวิจัยและพัฒนาสินค้า	 ร่วมกันนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้

สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า	 ซึ่งโดยทั่วไปอาจใช้เวลาในการทดสอบและพัฒนาสินค้า

ตัง้แต่	1	สปัดาห์	-	1	เดอืนส�าหรบัแต่ละค�าสัง่ซือ้	ดงันัน้	บรษัิทจงึมีความได้เปรยีบคูแ่ข่งจากต่างประเทศ	เนือ่งจาก

สามารถตอบสนองต่อข้อก�าหนดของลูกค้าและให้บริการได้รวดเร็วกว่า	อีกทั้งบริษัทยังมีความได้เปรียบในเรื่อง

ของการให้บริหารหลังการขาย	 ซ่ึงบริษัทมีทีมงานผู้เช่ียวชาญที่พร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ลูกค้าของบริษัท 

เมือ่ประสบปัญหาในการน�าสนิค้าไปใช้ในการผลติอกีด้วย	บรษิทัจงึเช่ือมัน่ว่าจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเข้ามา 

ของคู่แข่งในต่างประเทศแต่อย่างใด

	 ปัจจุบันการรณรงค์เรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนินธุรกิจ	 การใช้

พลาสติกเป็นประเด็นส�าคัญประเด็นหนึ่งที่มีการออกนโยบายต่างๆ	 ในหลากหลายประเทศเพื่อลดการใช ้

ถงุพลาสตกิหรอืเพิม่สดัส่วนการใช้ถุงพลาสตกิท่ีย่อยสลายได้ตามธรรมชาต	ิประเทศไทยเป็นผูส่้งออกถงุพลาสตกิ

รายใหญ่ในทวีปเอเชีย	 ซึ่งมีจ�านวนมากที่เป็นลูกค้าของทางบริษัท	 ท�าให้ความเสี่ยงด้านการออกกฎหมายเพื่อ

ลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	มีโอกาสที่จะลดอุปสงค์ในธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น 

ทางบริษัทได้มีการติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิด	 พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระดับก่อตั้งของสมาคม

พลาสติกชีวภาพฯ	 เพ่ือรับรู้ข่าวสารการเปล่ียนแปลงทั้งด้านการตลาด	 เทคนิคตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ	

อนัเกีย่วข้องกบัภาครฐัและระบบภาษทีีจ่ะมบีทบาทในการก�ากับในอตุสาหกรรมพลาสตกิในอนาคต	นอกจากนี้

ฝ่ายวจิยัและพฒันามกีารพฒันาผลิตภัณฑ์	เพือ่ให้ถงุพลาสตกิสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาต	ิเพือ่รองรบั

การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคถุงพลาสติกในอนาคตอีกช่องทางหนึ่งด้วย

	 การส่งออกสินค้า	และการน�าเข้าวัตถดุบิ	เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์บางชนิดของบรษิทั	มคีวามเสีย่งจากการ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	ท�าให้บรษิทัไม่สามารถประมาณการจ่ายทางการเงนิ	ตลอดจน

กระแสเงินสดได้อย่างแม่นย�า	เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ทางบริษัทใช้วิธีการบริหารกระแสเงินสด

รับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความสมดุล	(Natural	Hedge)	และ	(Forward	rate)	เฉพาะส่วนต่างเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม	 การบริหาร 

ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ	สามารถทราบรายได้	ต้นทุนของสินค้า	และกระแสเงินสดที่แน่นอน	ตลอดจนก�าหนด

กลยุทธ์ต่างๆ	ที่เหมาะสมของบริษัทฯ	ได้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย3.3
3.3.1 มำตรกำรกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศอำเซียน ( AEC )

3.3.2 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก

3.3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
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ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ4.1
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ดังนี้	

รำยกำร
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์
มูลค่ำสุทธิ

(ลบ.)
ภำระผูกพัน

บริษัท

1.	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
				1.1		 ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	
	 	 ที่ตั้ง	:	เลขที่	858	หมู่	2	ซอย	1C/1	
		 		 นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ต.บางปูใหม่
		 		 อ.เมืองสมุทรปราการ		จ.สมุทรปราการ	10240
		 		 พื้นที่	:	ประมาณ	24	ไร่

เจ้าของ 145.45 ค�้าประกันสถาบัน
การเงินในประเทศ	

2.	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
	 ที่ตั้ง	:	เลขที่	858	หมู่	2	ซอย	1C/1
	 นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ต.บางปูใหม่	
	 อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10240

เจ้าของ 231.58 ค�้าประกันสถาบัน
การเงินในประเทศ

3.		เครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 349.40 ค�้าประกันสถาบันการ
เงินในประเทศ

(บางส่วน)

4.		เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน เจ้าของ 4.71 -	ไม่มี	-

5.		ยานพาหนะ	 เช่า 2.81 ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
และสัญญาเช่าการเงิน	

6.		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เจ้าของ 2.97 -	ไม่มี-

บริษัทย่อย

1.	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	 1.1	 ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	
	 	 ที่ตั้ง	:	เลขที่	858	หมู่	2	ซอย	1C/1
		 	 นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ต.บางปูใหม่	
	 	 อ.เมืองสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ	10240
	 	 พื้นที่	:	ประมาณ	2,592		ตร.ม.

เช่า - -	ไม่มี-

2.	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
	 ที่ตั้ง	:	เลขที่	858	หมู่	2	ซอย	1C/1	
	 นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ต.บางปูใหม่	
	 อ.เมืองสมุทรปราการ		จ.สมุทรปราการ		10240

เจ้าของ - -	ไม่มี-

3.	เครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 11.70 ค�้าประกันสถาบัน
การเงินในประเทศ

4.	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน เจ้าของ - -	ไม่มี-

5.	ยานพาหนะ	 - - -	ไม่มี-

ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบ
ธุรกิจ
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย4.2

	 บริษัทมีนโยบาย	 เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	 เพิ่มก�าลังการผลิต	 
ลดความซ�า้ซ้อน	ปรบัปรงุกระบวนการผลิต	และผลกระทบด้านความเส่ียงทางธุรกจิ	
และเพิ่มผลประกอบการอย่างเด่นชัด	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีบริษัทย่อย	3	บริษัท	คือ

	 1.	 บริษัท	 โพลีเมอร์ริท	 เอเชีย	 จ�ากัด	 ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ	 100	 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 

มูลค่า	 50	 ล้านบาท	 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก	 BOI	 พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา	 8	 ปี	

(2555-2563)	ได้เปิดด�าเนนิการในระหว่างปี	2555	บรษิทัย่อยด�าเนนิการผลติมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเล่อร์ 

และมาสเตอร์	 แบตช์ประเภทสีด�า	 โดยการเช่าอาคารโรงงาน	 เครื่องจักร	 และคลังสินค้า	 จากบริษัทเพื่อผลิต	 

ส่วนการจัดจ�าหน่ายสินค้าจะจ�าหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่	 เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อไปยังลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง	

ยกเว้นสินค้าพิเศษบางส่วนที่จะจัดจ�าหน่ายโดยตรง	ยอดขายรวมทั้งสิ้น	591	ล้านบาทในปี	2560

	 2.	 บริษัท	คอมโพสิท	เอเชีย	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนมูลค่า	15	ล้านบาท	

รองรบัแผนขยายธรุกิจในตลาดผลติภณัฑ์ประเภทเสรมิคณุสมบตัพิิเศษ	บรษิทัย่อยได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุ

จาก	BOI	พร้อมสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีป็นเวลา	8	ปี	นบัจากเริม่ด�าเนนิธรุกจิ	ได้เริม่ด�าเนนิการระหว่างปี	2560	

ผลิตสินค้ามาสเตอร์แบทซ์ประเภท	ฟิลเลอร์,	สีขาว	และสารเติมแต่ง	 โดยเช่าอาคารโรงงาน	เครื่องจักร	และ 

คลังสินค้า	จากบริษัทเพื่อผลิต	การจัดจ�าหน่ายสินค้าจะจ�าหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อ

ไปยังลูกค้า

	 ส่วนบริษัท	โพลี	โพลีเมอร์	จ�ากัด	ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนมูลค่า	15	ล้านบาท

รองรับ	แผนขยายธรุกจิในตลาดผลติภัณฑ์ประเภทคอมพาวด์พเิศษ	บริษทัย่อยได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุจาก	

BOI	พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา	 8	ปี	 นับจากเริ่มด�าเนินธุรกิจ	 ได้ท�าการปิดบริษัทไปแล้วในเดือน

ธันวาคม	2560	เนื่องจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการลงทุนและบริษัทยังไม่มีแผนที่จะด�าเนินธุรกิจใดๆ

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย

	 ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททาง
กฎหมายท่ีมผีลกระทบต่อสินทรพัย์หรอื
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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ชื่อบริษัท	 	 บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	 COLOR

ที่ตั้ง  	 เลขที่	858	หมู่ที่	2	ซอย	1C/1	

	 	 	 นคิมอตุสาหกรรมบางป	ูต�าบลบางปใูหม่	

	 	 	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	

	 	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10280

โทรศัพท์	 	 (02)	323-2601-8

โทรสำร 	 (02)	323-2227-8

Website 	 www.saleecolour.com

ประเภทธุรกิจ	 เมด็พลาสตกิผสมสแีละสารเตมิแต่งแบบ

	 	 	 เข้มข้น	หรอืเมด็พลาสตกิมาสเตอร์แบตซ์ 

	 	 	 (Masterbatch),	เม็ดพลาสติกผสมสี

	 	 	 และสารเติมแต่งส�าเร็จรูป	หรือเม็ด

	 	 	 พลาสติกคอมพาวด์	(Compound)		

	 	 	 และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง	

	 	 	 (Dry	Colorants)	

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ�ากัด	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2551	

ทะเบียนเลขที่	 บมจ.	0107551000282

รำยละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนหุ้น

หุ้นสำมัญ

จ�านวนหุ้นจดทะเบียนกับ	ตลท.	 652,343,752	หุ้น

จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว	 	 	 587,896,000	หุ้น

สิทธิออกเสียง	1	:	1

จ�านวนหุ้นซื้อคืน		 -	

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	หัก	หุ้นซื้อคืน

ณ	วันที่	15	ธ.ค.	2560	 587,896,000	หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

จ�านวนหุ้นจดทะเบียนกับ	ตลท.	 -	

จ�านวนหุ้นซื้อคืน		 -	

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	

ถนนรัชดาภิเษก	ดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์	02	009-9999		โทรสาร	02	009-9991

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
193/136	อาคารเลครัชดา	รัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กทม	10110

นางสาวสุมาลี			 รีวราบัณฑิต	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่		3970	หรือ

นางสาวทิพวัลย์			 นานานุวัฒน์						 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่		3459	หรือ

นางสาวมณี			 รัตนบรรณกิจ							 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่		5313

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี
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	 บริษัทฯ	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
เอ็ม	 เอ	 ไอ	 ชื่อท่ีใช ้ส�าหรับการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ 	 คือ	 “COLOR”	 มีทุน 
จดทะเบียน	652,343,752	บาท	 ทุนช�าระแล้ว	
587,896,000	บาท	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว7.1
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จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว7.2
1.	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 (ก)	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ตามสมุดทะเบียน	ณ	วันที่	15	ธันวาคม	2560	ดังนี้

ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล          จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนกำรถือหุ้น

1. กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ำกัด

บริษัท	วี	ไอ	วี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด

น.ส.กันย์วดี		จิวะพรทิพย์

น.ส.ธันธิดา		จิวะพรทิพย์

นายพัฒนชาตติ์		จิวะพรทิพย์

นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์

นายพีรพันธ์		จิวะพรทิพย์

นายประกิต		อัศวกาญจน์

นายชาญชัย		อัศวกาญจน์

168,230,996

123,230,167

30,840,982

1,428,014

1,097,014

311,679

44,526

10,966,935

311,679

28.59

20.96

5.24

0.24

0.18

0.05

0.01

1.86

0.05

2. กลุ่มบริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท	สาลี่อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

นายสาทิส		ตัตวธร

นายสิรภัทร		ตัตวธร

นางสาวสิริภรณ์		ตัตวธร

61,570,633

47,659,633

10,962,400

1,767,300

1,181,300

10.46

8.11

1.86

0.30

0.20

3. นายศศิศ			มนต์เสรีนุสรณ์ 33,011,000 5.61

4. นายสุสิชณ์ทักษ์		อัจฉริยะสมบัติ 23,097,200 3.92

5. นายชัยวัฒน์		อนันควานิช 21,721,100 3.69

6. นายรัฐวิทย์		ปรปักษ์ขาม 19,800,000 3.36

7. นายชูศักดิ์		เตชะสันติสุข 18,000,000 3.06

8 กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์

นางกัลยา		ตั้งตรงศักดิ์

นายไพบูลย์		ตั้งตรงศักดิ์

28,600,000

15,000,000

13,600,000

4.86

2.55

2.31

9 นายวิเชียร		ศรีมุนินทร์นิมิต 12,413,400 2.11

10	 นายนิพนธ์	มโนมยางกูร 9,000,000 1.53

ยอดรวม 395,444,329 67.19

รายงานประจ�าปี 2560
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(ข)	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัท	

	 ตามสมุดทะเบียน	ณ	วันที่	15	ธันวาคม	2560	ดังนี้

2.	 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ล�ำดับที่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น                    จ�ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น

1. กลุ่มนำยสุชำติ  จิวะพรทิพย์

น.ส.กันย์วดี		จิวะพรทิพย์

น.ส.ธันธิดา		จิวะพรทิพย์

นายพัฒนชาตติ์		จิวะพรทิพย์

นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์

นายพีรพันธ์		จิวะพรทิพย์

33,722,215

30,840,982

1,428,014

1,097,014

311,679

44,526

5.73

5.24

0.24

0.18

0.05

0.01

2. กลุ่มนำยธเนศพล มงคลรัตน์

นางสาวศรัญธินี		มงคลรัตน์

นายวัชรชัย		มงคลรัตน์

นายธเนศพล		มงคลรัตน์

นางภัทริน		มงคลรัตน์

23,165,813

9,000,000

9,000,000

3,469,679

1,696,134

3.94

1.53

1.53

0.59

0.28

3. กลุ่มนำยรัช  ทองวำนิช

น.ส.วรินทร์เพ็ญ		ทองวานิช

นายรัช		ทองวานิช

นางวรุณวรรณ	อินทรทัต

12,676,226

5,774,700

44,526

6,857,000

2.24

0.98

0.01

1.16

4. กลุ่มนำยชำญชัย  อัศวกำญจน์

นายประกิต		อัศวกาญจน์

นายชาญชัย		อัศวกาญจน์

11,278,614

10,966,935

311,679

1.91

1.86

0.05

5. นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์ 5,170,015 0.87

6. นายราชัน		ควรหา 322,679 0.05

ยอดรวม 86,335,562 14.74

บริษัทย่อย รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นสัดส่วน

1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน	50	ล้านบาท

แบ่งเป็น	5,000,000	หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

บมจ.สาลี่	คัลเล่อร์ 4,999,998	หุ้น 100%

2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน	15	ล้านบาท

แบ่งเป็น	150,000	หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	100	บาท

บมจ.สาลี่	คัลเล่อร์ 149,998	หุ้น 100%
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กำรถือหุ้นของกรรมกำรในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

	 บริษัท	วีไอวี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ	เช่น	สินค้าในกลุ่มโซลเว้นท์,	

โมโนเมอร์,	โพลยีรูเีทน,	เคมภัีณฑ์อาหารสัตว์,	เคมภีณัฑ์ทางการเกษตร,	เคมภีณัฑ์เวชภณัฑ์	เป็นต้น	และมกีารลงทนุในบรษิทั

ต่างๆ	ณ	วันที่	7	พฤศจิกายน	2560	มีทุนจดทะเบียน	150	ล้านบาท	โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บริษัท	วีไอวี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	

ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	90.73	ของทุนจดทะเบียน	และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล              จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนกำรถือหุ้น

1. บริษัท	วีไอวี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด 1,360,924 90.73

2. นางพิมพา		จิวะพรทิพย์ 44,673 2.98

3. นายประชา		จิวะพรทิพย์ 31,573 2.10

4. นางสุธิดา		วงศ์ทวีพิพัฒน์ 2,000 0.13

5. นายหยก		วงศ์ทวีพิพัฒน์ 2,000 0.13

6. นางสาวธนพร		วงศ์ทวีพิพัฒน์ 500 0.03

7. นางสาววลัยพร		วงศ์ทวีพิพัฒน์ 500 0.03

8 นายวันชัย		วงศ์ทวีพิพัฒน์ 500 0.03

9 นายสุนทร		วงศ์ทวีพิพัฒน์ 1,000 0.07

10. นางวัลเพ็ญ		วงศ์ทวีพิพัฒน์ 1,000 0.07

11. นางสาวพรทิพย์		จิวะพรทิพย์ 13,182 0.88

12. นายสาทิส		ตัตวธร 12,000 0.80

13. นางกัญญา		รัตน์ตันติพฤกษ์ 6,750 0.45

14. นายธีระพล		อัศวกาญจน์ 3,000 0.20

15. นายสิทธิชัย		ประวงษ์รัตน์ 1,500 0.10

16. นายกรณัฐ		จิวะพรทิพย์ 8 0.001

17. นางสาวเขมิกา		จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25

18. นางสาวเขมนที		จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25

19. นางสาวณัฐพร		จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25

20. นายอรรถวุฒิ		จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25

21. นายธนินทร์		จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25

รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 1,500,000 100
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	 บรษิทั	สาลีอ่ตุสาหกรรม	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิรบัจ้างผลติชิน้ส่วนพลาสตกิส�าหรบัอตุสาหกรรมด้านยานยนต์ 

อิเลคทรอนิคส์	 และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบและ	 Subcontractors	 เช่น	 ชิ้นส่วนประกอบของ	 

สแกนเนอร์,	พริน้เตอร์,	ถาดไอซ,ี	ชิน้ส่วนยานยนต์	เป็นต้น	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560		มทีนุจดทะเบยีน	380,121,074	บาท	

และมทีนุจดทะเบยีนเรยีกช�าระแล้ว	380,121,017	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน	1,520,484,068	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	

0.25	บาท	และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก	ณ	วันปิดทะเบียนล่าสุด	วันที่	21	ธันวาคม	2560	ดังต่อไปนี้

3.	 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

	 	 –	ไม่มี	–

ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล              จ�ำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนกำรถือหุ้น

1. บริษัท	วี	ไอ	วี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด 382,379,652 25.15

2. นายไพบูลย์	ตั้งตรงศักดิ์ 58,400,000 3.84

3. นายเศวต	นราธิปกร 54,282,300 3.57

4. นายสาทิส	ตัตวธร 53,305,552 3.51

5. นายเลอพงศ์	วงศ์ทวีพิพัฒน์ 45,479,068 2.99

6. น.ส.กันย์วดี	จิวะพรทิพย์ 42,315,424 2.78

7. นางประภัทยา	จิวะพรทิพย์ 42,123,004 2.77

8. น.ส.ศรัญธินี	มงคลรัตน์ 38,000,000 2.50

9. นายวัชรชัย	มงคลรัตน์ 35,000,000 2.30

10. นายชัยวัฒน์	อนันควานิช 33,738,800 2.22

รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 785,023,800 51.63

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



32

การออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3

7.4

	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จ�านวน	1,875,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	ในการใช้สิทธิ

ของกรรมการและพนักงานของบริษัท	(ESOP)	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	1	ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่	

17	มิถุนายน	2556	และปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	1	ให้แก่	กรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อบริษัท	(COLOR-ESOP-W1)	เป็นดังนี้

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิม 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น	

ราคาการใช้สิทธิ	เดิม	1.60	บาทต่อหุ้นสามัญ	

อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1.2906	หุ้น	

ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.2397	บาทต่อหุ้นสามัญ	

รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	(ESOP-W1)	ดังนี้

	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้	 	 :		 14,895,000		หน่วย

	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่พนักงานลาออก		 	 	 		1,955,665		หน่วย

	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไปแล้ว	 	 	 :	 		5,341,900		หน่วย

	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ		 	 	 :		 		7,597,435		หน่วย

	 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของบริษัท	หลังหกัภาษเีงนิได้ 

นิติบุคคล	 เงินส�ารองตามกฎหมาย	 และเงินส�ารองต่างๆ	 ทั้งหมด	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผล

มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้	 โดยขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน	 

การขยายธรุกจิ	และปัจจยัอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงานของบรษิทั	ทัง้นี	้มตขิองคณะกรรมการบริษทัทีอ่นมุตัใิห้จ่าย

เงินปันผล	จะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ

บรษัิทมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้	และจะด�าเนนิการ	รายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้รบัทราบในการประชุม

ต่อไป	บริษัทย่อยของบริษัท	มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงิน	ของบริษัท

ย่อยหลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล	เงนิส�ารองตามกฎหมาย	และเงนิส�ารองต่างๆ	ทัง้หมด	โดยจะพจิารณาประกอบกบักระแส

เงินสด	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี	 2560	 บริษัทมีก�าไร	 23.35	 ล้านบาท	 เม่ือบวกก�าไรสะสม	 30.45	 ล้านบาท	 

หกัขาดทนุเบด็เสรจ็ระหว่างปี	1.94	ล้านบาท	หกัจ่ายเงนิปันผล	20.56	ล้านบาท	และหกัส�ารองตามกฎหมาย	1.25	ล้านบาท 

จะคงเหลือก�าไรสะสม	30.05	ล้านบาท	คณะกรรมการจึงมีความเห็น	ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�าไรของปี	2560	

และก�าไรสะสมของบริษัท	ในอัตราหุ้นละ	0.035	บาท	รวมเป็นเงิน	20.6	ล้านบาท
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ผังคณะกรรมการบริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)

1.	พลเอกสมทัต	อัตตะนันทน์
2.	พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์
3.	น.ส.สุวรรณี	ลิมปนวงศ์แลน
4.	นายสุชาติ	จิวะพรทิพย์
5.	นายรัช	ทองวานิช

6.	นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์
7.	นายธเนศพล		มงคลรัตน์
8.	นายราชัน	ควรหา
9.	นายชาญชัย	อัศวกาญจน์

นางมัทนา		หอระดาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

1.	พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์
2.	พลเอกสมทัต	อัตตะนันทน์
3.	น.ส.สุวรรณี	ลิมปนวงศ์แลน

1.	พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์
2.	น.ส.สุวรรณี	ลิมปนวงศ์แลน
3.	นายสุชาติ	จิวะพรทิพย์

1.	นายรัช	ทองวานิช
2.	นายราชัน	ควรหา
3.	นายพีรพันธ์		จิวะพรทิพย์

1.	นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์
2.	นายราชัน	ควรหา
3.	นายพีรพันธ์		จิวะพรทิพย์
4.	นางมัทนา		หอระดาน
5.	นางจิราวรรณ	ก�าจัด

เลขานุการบริษัท
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ผังการบริหาร	บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายรัช	ทองวานิช

นายรัช	ทองวานิช	(รักษาการ)

นายราชัน	ควรหา นายรัช	ทองวานิช	(รักษาการ)

น.ส.	กรรณิกา	บุญรอด น.ส.	เสาวนิตย์	สิริกรกาญจน์ นางมัทนา		หอระดาน

นายพีรพันธ์	จิวะพรทิพย์	(รักษาการ)

นายพีรพันธ์	จิวะพรทิพย์	(รักษาการ)

นายพีรพันธ์	จิวะพรทิพย์

นายราชัน	ควรหา	(รักษาการ) นายสมพงศ์	นครังสุ

นายมงคล	สุ่ยหาวงศ์ นายบัญชา	ก�าจัด

นายฉลวย	ไพนิตย์

นายธเนศพล		มงคลรัตน์
นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์

ประธานการการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการฝ่ายบัญชี	-	การเงิน กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	การเงิน ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและน�าเข้า-ส่งออก ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและบริการลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายวิศกรรม

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร
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	 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
คณะกรรมการ	 4	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการ
บริ ษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะ
กรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท8.1

โครงสร้าง
การจัดการ
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8.1.1 คณะกรรมกำรบริษัท

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น	9	ท่าน	ประกอบด้วย

8.1.2   คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน

8.1.3   คณะกรรมกำรบริหำร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

2. นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ/		

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4. น.ส.สุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ/	

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5. นายรัช		ทองวานิช กรรมการ

6. นายขวัญชัย		ณัฎฐ์เศรษฐ์ กรรมการ

7. นายธเนศพล		มงคลรัตน์ กรรมการ

8. นายราชัน		ควรหา กรรมการ

9. นายชาญชัย		อัศวกาญจน์ กรรมการ

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์	ปาละวงศ์ ประธานกรรมการ

2. พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์ กรรมการ

3. นางสาวสุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายรัช			ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร

2. นายราชัน			ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี	-	การเงิน

3. นายพีรพันธ์			จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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8.1.4   คณะกรรมกำรสรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน ประกอบด้วย

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	 เพื่อมีผลผูกพันธ์แทนบริษัทได้	 คือ	นายสุชาติ	 จิวะพรทิพย์,	 นายขวัญชัย	ณัฏฐ์เศรษฐ์,	

นายรัช	ทองวานิช,	นายธเนศพล	มงคลรัตน์,	นายชาญชัย	อัศวกาญจน์		และ	นายราชัน	ควรหา	กรรมการสองในหกท่านนี้ 

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

8.1.5   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร.	ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์ กรรมการ

3. นางสาวสุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์ ประธาน

2. นายพีรพันธ์		จิวะพรทิพย์ กรรมการ

3. นายราชัน		ควรหา กรรมการ

4. นางมัทนา		หอระดาน กรรมการ

5. นางจิราวรรณ		ก�าจัด เลขานุการ
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กำรเข้ำร่วมประชุม / จ�ำนวนกำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนเข้ำประชุม/จ�ำนวนกำรประชุมปี 2560

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ
คณะกรรมกำร

ก�ำหนดค่ำตอบแทน

1. พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ

4/4 4/4 -

2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

4/4 4/4 1/1

3. น.ส.สุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

4/4 4/4 1/1

4. นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

4/4 - 1/1

5. นายรัช		ทองวานิช กรรมการ 4/4 - -

6. นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการ 4/4 - -

7. นายธเนศพล		มงคลรัตน์ กรรมการ 4/4 - -

8. นายราชัน		ควรหา กรรมการ 4/4 - -

9. นายชาญชัย		อัศวกาญจน์ กรรมการ 4/4 - -

ผู้บริหาร8.2
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560		มีผู้บริหารจ�านวน	10	ท่าน	ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายรัช													ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

2. นายราชัน									ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี	-	การเงิน

3. นายพีรพันธ์						จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

4. นายบัญชา								ก�าจัด ผู้จัดการฝ่ายผลิต

5. นายฉลวย									ไพนิตย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

6. นายมงคล								สุ่ยหาวงศ์ ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. น.ส.เสาวนิตย์			สิริกรกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและน�าเข้า-ส่งออก

8. นางมัทนา								หอระดาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	และบริหาร

9. นายสมพงค์						นครังสุ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

10. น.ส.กรรณิกา			บุญรอด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	การเงิน
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เลขานุการบริษัท8.3
	 	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 3/2560	 เมื่อวันที่ 

11	 สิงหาคม	 2560	 ให้แต่งตั้ง	 นางมัทนา	 หอระดาน	 ด�ารงต�าแหน่ง	 เลขานุการบริษัท	 แทน	 “นายพีรพันธ์	 

จวิะพรทิพย์”	เพือ่ความเหมาะสม	เนือ่งจากมกีารปรับเปล่ียนอ�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบขององค์กร	โดยคณุสมบตัิ

ของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎ	(ตามเอกสารแนบ	1)

	 	 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของ	พรบ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่	31	สิงหาคม	2551	ด้วยความ

รับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	

ข้อบังคับของบริษัท	มติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการ

บริษัทมีดังนี้

	 	 1.	 จดัท�าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ	หนงัสอืนดัประชมุ	และรายงานการประชุมคณะกรรมการ	

และรายงานการประจ�าปีของบริษัท	ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการ	ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 	 2.	 เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร	และจดัส่งส�าเนารายงาน	

การมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	ให้ประธานคณะกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	ทราบภายใน	

7	วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

	 	 3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	 เช่น	 การเปิดเผยข้อมูล	 

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 3.1	 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่องหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการเกี่ยวกับ	

การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ	ของบริษัทจดทะเบียน

	 	 	 3.2	 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่องแนวทางปฏิบัติ	 เกี่ยวกับการเปิดเผย

สารสนเทศ	ของบริษัทจดทะเบียน

	 	 	 3.3	 ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรือ่ง	การจดัท�าและส่งงบการเงนิและรายงาน	

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน	พ.ศ.2544

	 	 	 3.4	 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 เง่ือนไข	 

และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน	 พ.ศ.	 2548	 (ประกาศ	 

ณ	วันที่	9	พฤษภาคม	2548)	เป็นต้นไป
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร8.4
(1)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วยเบี้ยประชุม	ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี	2560	ดังนี้

ค่ำเบี้ยประชุม จ�ำนวนเงิน/ท่ำน รวมทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัท

-	 ประธาน	

-	 กรรมการ

ครั้งละ	35,000	บาท

ครั้งละ	30,000	บาท
ไม่เกินปีละ	2,000,000	บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

-	 ประธาน

-	 กรรมการ

ครั้งละ	25,000	บาท

ครั้งละ	20,000	บาท
ไม่เกินปีละ	500,000	บาท

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-	 ประธาน

-	 กรรมการ

ครั้งละ	15,000	บาท

ครั้งละ	10,000	บาท
ไม่เกินปีละ	150,000	บาท

ค่าบ�าเหน็จกรรมการ ไม่เกินปีละ	3	ล้านบาท	

ทั้งนี้ให้อยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการในการพิจารณา

รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)

กรรมกำร
ตรวจสอบ

กรรมกำร
สรรหำ

และก�ำหนด
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร
บริษัท ค่ำบ�ำเหน็จ รวม

1.	พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

80,000 - 140,000 150,000 370,000

2.	พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการ

100,000 15,000 120,000 150,000 385,000

3.	น.ส.สุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

80,000 10,000 120,000 150,000 360,000

4.	นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

- 10,000 120,000 150,000 280,000

5.	นายรัช		ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - - 60,000 150,000 210,000

6.	นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ - - 60,000 150,000 210,000

7.	นายธเนศพล		มงคลรัตน์ กรรมการ - - 60,000 150,000 210,000

8.	นายราชัน		ควรหา กรรมการ - - 60,000 150,000 210,000

9.	นายชาญชัย		อัศวกาญจน์ กรรมการ - - 60,000 150,000 210,000

รวม 260,000 35,000 800,000 1,350,000 2,445,000
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

	 ในปี	2560	บริษัท	และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย	ผลประโยชน์ระยะสั้น	ผลประโยชน์

หลังออกจากงาน	และผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	27.86	ล้านบาท	

(ปี	2559	=	30.66	ล้านบาท)

(2)	 ค่าตอบแทนอื่น

 ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร

	 •	 กรรมการได้รบัสทิธใินการเบกิค่ารบัรองตามความเหมาะสม	โดยในปี	2560	บรษิทัได้จ่ายค่ารบัรอง	

เป็นจ�านวนเงิน	495,215.53	บาท

	 •	 บริษัท	ได้มีการให้รถประจ�าต�าแหน่งกับคณะกรรมการบริษัท	/	บริหาร	จ�านวน	5	คน	ดังนี้

 ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำร

	 •	 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	3	ของเงินเดือน	โดยในปี	2560	

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	12	ราย	รวมทั้งสิ้น	472,845.80	บาท

	 •	 โครงการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน	(ESOP)

	 	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	 11	ธันวาคม	2555	 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหาร

และพนักงาน	(ESOP)	จ�านวน	15,000,000	หน่วย	เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท

และบรษิทัย่อยให้มคีวามตัง้ใจในการท�างานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทั	เพือ่รกัษาบคุลากรทีม่คีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพ

ในการท�างานให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว	และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท	

	 	 17	มิถุนายน	2556	บริษัทฯ	 ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงานครั้งที่	 1	 (ESOP)	จ�านวน	

14,895,000	หน่วย	โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร	ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งงาน	และอายุงาน	ทั้งนี้	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมี

อตัราการใช้สทิธ	ิคอื	ใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิ1	หน่วย	มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได้	1.2906	หุน้	ราคาการใช้สิทธ	ิ1.2397	บาทต่อหุน้	(อาจเปลีย่นแปลง

ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)	โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจ�านวน	19	ราย	ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	40.68	เมื่อเทียบกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง รุ่นรถ
ค่ำเช่ำ/

เดือน (บำท)
จ�ำนวนปี

ที่เช่ำ
วันสิ้นสุด

สัญญำเช่ำ
บริษัทผู้ให้เช่ำ

นายรัช		ทองวานิช ประธานกรรมการ

บริหาร

BENZ	GLE 80,250.00 4	ปี 1	มิถุนายน	

2563

บจก.ไทยเร้นท์	

อะคาร์	(1978)

นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการบริษัท

และ	ที่ปรึกษา

Nissan	X-Trail 33,170.00 3	ปี 1	ตุลาคม	2562

นายราชัน		ควรหา กรรมการบริหาร	

ฝ่ายบัญชี	-	การเงิน

Toyota	Camry

Hybrid	2.5	

Premium

30,602.00 5	ปี 1	มีนาคม	2565

นายพีรพันธ์		จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหาร	

ฝ่ายสนับสนุนและ

พัฒนาธุรกิจ

Honda	Accord	

Hybrid	2.0

35,845.00 4	ปี 1	ธันวาคม	2563

นายธเนศพล		มงคลรัตน์ กรรมการบริษัท

และ	ที่ปรึกษา

Toyota	Camry

Hybrid	2.5	V	

31,565.00 4	ปี 1	สิงหาคม	2563
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ปี 2560 จ�ำนวน (คน)

-		พนักงานในส่วนส�านักงาน 63

-		พนักงานฝ่ายคุณภาพและตรวจสอบ 27

-		พนักงานในสายการผลิต	/	คลังสินค้า 179

   รวม 269

	 กรรมการและ/หรอืพนกังานของกลุม่บรษิทัฯ	สามารถใช้สิทธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ	ได้ปีละ	2	ครัง้ในวนัท�าการสุดท้ายของ

สถาบันการเงินในเดือนมีนาคม	และเดือนกันยายนของแต่ละปี	ก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่	30	กันยายน	2557	และการใช้สิทธิ

ครั้งสุดท้ายวันที่	30	มีนาคม	2561	โดยจะใช้สิทธิตามจ�านวนที่ก�าหนด	ดังนี้

	 ปี	2557	 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ	10	ขอจ�านวนที่ได้รับจัดสรร

	 ปี	2558	 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ	25	ของจ�านวนที่ได้รับจัดสรร	(รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่	1)

	 ปี	2559	 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ	45	ของจ�านวนที่ได้รับจัดสรร	(รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่	1-2)

	 ปี	2560	 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ	70	ของจ�านวนที่ได้รับจัดสรร	(รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่	1-3)

	 ปี	2561	 ใช้สิทธิในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

	 บริษัท	 และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด	 269	 คน	 โดยในปี	 2560	 บริษัท	 และบริษัทย่อยได้จ่าย 

ผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจ�านวน	 105.8	 ล้านบาท	 ซึ่งผลตอบแทน	 ได้แก	่ 

เงนิเดอืน	ค่าล่วงเวลา	เบีย้เลีย้ง	เบีย้ขยนั	เงนิโบนสั	และสวสัดกิารอืน่ๆ	บรษิทัได้จดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

ให้แก่พนกังานโดยบรษิทัได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ	3	ของเงินเดอืน	โดยในปี	2560	บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน	รวมทั้งสิ้น	1.5	ล้านบาท

•	จ�านวนพนักงานของบริษัท	และบริษัทย่อย

•	 บริษัทฯ	 ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญต่อผู ้บริหารและพนักงาน	 (ESOP)	 หรือ	 

COLOR-ESOP-W1	จ�านวน	15,000,000	หน่วย	เพือ่เป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตังิานของกรรมการ

และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการท�างานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่	 และ 

เพือ่สร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบรษิทั	โดยมีหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัสรร	ขึน้อยูก่บัต�าแหน่งงาน	

และอายุงาน	ทั้งนี้	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิ	คือ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	

มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1.2906	หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ	1.2397	บาทต่อหุ้น	(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ)	โดยมีพนักงานของบริษัทจ�านวน	70	ราย	ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	59.32	เมื่อเทียบกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

	 •		 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา

	 	 -	 ไม่มี	–

บุคลากร8.5
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ9.1

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย	 “การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี”	 บริษัทจึงได้น�าหลักการดังกล่าว	 เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงานของบริษัท	 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 6/2551	ณ	 วันที่	 17	

เมษายน	2551	ทั้งนี้	 เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อ

มั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่าย	 อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโต 

อย่างยั่งยืนของบริษัท	
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คณะกรรมการชุดย่อย9.2
	 โครงสร้างกรรมการของบริษทัประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย	4	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	และผู้บริหาร	และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

 

9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น	9	ท่าน	ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. พล.ท.ดร.รพีพัฒน์		ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

อิสระ

3. นางสาวสุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ

4. นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5. นายรัช										ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ

6. นายขวัญชัย			ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการ

7. นายธเนศพล			มงคลรัตน์ กรรมการ

8. นายราชัน							ควรหา กรรมการ

9. นายชาญชัย				อัศวกาญจน์ กรรมการ

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	 เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้	 คือ	 นายสุชาติ	 จิวะพรทิพย์,	 นายขวัญชัย	 

ณัฏฐ์เศรษฐ์,	นายรัช	ทองวานิช,	นายธเนศพล	มงคลรัตน์,	นายชาญชัย	อัศวกาญจน์		และ	นายราชัน	ควรหา	

กรรมการสองในหกท่านนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทัมีอ�านาจและหน้าทีต่ามทีก่�าหนดในข้อบงัคบัของบริษทัแล้ว	ให้คณะกรรมการบริษัท

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1)	 ดูแลและก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท	เกี่ยวกับหลักในการด�าเนินธุรกิจ	การเงิน	การระดมทุน	

การบริหารเงินทุน	และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

	 2)	 พิจารณาเก่ียวกับการลงทุน	 โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	 โครงการลงทุนของบริษัท	 และก�ากับ

ดูแลด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	
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	 3)	 ดูแลการด�าเนนิงานของบริษทั	เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรอืดกีว่าเป้าหมาย	ทีว่างไว้และ

ก�าหนดแนวทางแก้ไขกรณทีีม่ปัีญหาอปุสรรคเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีว่างไว้หรอืดกีว่าเป้าหมายทีว่างไว้	

	 4)	 จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป	 และข้อมูลทางการเงินของบริษัท	 เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น	 

และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง	ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

	 5)	 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก�ากับ

และตรวจสอบภายใน	รวมทัง้ผูต้รวจสอบบญัช	ีและทีป่รกึษาฝ่ายต่าง	ๆ 	ของบริษทั	และมหีน้าทีก่�าหนด

แนวทาง	ในการปรับปรุงแก้ไข	กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

	 6)	 สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความ

เสี่ยงของบริษัท

	 7)	 จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง	

(Succession	Plan)

	 8)	 แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ	และให้ความเหน็ชอบเกีย่วกับอ�านาจ	หน้าทีข่องคณะ	กรรมการ	

ตรวจสอบแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่คนใดหรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่แทน

คณะกรรมการบรษัิท	ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจดงักล่าวผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจ	นัน้ต้องไม่มีอ�านาจอนมัุต	ิรายการ

ที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”	ให้มีความหมายตามที่

ก�าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	มีส่วนได้เสียหรืออาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้	 จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	 ทั้งนี้ก�าหนด

ให้รายการท่ีกรรมการ	 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้ง	 

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธ ิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

	 •	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 การท�ารายการทีก่รรมการมส่ีวนได้เสียและอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมาย	หรอืข้อก�าหนด	ของตลาด	

หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 นอกจากนัน้ในกรณดีงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสยีงทัง้หมด	ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 -	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

	 -	 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

	 -	 การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญา	เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

	 	 ส�าคญั	การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธรุกจิของบรษิทั	หรอืการรวมกจิการกับบคุคล

	 	 อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

	 -	 การออกหุ้นใหม่เพื่อช�าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท	ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

	 -	 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	โดยการลดจ�านวนหุ้น	หรือลดมูลค่าหุ้น

	 -	 การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท

	 -	 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด
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*	นางสาวสุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน	มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน	

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน	 เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี	 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และมี

ประสบการณ์ท�างานด้านการบัญชีโดยตรง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 “คณะกรรมการตรวจสอบ”	มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่ก�าหนดไว้	ดังต่อไปนี้

	 1)	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	 และเปิดเผยอย่างเพียงพอ	 โดยการ 

ประสาน	 งานกับผู้สอบบัญชีภายนอก	 และผู้บริหารของบริษัท	 รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน	 ทั้งราย

ไตรมาสและรายประจ�าปี

	 2)	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ 

มีประสิทธิผล	โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน	(ถ้ามี)

	 3)	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4)	 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท	 รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน	 ของผู้สอบ

บัญชีโดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของทรัพยากร	และปริมาณ	งานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น	

และประสบการณ์ของบคุลากรทีไ่ด้รบั	มอบหมาย	ให้ท�าการ	ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั	และเข้าร่วมประชมุกบั

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 5)	 พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการ	ที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	

	 6)	 ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายโดยความเหน็ของคณะ	กรรมการตรวจสอบ	

เช่น	ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน	และบริหารความเสี่ยง	ทบทวนการปฏิบัติตาม	จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของผู้บริหาร	 ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่ส�าคัญๆ	ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี

กฎหมายก�าหนด	ได้แก่	บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น

	 7)	 จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย

	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท

ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560		คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ประกอบด้วย

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร.	ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ

2. พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. นางสาวสุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน* กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
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	 •	 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท	เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมาย

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 •	 จ�านวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 •	 ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจาก	การปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร	(Charter)	

	 •	 รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป	 ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี 

	 	 และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

	 	 ตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา 

	 	 ทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้	ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

	 1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัท

ร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 2)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลูกจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษา	ทีไ่ด้รบั	เงนิเดอืนประจ�าหรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อย	ล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน	วันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�านักงาน	

	 3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือ	 โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่

จะได้รับการเสนอชื่อเป็น	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือ	บริษัทย่อย

	 4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง	ในลกัษณะทีอ่าจขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่	

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท

ร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	เว้นแต่ได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	ก่อนวนัทีย่ืน่ขอ

อนุญาตต่อส�านักงาน	

	 5)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษิทั	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	หรอืนติบุิคคลท่ีอาจ	มคีวามขดัแย้ง 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี	 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าว	มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ 	ซึ่งรวมถึงการให้บริการ	เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ	ของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 7)	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั	ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 8)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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9.2.3 คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีคณะกรรมการบริหารจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

	 1)	 ให้มีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัท	 โดยก�าหนดขอบเขตประเภท	 หรือ

ขนาดของกิจการ	 วัตถุประสงค์	 แนวทางและนโยบาย	 ของบริษัทภายใน	 ขอบเขตอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย	 

รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม	 ผลผลิต	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 และต้องรับผิดชอบต่อ 

คณะกรรมการ

	 2)	 พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน	 รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพย์ถาวร	 ของบริษัทเพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

	 3)	 มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบคุคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อกิจการ

	 4)	 พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 5)	 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของกิจการ

	 6)	 ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

	 7)	 พิจารณาอนมุตัแิผนการปฏบิตัขิองแต่ละฝ่ายงานของบรษิทั	และพจิารณาอนุมตัคิ�าขอจากฝ่ายงาน

ต่างๆ	ของบริษัทที่เกินอ�านาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น	

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น	 การมอบอ�านาจ

ดงักล่าว	ผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มอี�านาจอนมุตั	ิรายการทีบ่คุคลดงักล่าว	หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	

(“บคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง”ให้มคีวามหมายตามทีก่�าหนดไว้	ในประกาศ	ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์)	 มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง	 ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย	ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณา	และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก�าหนด	 เว้นแต่เป็น	 การอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไป

ตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายรัช														ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร

2. นายราชัน									ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี	-	การเงิน

3. นายพีรพันธ์							จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
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กำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติวงเงิน

	 คณะกรรมการบริหาร	มีอ�านาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	มีอ�านาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน	50	ล้านบาท	

หากเกินจ�านวนที่สามารถอนุมัติได้	ให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 2.	 กรรมการผู้จัดการ	 มีอ�านาจอนุมัติการซ้ือขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน	 10	 ล้านบาท	 

หากเกินจ�านวนที่สามารถอนุมัติได้	ให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหำร

	 ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีคณะผู้บริหารจ�านวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร

	 1)	 ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท

	 2)	 ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย		แผนงาน		และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และ/

หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

	 3)	 มอี�านาจอนมุตั	ิ	และมอบอ�านาจช่วงอนมุตัเิบกิจ่ายเพือ่การจดัซือ้จดัจ้าง		ซึง่ทรพัย์สินและบรกิารเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั

ซึ่งอ�านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	

	 4)	 มีอ�านาจออกค�าสั่ง		ระเบียบ		ประกาศ		บันทึก		เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย		และผลประโยชน์ของบริษัท		

และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

	 5)	 มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท	 	 ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน ์

ต่อบริษัท

	 6)	 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง	ๆ		ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท

	 7)	 เป็นผูร้บัมอบอ�านาจของบรษิทัในการบรหิารกจิการของบรษิทัให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั	นโยบายระเบยีบข้อก�าหนด

ค�าสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ	คณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ	ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร	จะไม่รวมถึงอ�านาจ

และ/หรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์อื่นใด	(ตามข้อบังคับของบริษัท	และตามที่ส�านักงาน	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด)	กับ

บริษัทหรือบริษัทย่อย	 ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือที่	 ประชุม

ผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด	 เว้นแต่เป็นการอนุมัติ

รายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาอนุมัติไว้

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายบัญชา								ก�าจัด ผู้จัดการฝ่ายผลิต

2. นายฉลวย								ไพนิตย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

3. นายมงคล								สุ่ยหาวงศ์ ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางสาวเสาวนิตย์		สิริกรกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

5. นางมัทนา								หอระดาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	และบริหาร

6. นายสมพงค์						นครังสุ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

7. นางสาวกรรณิกา		บุญรอด ผู้จัดการฝ่ายต้นทุน	และงบประมาณ
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รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร.	ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวสุวรรณี			ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

3. นายสุชาติ										จิวะพรทิพย์ กรรมการ

9.2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีคณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	3	ท่าน	

ประกอบด้วย

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 1)	 ก�าหนดนโยบายต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.1	นโยบาย	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารในการสรรหากรรมการ	หรอืผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั	ตัง้แต่

ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

	 	 1.2	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ	หรือผู้บริหารระดับสูงของ

บริษทั	เฉพาะต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป	โดยต้องมหีลักเกณฑ์ทีชั่ดเจน	โปร่งใส	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 2)	 คดัเลอืก	และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	เพือ่ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ	ดงัต่อไปนี	้เพือ่น�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัท

	 	 2.1	กรรมการ	(เพิ่มเติม	/	ทดแทน	/	ครบตามวาระ)

	 	 2.2	ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

	 3)	 ดูแลให้กรรมการ	หรือผู้บริหารระดับสูง	ตั้งแต่ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	ขึ้นไปได้รับผลตอบแทน	

ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

	 4)	 ก�าหนดแนวทางการประเมนิผลงานของผู้บริหารระดบัสงูเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ	เพื่อใช้

พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปีโดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
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รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1. นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์ ประธานกรรมการ

2. นายพีรพันธ์			จิวะพรทิพย์ กรรมการและเลขานุการ

3. นายราชัน					ควรหา กรรมการ

4. นางมัทนา					หอระดาน กรรมการ

5. นางจิราวรรณ		ก�าจัด กรรมการ

9.2.5  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ�านวน	5	ท่าน	ประกอบด้วย

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 1)	 เสนอการก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งโดยรวมต่อคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่ครอบคลมุความเสีย่ง 

ประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านตลาด	ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ	เป็นต้น

	 2)	 วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง	โดยสามารถประเมนิ	ตดิตาม	และดแูลปรมิาณ

ความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 3)	 ควบคุม	 ติดตาม	 ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	 และดูแลให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบาย	 

และแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�าหนด

	 4)	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเส่ียง	 โดยรวมถึง	 ความมีประสิทธิผล	 

ของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด	

	 5)	 เสนอก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	

ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 6)	 น�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริษัท	เพื่อรับทราบ	และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

9.3

9.4

	 ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ
สูงสุด	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก	 
โดยใช้หลักเกณฑ์ความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	วสัิยทศัน์	และความน่าเชือ่ถอื	
รวมท้ังเป็นผูมี้คณุสมบติั	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด	โดยบรษัิท
ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 9.3.1	 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ	ในส่วนของการเลอืกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อสิระนัน้	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการซึง่จะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระอยูใ่นวาระคราวละ	3	ปี 

โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินทีเพียงพอ	 

ซึ่งสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

	 9.3.2	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท	 ซ่ึงก�าหนดให้มี

จ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 	 โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ	 โดยจะต้อง 

ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้ท�าหน้าทีด่แูลบรหิารกจิการของบรษัิท	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

แทนคณะกรรมการบริษัท	โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

	 เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย	 ทั้ง	 3	 องค์กรโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 100%	 จึงได้สิทธิ 

ในการก�าหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท	 โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการแต่งตั้ง	

กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท	 เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีสิทธิลงนาม	 เพื่อรับและ	

ด�าเนินนโยบายการบริหารตามหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท	และต้องก�ากับดูแลให้บริษัทย่อย	มีข้อบังคับในเรื่อง

การท�ารายการเกี่ยวโยง	การได้มาหรือจ�าหน่ายไป	หรือให้เช่าสินทรัพย์	หรือการท�ารายการ	ส�าคัญอื่นใดของ

บริษทัย่อยให้ครบถ้วนถกูต้อง	และใช้หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผย	และการท�ารายการข้างต้นในลักษณะ

เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท	รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล	และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย

ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน9.5
	 บรษิทัมกีารดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีโดยมนีโยบายให้กรรมการ	

และผู้บริหาร	 มีหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 

ตามมาตรา	 59	 แห่ง	 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 ภายใน	 3	 วันนับจากวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลง

และสรุปจ�านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล	 บริษัทมีการด�าเนินการส่งหนังสือเวียน

แจ้งให้ผูบ้รหิารทราบว่า	ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคา

หลกัทรพัย์	จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง	1	เดอืน	ก่อนท่ีงบการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

	 บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือ

น�าไปเปิดเผยจนอาจท�าให้บริษัทได้รับความเสียหาย	โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี	ได้แก่	การตักเตือน

ด้วยวาจา	การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ	การภาคทัณฑ์	ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ	

ไล่ออก	ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี	เป็นต้น

 

	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 

ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	 ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	

และสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และส�านักงาน

ก�ากับหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ก�าหนดแล้ว	 บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูล

ต่างๆ	ทีส่�าคญัซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจใช้สิทธิออกเสียงของผูถ้อืหุน้	หรือข้อมลูทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัย์ของบริษทั	โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ	ของตลาดหลทัรพัย์และเวปไซท์ของบรษัิท	 

รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ	ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	

9.6

9.7
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	มีดังต่อไปนี้

 1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตระหนกัในสิทธิ

และกำรใช้สิทธิของตน	ดังนี้

	 ก�าหนดให้มกีารให้ข้อมลู	วนั	เวลา	สถานที	่และวาระการประชมุ	ตลอดจนข้อมลูทัง้หมด	ทีเ่กีย่วข้องกับ

เรือ่งทีต้่องตดัสนิใจในท่ีปะชมุแก่ผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา	โดยบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอื 

นัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ	 ให้ผู้ถือหุ้น	 รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วัน 

ก่อนวนัประชมุ	หรอือย่างน้อย	14	วนัก่อนวนัประชมุแล้วแต่กรณ	ีและมกีารลงประกาศหนงัสอืพมิพ์แจ้งวนันดั

ประชุมไม่น้อยกว่า	3	วันก่อนถึงวันประชุม	นอกจากนี้	บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเวปไซท์

ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

	 	 1.1	 จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุเพือ่สนบัสนนุการใช้สทิธอิอกเสยีงของ 

ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

	 	 1.2	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

	 	 1.3	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 1.4	 ก�าหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น	เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม	ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย

	 บรษิทัและบรษิทัย่อย	ได้แต่งต้ัง	บรษิทัส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผู้สอบบญัชโีดยมค่ีาตอบแทนของผู้สอบ

บัญชี	ส�าหรับปี	2560		ดังนี้

•	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

	 บมจ.สาลี่	คัลเล่อร์			 1,170,000.00	 บาท

	 บจก.	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย		 360,000.00	 บาท

	 บจก.	คอมโพสิท	เอเชีย		 230,000.0	 บาท

	 บจก.	โพลี	โพลีเมอร์		 15,000.00	 บาท

	 รวมเป็นเงิน	 	 1,775,000.00	 บาท

•	 ค่าบริการอื่น	

	 ตรวจปิดบริษัท	โพลี	โพลีเมอร์	 15,000.00	 บาท

	 BOI	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	 100,000.00	 บาท

	 BOI	บจก.	คอมโพสิท	เอเชีย	 80,000.00	 บาท

	 รวมเป็นเงิน	 	 195,000.00	 บาท

	 รวมทั้งสิ้น	 	 	 1,970,000.00	 บาท
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	 	 1.5	 ก�าหนดให้ประธานในทีป่ระชมุต้องท�าการช้ีแจงเรือ่งหลกัเกณฑ์ในการลงคะแนน	สิทธใินการ

ลงคะแนนซึง่ผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรือ่งทีพ่จิารณา	และสิทธขิองผูถ้อืหุน้ในการคดัค้าน

การลงมติในแต่ละวาระ

	 	 1.6	 จดัท�ารายงานการประชมุโดยมข้ีอมลูทีค่รบถ้วน	ถกูต้อง	ชดัเจน	โดยระบปุระเดน็	ทีผู่ถ้อืหุ้น	

ซักถามและค�าชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว

	 	 1.7	 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเวปไซท์ของ

บริษัท	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสมารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง 

ในการประชุมครั้งถัดไป

 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 	 บรษิทัมนีโยบายสร้างความเท่าเทยีมกนัให้เกดิขึน้กบัผู้ถอืหุน้กลุ่มต่าง	ๆ 	ทัง้ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ	ดังนี้

	 	 2.1	 ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่าง 

เท่าเทียมกัน	และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น

	 	 2.2	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 

เข้าร่วมประชุมแทน	โดยก�าหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

	 	 2.3	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน 

การประชุม	และระหว่างการประชุม

	 	 2.4	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

	 	 2.5	 ก�าหนดให้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตนและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

	 	 2.6	 แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตามมาตรา	59	แห่ง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 	 2.7	 ก�าหนดมิให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย

ข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก	 หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 และไม่ให้ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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3.  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บรษัิทมนีโยบายในการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ 	

ซึ่งได้แก่	ผู้ถือหุ้นหรือผู้การสนับสนุนทางการเงิน	ลูกค้า	คู่ค้า	พนักงานทุกระดับ	และชุมชนที่บริษัท 

ตัง้อยู	่เป็นต้น	เพือ่สร้างเสรมิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยนืของกจิการ	

โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	บริษัทยังมีนโยบาย 

การดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	ดังนี้

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	 คณะกรรมการของบริษทัมนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิท	ทัง้ข้อมลู	

ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และสามารถเข้าถึงได้

ง่าย	 โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานก�ากับหลัก

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ผ่านช่องทางทีก่�าหนดแล้ว	บรษิทัยงัมนีโยบายในการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ	 

ทีส่�าคัญซึง่อาจส่งผล	กระทบต่อการตดัสินใจใช้สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุ้น	หรอืข้อมลูทีอ่าจส่งผลกระทบ 

ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	 โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	 ของตลาดหลัทรัพย์และ 

เวปไซท์ของบริษัท	รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ	ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

อีกด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย กำรปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการด�าเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

พนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน	โดยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	การฝึกอบรม	

และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีคุณภาพ

คู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงท�า

ร่วมกัน	และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ	

รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด	

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว

คู่แข่ง บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม	และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์

ร่วมกันในอุตสาหกรรม

เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา	รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ	ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ

ชุมชม/สังคม บริษัทรับผิดชอบในการดูแลมิให้การด�าเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน

และสังคม	รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและมีนโยบายในการ

สร้าง/พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาล บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการท�างานอย่างโปร่งใส	โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

เพื่อความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ	และมุ่งเน้นการช�าระภาษีด้วยความถูกต้องและ

ตรงตามข้อก�าหนดและระยะเวลาที่กฏหมายก�าหนด
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ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

	 	 คณะกรรมการของบรษิทัมจี�านวน	9	ท่าน	ประกอบด้วย	กรรมการทีม่ไิด้เป็นกรรมการอสิระ

จ�านวน	6	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	3	ท่านและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ 

ผู้ถือหุ้นจ�านวน	 3	 ท่าน	 ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้	 ความสามารถและมีประสบการณ์

ความช�านาญในธรุกจิของบรษิทั	และมกีรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	ท�าหน้าที ่

ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ	 และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	

	 	 บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็น

คนละบุคคลกัน	 เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด	 โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็น 

ผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่	และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งทั้งสอง

	 	 บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ ให ้ค�าแนะน�าด ้านกฎหมายและ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ	 และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	

รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติขอบคณะกรรมการ

 2. คณะอนุกรรมกำร

	 	 คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของ

บริษัท	4	คณะ	ได้แก่	

	 	 2.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 จ�านวน	 

3	ท่าน	และมีวาระ	การด�ารงต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	ไม่เกินคราวละ	3	ปี	

	 	 2.2	 คณะกรรมการบริหาร	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวน	3	ท่าน

	 	 2.3	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ	และกรรมการ	

ตรวจสอบจ�านวน	3	ท่าน

	 	 2.4	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิารจ�านวน	5	ท่าน

 3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 	 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญในการด�าเนิน

ธุรกิจ	 รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ	และมีความเป็นอิสระในการสอบทาน	 

การด�าเนินงานของบริษัท	 คณะกรรมการของบริษัทจะท�าหน้าที่ในการการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	

กลยุทธ์	เป้าหมายทางการเงิน	ความเสี่ยง	แผนงาน	และงบประมาณ	รวมทั้งก�ากับ	ควบคุม	ดูแลให้ฝ่าย

จัดการ	ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 คณะกรรมการของบริษัทได ้จัดท�าข ้อพึงปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับจริยธรรม	 (Code	 of	

Conduct)	 และได้ท�าการสื่อสารให้คณะกรรมการ	 ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและ 

ถือปฏิบัติ	โดยมีหัวข้อต่างๆ	สรุปได้ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



58

	 	 3.1	 จรรยาบรรณทางด้านการด�าเนินธุรกิจ

	 	 	 •	 การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใสและยุติธรรม

	 	 	 •	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และการปฏิบัต ิ

	 	 	 	 ตามจารีต	ประเพณี	และศีลธรรมอันดี

	 	 	 •	 การบนัทกึและให้ข้อมลูทีเ่ป็นความจรงิ	ถกูต้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

	 	 	 •	 การรักษาความลับขององค์กร

	 	 	 •	 การขัดกันของผลประโยชน์

	 	 	 •	 การดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร

	 	 	 •	 การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ	ความรู้	ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 •	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก	และองค์กรชุมชนต่าง	ๆ

	 	 	 •	 การจัดซื้อและจัดหาอย่างเป็นธรรม

	 	 	 •	 การจ้างงานอย่างโปร่งใส

	 	 	 •	 บรรยากาศในการท�างานที่ดีอย่างมีมาตรฐาน

	 	 	 •	 การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

	 	 3.2	 จรรยาบรรณของพนักงาน

	 	 	 •	 ความซื่อสัตย์

	 	 	 •	 การรักษาข้อมูลและเอกสารอันเป็นความลับ

	 	 	 •	 การรักษาดูแลทรัพย์สิน

	 	 	 •	 การยึดมั่นในวิชาชีพ

	 	 	 •	 การท�าธุรกิจส่วนตัว

	 	 	 •	 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 	 •	 กิจกรรมทางการเมือง

	 	 	 •	 กิจกรรมทางศาสนา

	 	 การพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น	 คณะ

กรรมการของบริษัทจะก�าหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในเรื่องท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง	 เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	 และจะเปิดเผยข้อมูลใน

สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการท�างาน

	 	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก	 (outsource)	 เป็นหน่วยงานตรวจ

สอบภายในเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส�าคัญ

อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะส่งเสริมความน่า

เชื่อถือให้กับงบการเงิน	ทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของ

ระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่งครอบคลุมทั้งการด�าเนินงาน	 และการก�ากับดูแลการปฏิบัติ

งาน	 (Compliance	Control)	การจัดการความเสี่ยงและการให้ความส�าคัญต่อรายการผิดปกติ

ทั้งหลาย
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รำยชื่อ

จ�ำนวนเข้ำประชุม/จ�ำนวนกำรประชุม ปี 2560

กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำร

สรรหำ
คณะกรรมกำร

กำรประชุม
ผู้ถือหุ้น

1. พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์ 4/4 - 4/4 1/1

2. พตท.ดร.ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์ 4/4 1/1 4/4 1/1

3. น.ส.สุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน 4/4 1/1 4/4 1/1

4. นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์		 - 1/1 4/4 1/1

5. นายชาญชัย		อัศวกาญจน์ - - 4/4 1/1

6. นายธเนศพล		มงคลรัตน์ - - 4/4 1/1

7. นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์ - - 4/4 1/1

8. นายราชัน		ควรหา - - 4/4 1/1

9. นายรัช		ทองวานิช - - 4/4 1/1

 4. กำรประชุมคณะกรรมกำร

	 	 บรษิทัจะจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมออย่างน้อย	3	เดอืน/ครัง้	โดยจะ 

มีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	เพื่อให้กรรมการ

ได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ	 อีกทั้งมีเลขานุการบริษัท	 ท�าหน้าที่	 ดูแลกิจกรรมของ 

คณะกรรมการบริษัท	บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

 5. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

	 	 บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมออย่างน้อย 

ปีละหนึง่ครัง้	เพือ่พจิารณาปรับปรุงแก้ไข	โดยจะมกีารก�าหนดหลักเกณฑ์เพือ่ใช้เปรียบเทียบผลการปฏบิตังิาน	

 6. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	 คือ	 “ค่าเบี้ยประชุม”	 ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย	 เม่ือเทียบกับ	

อตุสาหกรรมเดยีวกัน	โดยจะค�านงึถงึความเพยีงพอต่อหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ	ซึง่กรรมการต้องรบัผดิชอบ 

ส่วนผูบ้รหิารจะได้รับผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจ�าปี	โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของ

บรษิทัเป็นส�าคญั	ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารรวมกนัจะต้องเป็นจ�านวนไม่สงูผดิปกติ

เมือ่เทยีบกบัผลตอบแทนโดยเฉลีย่ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ทัง้นีจ้ะค�านงึผลประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	 ทั้งนี้	 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีของทุกปี

 7. กำรพัฒนำ

	 	 บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิการฝึกอบรมแก่ผูท่ี้เกีย่วข้องในระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท	

เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง	และมกีารจดัท�าเอกสารและแผนงานทีเ่ป็นระบบ	เพือ่ให้

ผู้ที่เข้ามารับต�าแหน่งสามารถด�าเนินการอย่างต่อเนื่องได้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ	

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

	 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส�าหรับในปี	2560	สรุปได้ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



นโยบายภาพรวม10.1

	 บรษัิทมเีจตนารมณ์ท่ีจะด�าเนินธรุกิจให้
เจรญิเติบโตบนพ้ืนฐานของธรรมาภบิาลและ
การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม
อย่างย่ังยืน	โดยค�านึงถงึผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนได้เสยีทุกกลุม่เป็นหลกั	ท้ังน้ี	เพือ่ให้ภาค
อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้
อย่างเป็นสุข	 ในการน้ี	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักการ	8	 ข้อ	
ดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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 1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
	 	 บริษัทให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกิจโดยปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้าทีส่จุรติ	และเป็นธรรม	ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท	 และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ 
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	

 2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
	 	 บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 ยึดม่ันในความถูกต้อง	 โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้าน	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน	 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 
ไม่สนบัสนนุให้มกีารสร้างความส�าเรจ็	ของงาน	ด้วยวธิกีารทจุรติ	โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มกีารก�าหนด	“แนวนโยบายการ	ป้องกนั
การทุจริตคอร์รัปชั่น”	(เอกสารแนบ	5	ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	56-1)

 3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
	 	 บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน	คู่ค้า	และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน	และยังไม่ส่งเสริม
ให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน	 รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ	 เช่น	 นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว	 โดยมีโครงสร้าง
แรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย	นอกจากนี้	ทางบริษัทฯ	ยังมีการจ้างพนักงานผู้พิการมากกว่าสัดส่วนที่	พรบ.	ก�าหนดเข้าท�างาน
ในส่วนงานที่เหมาะสม	และมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	ตาม	พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.2556

 4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
	 	 พนักงานทุกคนคือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในองค์กร	 มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน	 โดยมีการจ่ายผลตอบแทน	
ก�าหนดระยะเวลาท�างานตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และค�านงึถงึความปลอดภยั	และอาชวีอนามยัของพนกังาน	โดยบรษิทัได้มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัย	และความปลอดภัย	เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
ISO14001	และ	OHSAS18001	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั้งสองระบบจาก	SGS	ในปี	2557	บริษัทได้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ	 Social	 and	Monetary	 Incentives	 for	 Smoking	 Cession	 at	 Large	
Employers	(Quit	CHAMPS)	ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อให้พนักงาน	และคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดี	ลดปัญหาด้านสังคม

 5. กำรรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 	 บริษัทมีการก�าหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ	ในเรื่องการส่งมอบสินค้า	และบริการที่มีคุณค่าให้กับ
ลูกค้า	โดยเน้นคุณค่า	คือ	สินค้าและบริการมีประโยชน์ตามที่ลูกค้าต้องการ

 6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
	 	 บรษิทัส่งเสรมิและให้ความรูด้้านสงัคมและสิง่แวดล้อมกบัพนกังานทกุระดบัของบริษทั	เพือ่ใช้เป็นแนวทางร่วมกนัในการ
พัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร	 รวมถึงก�าหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ	 
ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
	 	 บริษัทได้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน	ชุมชน	และคุณภาพของ
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอย่างเสมอภาคการบริหาร	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 การรณรงค์ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมที่ท�างาน	 มีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณ	 ใกล้เคียง	 อาทิเช่น	 การร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก 
ในโรงเรียนชุมชนต่างๆ	การร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน	การร่วมท�า	Big	Cleaning	Day	กับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์	และการร่วมและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

 8. นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม CSR
	 	 ทางบริษัทฯ	 ได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	 
โดยในปี	 2553	 ทางบริษัทฯ	 ได้คัดเลือกจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สนช.)	 ในโครงการนวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม	 
ชื่อผลิตภัณฑ์	 น�าร่องการใช้ถุงเพาะช�าพลาสติกชีวภาพส�าหรับไม้ดอกไม้ประดับ	 โดยบริษัทมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้า	และบริการใหม่ๆ	ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
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การด�าเนินงานการจัดท�ารายงาน

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.2

10.3

	 บรษิทัฯ	มกีารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกบัการด�าเนนิธรุกจิ	และมาตรฐานการจดัการด้าน

สิ่งแวดล้อม	 ISO14001	 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม	 ISO14001:2015	 จาก

บริษัท	SGS	เพื่อใช้เป็น	แนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้มั่นใจว่า

	 -	 มกีารควบคมุสาเหตทุีก่่อให้เกดิผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีเกดิจากกจิกรรมการด�าเนนิงานของ

บริษัท

	 -	 การด�าเนินงานของบริษัทได้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ด้านสิ่งแวดล้อม

	 -	 มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	ในการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้	 บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ต่างๆ	ที่บริษัทจัดขึ้น	เช่น

 1. โครงกำรคัดแยกขยะ

	 	 บริษัทฯ	 ได้สร้างจิตส�านึกให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม	 

ช่วยกันรักษาความสะอาด	 และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน	 โดยการจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อให้ทุกคนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และเห็นถึงความส�าคัญของการคัดแยกขยะ	 โดยได้น�าเงินท่ีได้จาก

การคัดแยกขยะ	คืนกลับให้พนักงานทุกคนในรูปของก�านัล	เพื่อให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจในการท�างาน	

 2. โครงกำรควบคุมและจัดกำรสำรเคมี

	 	 บริษัทฯ	ได้มีการจัดเก็บ	และควบคุมการใช้สารเคมี	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	ผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อม	และสขุภาพอนามยัของพนกังาน	โดยมกีารตรวจตดิตามสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่าง

สม�่าเสมอ	 รวมถึงปรับปรุงข้อปฏิบัติในการท�างานเป็นระยะและต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งก�าหนดการซ้อมแผน

ฉุกเฉิน	กรณีสารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจ�าทุกๆ	ปี

 3. โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม

	 	 เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ประหยัดพลังงาน	เพื่อลดปัญหาโลกร้อน	ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกก�าลังประสบอยู่	โดยรณรงค์ให้พนักงาน

ร่วมมือกัน	 ในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	 

การประหยัดพลังงานแก่พนักงานอย่างทั่วถึงสม�่าเสมอ

 4. กิจกรรม 5 ส

	 	 บริษัทฯ	 ได้มีนโยบายจัดท�ากิจกรรม	 5	 ส	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนา

ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต	โดยให้พนักงานตระหนักถึงความสะอาด	ความมีระเบียบ	ความสะดวก

ในการท�างาน	ตลอดจนมีสภาพ	แวดล้อมในการท�างานที่ดี	โดยทางคณะกรรมการ	5	ส	จะก�าหนดวันท�า

กิจกรรม	Big	Cleaning	Day	ในทุก	ๆ	ปี

-	 ไม่มี	–	
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม10.4
	 ทางบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม 

ต่อเน่ืองทุกปี	 เช่น	 การอนุรักษ์พลังงาน	 การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา	 ตลอดจนด้านศาสนา	 

ที่นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ	 และยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัด	 ที่ขาดแคลน	

อุปกรณ์การเรียนการสอน	โดยหาข้อมูลต่างๆ	จากพนักงานที่มีภูมิล�าเนาในต่างจังหวัด	เพื่อเป็นก�าลังใจ	

และส่งเสรมิด้านการศึกษาของเยาวชน	ในด้านกระบวนการผลติ	บรษิทัฯ	ได้มกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพ	

การผลติเพือ่ลดการใช้พลงังาน	ตลอดจนการบริหารจดัการผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามความต้องการอย่าง

มีระบบ	เพื่อใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ ได้จัดท�ำเอกสำร SD Report ประจ�ำปี 2017 

  เผยแพร่ทำง www.saleecolour.com
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่าง
ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

11.1

11.2

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 1/2560	 เมื่อวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2560	 ซึ่งมีคณะ

กรรมการตรวจสอบทั้ง	 3	 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย	 ได้ท�าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของ	บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการ	กลต.	โดยเฉพาะในส่วน

ของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหารและบุคคล 

ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 (ตามข้อ	 3.3	 ถึง	 3.7	 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน)	นั้น	บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ		ส�าหรับ	การควบคุมภายในหัวข้ออื่น

ของระบบควบคุมภายใน	คณะกรรมการเห็นว่า	ปัจจุบันบริษัท	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับ

หนึ่ง	บริษัทได้มีนโยบายที่จะใช้	ผู้ตรวจสอบภายใน	โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก	(Outsource)	ให้ท�าการ

ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั	โดยทีผ่่านมาบรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทั	เอ.เอส.เค.เอ็น.อนิเตอร์เนชัน่แนล	

ออดิท	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 ตั้งแต่เดือนเมษายน	 2551	 ถึงปัจจุบัน	 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้มี 

ข้อเสนอแนะต่างๆ	และบรษิทั	ได้มกีารปรบัปรงุระบบการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนัน้	บรษิทั 

ได้มกีารจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในอสิระ	(Outsource)	

ภายนอก	 และด�าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ	และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

-	ไม่มี	–		
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท

11.3

	 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที	่4/2553		เมือ่วนัที	่24	พฤศจกิายน	2553	ได้แต่งตัง้

ให้บริษัท	A.S.K.N.International	Audit	Services	ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	ตั้งแต่

วนัที	่1	กรกฎาคม	2553	ซึง่บรษิทัฯ	ไดม้อบหมายให้	นายณฎัฐพล	ศรบีญุเรืองฤทธิ	์เปน็ผูร้บัผิดชอบหลกั

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท	 และ	 นายณัฎฐพล	 ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ 

แล้วเห็นว่า	 มีความเหมาะสมพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ	 

และมีประสบการณ์	 ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท	 

มาเป็นระยะ	6	ปี	โดยบริษัทฯ	ยังได้แต่งตั้ง	นางจิราวรรณ	ก�าจัด	ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัท	เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

	 ทั้งนี้	 การพิจารณาและอนุมัติ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ตรวจสอบภายใน 

ของบริษัท	จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 สรปุรายการระหว่างกนัของบรษิทั	และบรษัิทย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

ที่เกิดขึ้นในปี	2559	และ	ปี	2560	ดังนี้

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด

บริษัท ไดเวอร์ เคมีคอลส์ จ�ำกัด

บริษัท/บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

ควำมสัมพันธ์ รำยกำร
ขนำดรำยกำร
ปี 2559 (ลบ.)

ขนำดรำยกำร
ปี 2560 (ลบ.)

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

บริษัท	วีไอวี	

อินเตอร์เคม	

จ�ากัด	

(“VIV”)

บริษัท	วีไอวี	อิน

เตอร์เคม	จ�ากัด	

เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทในสัดส่วน	

20.96%	และมี

กรรมการร่วมกัน

ได้แก่	นายสุชาติ	

จิวะพรทิพย์	และ

นายชาญชัย	

อัศวกาญจน์

1.	ขายสินค้า

2.	ซื้อสินค้า

3.	ลูกหนี้การค้า

4.	เจ้าหนี้การค้า

5.	ค่าที่ปรึกษา

35.34

-

6.53

-

-

39.41

0.03

12.91

-

-

•	บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่	VIV	ตามรายการ

ที่	1	และตามรายการที่	3	โดยเงื่อนไขการค้าและราคา

เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบ

เทียบรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

•	ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ	5	-	10	

โดยเฉลี่ย

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ

•	รายการต่างๆ	ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัท

•	มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท/บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

ควำมสัมพันธ์ รำยกำร
ขนำดรำยกำร
ปี 2559 (ลบ.)

ขนำดรำยกำร
ปี 2560 (ลบ.)

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

บริษัท	ไดเวอร์ส	

เคมีคอลส์	จ�ากัด	

(“DIV”)

มีกรรมการ

ร่วมกัน	ได้แก่	

นายรัช	

ทองวานิช	และ

ครอบครัวของ

นายรัช	ได้แก่	

ลูกสาว	และ

ลูกเขย	ถือ

หุ้นบริษัทใน

สัดส่วน	2.24%

1.	ขายสินค้า

2.	ซื้อสินค้า

3.	ลูกหนี้การค้า

4.	เจ้าหนี้การค้า

5.03

36.02

1.17

2.67

6.99

57.23

2.37

11.68

•	บริษัทขายมาสเตอร์แบตซ์	ให้แก่	DIV		ตามรายการ

ที่	1	และ	3	เป็นการขายสินค้าตามปกติ	เนื่องจาก	DIV	

ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์	จึงมีการสั่งซื้อสินค้า

จากบริษัทไปจ�าหน่ายตามปกติ	ทั้งนี้	เงื่อนไขการค้าและ

ราคาเป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบ

เทียบรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง	

ส�าหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก

นั้น	ใช้การก�าหนดราคาในลักษณะต้นทุนบวกก�าไรส่วน

เพิ่มตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้

•	บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก	DIV	ตามรายการที่	2	และ	4	

เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ	เนื่องจาก	DIV	

ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์นั้น	เป็นตัวแทน

จ�าหน่ายสารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	

ทั้งนี้	เงื่อนไขการค้า	และราคาเป็นไปตามลักษณะการ

ด�าเนินการค้าปกติ	เมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับบุคคล

ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ

•	รายการต่างๆ	ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การด�าเนินงานของบริษัท

•	มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
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บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท/บุคคลที่
เกี่ยวข้อง

ควำมสัมพันธ์ รำยกำร
ขนำดรำยกำร
ปี 2559 (ลบ.)

ขนำดรำยกำร
ปี 2560 (ลบ.)

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

บริษัท	สาลี่

อุตสาหกรรม

จ�ากัด	(มหาชน)	

(“SALEE”)

บริษัท	สาลี่

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	

(มหาชน)	เป็นผู้

ถือหุ้นของบริษัทใน

สัดส่วน	8.11%

และมีกรรมการ

ร่วมกันได้แก่	

นายสุชาติ	จิวะพร

ทิพย์	และ

นายชาญชัย	

อัศวกาญจน์

1.	ขายสินค้า

2.	ซื้อสินค้า

3.	ลูกหนี้การค้า

4.	เจ้าหนี้การค้า

0.24

-

0.01

-

1.10

-

-

-

•	บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่	SALEE	ตามรายการที่	1	

และตามรายการที่	2	โดย	เงื่อนไขการค้าและราคา

เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติเมื่อ

เปรียบเทียบรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่น

ที่ไม่เกี่ยวข้อง

•	บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก	Salee	ตามรายการที่	2	

และราคาเป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ

เมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่น

ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ

•	รายการต่างๆ	ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัท

•	มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ รำยกำร
ขนำดรำยกำร
ปี 2559 (ลบ.)

ขนำดรำยกำร
ปี 2560 (ลบ.)

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

บริษัท	สาลี่	พริ้นท์ติ้ง	

จ�ากัด	(มหาชน)	(“SLP”)

บริษัท	สาลี่

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	

(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัทในสัดส่วน	

65%	และมีกรรมการ

ร่วมกัน	คือ	

นายสุชาติ	จิวะพรทิพย์

1.	ขายสินค้า

2.	ซื้อสินค้า

3.	ลูกหนี้การค้า

4.	เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

-

0.50

-

0.09

•	บริษัทซื้อสินค้าจาก	“SLP”	ในรายการ

ที่	2		โดยเงื่อนไขการค้าและราคาเป็น

ไปตามลักษณะการด�าเนินการตาม

ปกติธุรกิจ	โดยบริษัทซื้อสินค้าเพื่อน�า

ไปใช้ในการผลิตสินค้าและราคาเป็น

ไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ

เมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับบุคคล

ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ รำยกำร
ขนำดรำยกำร
ปี 2559 (ลบ.)

ขนำดรำยกำร
ปี 2560 (ลบ.)

เหตุผลและควำมจ�ำเป็น

บจก.เพชรสยาม

(ประเทศไทย)

บริษัท	สาลี่

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	

(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัทในสัดส่วน		

75%	

1.	ขายสินค้า

2.	ซื้อสินค้า

3.ลูกหนี้การค้า

4.เจ้าหนี้การค้า

-

-

-

-

1.75

-

0.41

-

•	บริษัทขายมาสเตอร์แบตซ์ให้กับ	บจก.

เพชรสยาม	ตามรายการที่	1	โดยเงื่อนไข

การค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะ

การด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบ

รายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้อง
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 การอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกันทีผ่่านมาของบรษิทั	ได้มกีารพจิารณาโดยกรรมการของบรษิทั	ซึง่ในขณะนัน้บรษัิทยงัไม่มี

การก�าหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน	เนื่องจาก	บริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจ�ากัด	แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณา

รายการดังกล่าว	 ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก	 รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	

ส�าหรับในปัจจุบัน	 บริษัทได้มีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน	 โดยจะก�าหนดให้ผู้บริหารหรือ 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได	้ รวมท้ังบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการท�ารายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 1. กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด :	บริษัทจะยังคงมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	การ

ให้เช่าที่ดินและอาคาร	รวมถึงการให้บริการต่าง	ๆ	เช่น	สาธารณูปโภค	และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า,	การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานะ

บรษัิทย่อย,		การซือ้ขายสนิค้า-วตัถดุบิหรอืการว่าจ้างผลติ	เป็นต้น	นอกจากนีบ้รษิทัยงัเป็นผูค้�า้ประกนัวงเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน

ให้บริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด	ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว	

  บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด:	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์	ดังนั้น	จึงอาจมี

รายการค้าระหว่างกนัเกดิขึน้	เช่น	การซือ้-ขายสนิค้าและวตัถดุบิ	เป็นต้น	ซ่ึงการท�ารายการดงักล่าวเป็นไปตามธรุกิจปกตหิรือสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติของบริษัท	

 บริษัท สำลี่อุตสำหกรรม จ�ำกัด (มหำชน) :

	 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 ส�าหรับอุตสาหกรรม	 อิเลคทรอนิคส์และ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า	จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น	เช่น	การซื้อ-ขายสินค้า	วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต	เป็นต้น	ซึ่งการท�ารายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ	หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

 บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์	ดังนั้น	จึงอาจมี

รายการค้าระหว่างกนัเกิดขึน้	เช่น	การซือ้-ขายวตัถดุบิหรอืสินค้า	เป็นต้น	ซ่ึงการท�ารายการดงักล่าวเป็นไปตามธรุกจิปกติหรอืสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติของบริษัท

 บริษัท สำลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) :	เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายฉลากสินค้า	ดังนั้น	จึงอาจ

มีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น	เช่น	การซื้อวัตถุดิบ	เป็นต้น	ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัท

 บริษัท เพชรสยำม (ประเทศไทย) จ�ำกัด : เน่ืองจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตพลาสติกแปรรูป	 ดังน้ัน	 จึงอาจมี

รายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น	เช่น	การขายวัตถุดิบ	เป็นต้น	ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัท

 2. นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

	 	 หากบริษัทมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทมีนโยบาย

ที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น	 ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	 บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ	 หรือคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี	
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นโยบำยของบริษัทในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันจ�ำแนกตำมประเภทรำยกำรมีดังนี้

	 •	 รายการธรุกจิปกตแิละรายการสนับสนนุธรุกจิปกต	ิอาท	ิการซือ้และขายสนิค้า	การว่าจ้างผลติ	เป็นต้น	บรษิทัมนีโยบาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา	และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผล	 และความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว	 และการมี
เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรม	และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	 เมื่อเทียบเคียงกับการท�ารายการระหว่าง
บริษัทและบุคคลทั่วไป	 หรือการท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป	 หรือการท�ารายการ 
ในลกัษณะเดยีวกบัของผูป้ระกอบการอืน่ในธรุกจิ	บรษิทัมนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณา	และให้ความเหน็เกีย่วกบั 
เหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส	 และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 •	 รายการอื่นๆ	นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น	 เช่น	 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือบริการอื่น	 หรือ	 รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	 บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว	และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		รวมถงึการปฏิบติัตามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

ทัง้นี	้บรษิทัไม่มนีโยบายการให้กูย้มืเงนิเพือ่ให้บคุคล	ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์น�าไปประกอบธรุกิจหรือด�าเนนิงานแทนบรษิทั

	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ	 ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	 ประกาศ	
ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย	 โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปีของบริษัท	และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 นอกจากนั้น	ในปี	2554	ได้มีการก�าหนดนโยบายเพิ่มเติมส�าหรับ	สินค้าที่บริษัทหรือ	บริษัทย่อยท�าการจ�าหน่ายให้แก่บุคคล 
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ในกรณีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถท�าการเทียบเคียงกับการที่บริษัทหรือบริษัทย่อย
ท�าการจ�าหน่ายให้แก่บคุคลทัว่ไปได้	ซึง่อาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	หรอืเป็นการบดิเบือน
ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน	 อันอาจท�าให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับความเสียหายได้	 เพื่อความชัดเจน	 และความโปร่งใสในการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย	จงึก�าหนดนโยบายในการก�าหนดราคาจ�าหน่ายแก่บคุคลทีมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ส�าหรบั
สินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจ�าหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการก�าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน	(Cost	Plus)	ดังนี้

	 ทั้งนี้	การก�าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น	เป็นการก�าหนดจากต้นทุนมาตรฐาน	(Standard	Cost)	ที่จัดท�าโดยฝ่ายบัญชี
และการเงินของบริษัท	 โดยในกรณีท่ีเม่ือเทียบเคียงกับต้นทุนที่ท�าการผลิตจริง	 (Actual	 Cost)	 แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบาย
การก�าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนตามท่ีระบุไว้ข้างต้นนั้น	 และมีมูลค่าการซื้อหรือขายต่อรายการสินค้าเกินกว่า	 20,000	 บาทต่อ
ไตรมาส	 ให้รายงานรายละเอียดรายการดังกล่าว	 โดยแจกแจงถึงสาเหตุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความ
เหมาะสมของการท�ารายการต่อไป

ประเภทสินค้ำ
นโยบำยรำคำส่วนเพิ่มจำกต้นทุน

(Cost Plus)

•	กรณีเป็นสินค้าซื้อมาและขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต มากกว่า	1%

•	กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงโดยผลิตปริมาณมาก		(เกินกว่า	500	กิโลกรัม)	 มากกว่า	10%

•	กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงโดยผลิตในปริมาณน้อย	(ต�่ากว่า	500	กิโลกรัม) มากกว่า	30%
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ผู้สอบบัญชี

ปี	2558	 นางสาวสุมาลี		รีวราบัณฑิต		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3970	บริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

ปี	2559	 นางสาวสุมาลี		รีวราบัณฑิต		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3970	บริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

ปี	2560	 นางสาวสุมาลี		รีวราบัณฑิต		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3970	บริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

สรุปรำยงำนผู้สอบบัญชี ปี 2558 - 2560

 ปี 2558	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ดังนี้

	 	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ผลการด�าเนิน

งานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของบริษทั	สาล่ี	คลัเล่อร์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบริษทัย่อย	และเฉพาะ

ของบริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

 ปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ดังนี้

	 	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ผลการด�าเนิน

งานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของบริษทั	สาล่ี	คลัเล่อร์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบริษทัย่อย	และเฉพาะ

ของบริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

 

 ปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ดังนี้

	 	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการด�าเนิน

งานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกันของบริษทั	สาล่ี	คลัเล่อร์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบริษทัย่อย	และเฉพาะ

ของบริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่วนที่	3			ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	(Audit	fee)
 ค่าตอบแทนการสอบบัญชบีรษัิท	และบริษัทย่อยทีจ่่ายให้แก่ส�านกังานผูส้อบบญัชขีองบริษทัในรอบปีทีผ่่านมา

ส�าหรับปี	2560	ค่าสอบบัญชีเพิ่มจากปี	2559	จ�านวน	465,000	บาท	

อื่นๆ
ในปี	2560	จ่ายค่าตรวจช�าระบัญชีในการปิดบริษัท	โพลี	โพลิเมอร์	จ�ากัด	อีก	15,000.00	บาท

บริษัท งวด          2558          2559    2560

Salee	Colour ไตรมาส 390,000.00 390,000.00 420,000.00

 รายปี 600,000.00 610,000.00 700,000.00

Review	Annual	Report - - 50,000.00

 Total 990,000.00 1,000,000.00 1,170,000.00

Poly	Merit	Asia ไตรมาส 90,000.00 90,000.00 60,000.00

 รายปี 330,000.00 370,000.00 300,000.00

BOI 90,000.00 90,000.00 100,000.00

 Total   510,000.00 550,000.00 460,000.00

Composite	Asia ไตรมาส - - 30,000.00

รายปี 					15,000.00 15,000.00 200,000.00

BOI - - 80,000.00

Total     15,000.00 15,000.00 230,000.00

Poly	Polymer รายปี 					15,000.00 15,000.00 15,000.00

Total     15,000.00 15,000.00 15,000.00

Consolidate  1,440,000.00 1,490,000.00 1,955,000.00

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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ตารางสรุปงบการเงินรวม

	 ฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงานที่เสนอประกอบด้วย	 ผลการด�าเนินงานจากงบการเงิน	 ส�าหรับปีสิ้นสุด	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

	 			บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 			งบแสดงฐานะการเงิน

	 			ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560,	2559	และ	2558

งบแสดงฐำนะกำรเงิน            2560 2559       2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 	6.84 11.25	 20.27	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 225.63 191.71	 171.16	

สินค้าคงเหลือ 240.80 178.94	 159.44	

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 21.29 4.92	 2.68	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.66 3.45	 3.58	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 496.23 390.27 357.13 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 760.19 724.52	 683.83	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.97 3.43	 3.43	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1.54 1.89	 5.18	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.54 10.17	 12.27	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 769.24 740.01 704.71 

รวมสินทรัพย์ 1,265.47 1,130.28 1,061.84 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน         2560         2559      2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 218.61 124.81	 90.45	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 205.26 157.02	 135.01	

เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 28.81 60.17	 51.44	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 1.69 1.69	 2.86	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.58 2.54	 1.24	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 457.95 346.23 281.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

เงินกู้ยืมระยะยาว-จากธนาคาร 64.06 40.07	 63.88	

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 1.50 3.19	 3.69	

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7.19 8.12	 4.35	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 72.75 51.38 71.92 

รวมหนี้สิน 530.70 397.61 352.92 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว    

หุ้นสามัญ	583,511,702	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 587.90 583.51	 582.54	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 109.54 106.31	 105.59	

ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 5.23 6.22 4.64

ก�าไรสะสม

						จัดสรรแล้ว	ส�ารองตามกฎหมาย 6.30 5.05	 4.02	

						ยังไม่ได้จัดสรร 25.80 31.58	 12.13	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 734.77 732.67 708.92 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,265.47 1,130.28 1,061.84 
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ      2560      2559    2558

รำยได้    

รายได้จากการขายและบริการ 1,052.99 945.74	 865.84	

รายได้อื่น 7.54 5.02	 3.60	

รวมรำยได้ 1,060.53 950.76 869.44 

ค่ำใช้จ่ำย    

ต้นทุนขายและบริการ 882.15 774.07	 699.91	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 78.16 71.47	 62.37	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 68.24 71.56	 63.82 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,028.54 917.10 826.10 

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 31.98 33.66	 43.34	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (10.77) (7.92) (10.86)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ 21.21 25.74	 32.48	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (3.24) (3.84) 0.83	

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี 17.97 21.90	 33.31 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี (1.94) (1.42) 0.37 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 16.03 20.48	 33.68 

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 0.031 0.038	 0.057 
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งบกระแสเงินสด      2560      2559    2558

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิก่อนภำษี 21.21 25.73	 32.48	

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไปใน)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 25.89 66.39	 72.08	

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไปใน)	จากกิจกรรมลงทุน (88.95) (84.81) (2.91)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไปใน)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน 58.65 9.42	 (71.43)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (4.41) (9.01) (2.26)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 11.25 20.26	 22.52	

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 6.84 11.25 20.26 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน      2560      2559    2558

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.08 1.13	 1.27	

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) 0.51 0.59	 0.68	

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า) 0.06 0.21	 0.27	

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า) 5.06 5.22	 5.26	

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน) 71.21 69.02	 68.49	

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า) 9.41 11.86	 14.58	

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน) 38.26 30.35	 24.69	

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้(เท่า) 5.72 6.73	 6.95	

ระยะเวลาช�าระหนี้(วัน) 62.93 53.51	 51.80	

วงจรเงินสด(วัน) 46.55 45.86	 41.37	

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ	(งบการเงินรวม)	ในรอบปี	2560	-	2558
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน      2560      2559    2558

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น(%) 16.22 18.15 19.16

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน(%) 2.32 3.03 4.59

อัตราก�าไรอื่น(%) 0.71 0.53 0.41

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร(%) 105.90 231.78 181.37

อัตราก�าไรสุทธิ(%) 1.51 2.15 3.87

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)	ROE 4.36 4.67 6.28

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์		ROA	(%) 2.67 3.07 4.09

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%) 11.48 11.81 13.25

อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า) 0.89 0.87 0.82

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.72 0.54 0.50

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย(เท่า) 3.70 9.86 7.56

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน(เท่า) 0.14 0.48 1.44

อัตราการจ่ายเงินปันผล(%) 1.28
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	 1.	 ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

	 	 กลุ่มบริษัทได้จ�าแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าท่ีผลิต	 ออกเป็น	 5	 ประเภท	 โดยม ี

รายละเอียด	ดังนี้

  ประเภทสีขำวและสดี�ำ		เป็นสนิค้าท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายและสม�า่เสมอในทกุกลุม่ลูกค้า	ในหลากหลาย 

ประเภทผลติภณัฑ์	กลุม่บรษิทัได้ตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกใช้เครือ่งจกัรท่ีมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัจากยโุรป	และมคีวามเฉพาะ	

ในการผลิต	โดยมีความสามารถในการผลิต	สีขาว	2,000	ตัน	และสีด�า	15,000	ตันต่อปี	กลุ่มบริษัทมียอดในการผลิต

และขายสินค้าประเภทนี้	 สร้างรายได้	คิดเป็นร้อยละ	37	ของรายได้รวมในปี	 2560	ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าในปี	 2559	 

ที่ผ่านมา

  ประเภทฟิลเล่อร์	 	 เป็นกลุ่มสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท	ที่ได้รับการยอมรับใน	มาตรฐานคุณภาพ	มีการ

ใช้งานหลักในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตช้ินงานประเภทผืนแผ่นกว้าง	ทั้งชนิดบางและชนิดหนา	 และกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตหีบห่อ 

บรรจุภัณฑ์	ชนิดถุงบรรจุ	ถุงหิ้ว	ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตงานประเภทรีดเป็นท่อและ	Profile	ต่างๆ	เพราะนอกจาก

ความเป็นมาตรฐานด้านคณุภาพแล้วสนิค้าประเภทนี	้สามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ	ในการผลติซึง่เป็นการลดต้นทุน

ไปในเวลาเดียวกัน	 กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีความเฉพาะและเป็นพิเศษ	 และได้ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี

เครื่องจักรชั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดจากอเมริกา	มีความสามารถในการผลิต	ฟิลเล่อร์	16,000	ตันต่อปี	กลุ่มบริษัทมียอด

ในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้	สร้างรายได้	คิดเป็นร้อยละ	30	ของรายได้รวมในปี	2560	ซึ่งลดลงจาก	สัดส่วน

ร้อยละ	33	ของรายได้รวมในปี	2559	ที่ผ่านมา

  ประเภทสีต่ำงๆ 	เป็นสนิค้าทีม่กีารใช้งานในกลุม่เฉพาะ	มขีัน้ตอนในการออกแบบและกระบวนการผลติ	

การตรวจสอบควบคมุคณุภาพท่ีซบัซ้อน	เป็นปัจจยัทีส่่งผลให้ต้นทนุในการผลติค่อนข้างสงู	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสินค้า

ประเภทอื่นๆ	 	 ลูกค้าหลักจะกระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์	 ต่างๆ	 ท่ีต้องการคุณสมบัติด้านความแตกต่าง

ด้านสสีนั	บรษิทัมคีวามสามารถในการผลติสนิค้าประเภทแม่สีต่างๆ	1,200	ตันต่อปี	มยีอดในการผลิตและขายสนิค้า

ประเภทนี้	สร้างรายได้	คิดเป็นร้อยละ	14	ของรายได้รวมในปี	2560	ซึ่งเท่ากับปี	2559

  ประเภทสำรเติมแต่ง	 เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะเช่นกันแต่	 มีขั้นตอนในการออกแบบ	 และ

กระบวนการผลติ	การตรวจสอบควบคมุคณุภาพทีไ่ม่ซบัซ้อนเท่ากบัสนิค้าประเภทส	ี	ลกูค้าหลกัจะกระจกุตวัอยูใ่นกลุม่ 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษท่ีต้องการการเสริมคุณสมบัติ	 ด้านความแตกต่างในการใช้งาน	 บริษัทมีความสามารถ 

ในการผลิตสินค้าประเภทนี้	3,000	ตันต่อปี	มียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้	สร้างรายได้	คิดเป็นร้อยละ	9	

ของรายได้รวมในปี	2560	ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	สัดส่วนร้อยละ	8	ในปี	2559	ที่ผ่านมา
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  ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและกำรบริกำร

	 	 เป็นประเภทธุรกิจที่พิจารณาและด�าเนินการในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท�างานของลูกค้า	 

ด้วยเหตอุนัเนือ่งจากความไม่สมดลุระหว่างก�าลงัการผลติและการขาย	การขยายก�าลงัการผลติของบริษทันี	้ก่อให้เกิด

ก�าลงัการผลติในส่วนของสายการสนบัสนนุการผลติทีเ่หลือ	(Free	Available	Capacity)	พร้อมให้	บริการทีจ่ะเป็นการ

เพิ่มมูลค่าต่อการท�างานของลูกค้า	 อาทิ	 การบด-ย่อยเพื่อลดขนาดวัตถุดิบ	 และการจ�าหน่ายวัตถุดิบบางรายการ 

ที่เกินกว่าประมาณการณ์การใช้งานในสภาวะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง	เกิดยอดขายสร้างรายได้	คิดเป็นร้อยละ	10	

ของรายได้รวมในปี	2560	ซึ่งเพิ่มจาก	สัดส่วนร้อยละ	9	ของรายได้รวมในปี	2559	ที่ผ่านมา

	 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ท่ีส�าคัญในปีที่ผ่านมา

	 ในปี	2560	บริษัทมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญต่าง	ๆ 	ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ	แล้วเมื่อ

คณะกรรมการมมีติอนมุตัใินวาระนัน้	ๆ 	ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	ตลอดจนการเปิดเผย	ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ของบริษัทด้วย	โดยสรุปได้ดังนี้

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทฯบันทึก	ค่าใช้จ่าย	ส�าหรับ	 โครงการใบส�าคัญแสดง

สิทธิดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน	1.2	ล้านบาท	(2559:	2.1	ล้านบาท)	ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับ

รับรู้	“ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”	ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน

	 ในปีนี้มีกรรมการและพนักงานใช้สิทธิ	ESOP-W1	เป็นจ�านวน	3,397,111	หน่วย

	 2.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

  ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 	 ในระหว่างปี	 กลุ่มบริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ	(ปรบัปรงุ	2559)	รวมถงึแนวปฏบิติัทางบญัชฉีบบัใหม่	ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบั 

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2560	 มาถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	 การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี

กับผู้ใช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสารส�าคัญ

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
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  ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต

	 	 	 ในระหว่างปีปัจจบัุนสภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับปรับปรงุ	(ปรับปรงุ	2560)	จ�านวนหลายฉบบั	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิ 

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2561	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 	 	 ฝ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัทฯเชื่อว่า	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มี 

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

ผลการด�าเนินงาน	และความสามารถในการท�าก�าไร

 รำยได้

	 ในปี	2560	กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ	1,061	ล้านบาท	เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,053	

ล้านบาทและเป็นรายได้อื่น	 8	 ล้านบาท	 เพิ่มมากขึ้นเป็นมูลค่า	 110	 ล้านบาท	 จากปี	 2558	 หรือคิดเป็นอัตรา 

เพิม่ขึน้ร้อยละ	12	โดยเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้เพิม่ขึน้และลดลงของรายได้จาก	การขายสนิค้าในแต่ละประเภทสินค้า

รายละเอียดเป็นดังนี้

 ประเภทสขีำวและสดี�ำ		มรีายได้รวมเป็นมลูค่า	387	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	37	ของรายได้รวมใน	ปี	2560	นี้ 

ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี	 2559	 คิดเป็นร้อยละ	 13	 เนื่องจากการขยายส่วนแบ่งตลาด	 เพ่ิมข้ึนในกลุ่มสีด�าและ 

สีขาว	โดยเป็นผลจากการพัฒนาการใช้งานทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

 ประเภทฟิลเล่อร์		มีรายได้รวมเป็นมูลค่า	314	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	30	ของรายได้รวมในปี	2560	ซึ่งเป็น

มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี	 2559	 คิดเป็นร้อยละ	 1	 เนื่องจากเลือกใช้นโยบายราคาเป็นแรงขับเคล่ือนในการเพ่ิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดเพือ่รองรบัการขยายก�าลงัการผลติในอนาคต	ท่ามกลางสภาวะการราคาวตัถดิุบทีผั่นผวนจากการปรบั

ราคาขึ้นลงของน�้ามันดิบ	แต่บริษัทคงนโยบายด้านคุณภาพไว้เช่นปกติ

 ประเภทสต่ีำงๆ		มรีายได้เป็นมลูค่า	149	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	14		ของรายได้รวมในปี	2560	ซ่ึงเป็นมูลค่า

เพิ่มขึ้นจากปี	2559	คิดเป็นร้อยละ	17			เป็นผลจากการบริหารการวางแผนผลิตให้ตอบรับกับค�าสั่งซื้อที่หลากหลาย

ในตลาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม

 ประเภทสำรเตมิแต่ง	มรีายได้เป็นมลูค่า	93	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	9	ของรายได้รวมในปี	2560	ซ่ึงเป็นมลูค่า

เพิ่มขึ้นจากปี	 2559	คิดเป็นร้อยละ	22	 เป็นผลจากการตอบรับการพัฒนาคุณภาพ	และการใช้งานมาสเตอร์แบตซ์ 

ในผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่เพ่ิมมากขึ้นมาก	 และบริษัทเน้นการพัฒนาการใช้งานสินค้าประเภทนี้เพ่ิมมากขึ้นในตลาด

ฟิล์มและหีบห่อบรรจุภัณฑ์
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 ประเภทอืน่ๆ รวมทัง้วตัถดุบิและการบรกิาร	มรีายได้เป็นมลูค่า	110	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	10	ของรายได้รวม 

ในปี	 2559	 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 คิดเป็นร้อยละ	 24	 เป็นผลจากการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมในตลาดกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ส่งออก

 รำยได้อื่น	มีรายได้อื่นเป็นมูลค่า	8	ล้านบาท	ในปี	2560		ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี	2559	คิดเป็นร้อยละ	60	

ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษวัสดุและก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ค่ำใช้จ่ำย

	 ผลการด�าเนนิธรุกจิในปี	2560	ของกลุม่บรษัิทโดยรวมเกดิก�าไรขัน้ต้นเป็นมลูค่า	171	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ 

16	จากรายได้จากการขายและบรกิาร	ซึง่เป็นมูลค่าลดลงร้อยละ	2	เมือ่เทยีบกบัปี	2559	ทีอ่ยูท่ีร้่อยละ	18	เนือ่งด้วย

ราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเป็นผลจากราคาน�้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

	 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น	146	ล้านบาท	จากเดิม	 143	ล้านบาทในปี	 2559	คิดเป็น

มูลค่า	 3	 ล้านบาท	หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 2	 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น	 จากการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารให้ดียิ่งขึ้น

	 เมื่อพิจารณาต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการผลิตรวมในปี	2560	มีมูลค่า	882	ล้านบาท	เพิ่มมากขึ้น	108	ล้านบาท	

จากเดิม	774	ล้านบาทในปี	2559	คิดเป็นร้อยละ	14	อันเนื่องมาจากมูลค่าวัตถุดิบที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น	

	 ปริมาณขายและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ	สามารถแยกวิเคราะห์ตามรายประเภทสินค้าดังนี้

 ประเภทสขีำวและสีด�ำ		ต้นทุนผลิตเฉลีย่ของสนิค้าประเภทนี	้คดิเป็นร้อยละ	83	ของมลูค่าขาย	เพิม่ขึน้ร้อยละ 

2	จากตน้ทนุเฉลีย่ต่อยอดขายร้อยละ	81	ในป	ี2559	เนือ่งจาก;วัตถดุบิมีการปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ปรมิาณขาย

เพิ่มขึ้นร้อยละ	12

 ประเภทฟิลเล่อร์	 	ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้	 คิดเป็นร้อยละ	84	ของมูลค่าขาย	ลดลงร้อยละ	3	

จากต้นทนุเฉลีย่ต่อยอดขายทีค่ดิเป็นร้อยละ	87	ในปี	2559	เนือ่งจากมกีารพฒันาสตูรให้มต้ีนทนุและคณุภาพให้ดขีึน้ 

ส่วนปริมาณขายใกล้เคียงกัน	

 ประเภทสีต่ำงๆ		ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้	คิดเป็นร้อยละ	83	ของมูลค่าขาย	ลดลงร้อยละ	1	จาก

ต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ	84	ในปี	2559	ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	10	

 ประเภทสำรเตมิแต่ง ต้นทนุผลติเฉลีย่ของสนิค้าประเภทนี	้คดิเป็นร้อยละ	79	ของมลูค่าขาย	เพิม่ขึน้ร้อยละ	1 

จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ	 78	 ในปี	 2559	 ปริมาณขายเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ	 15	 จากการพัฒนา 

การใช้งานในตลาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น	

 ประเภทอ่ืนๆ	 รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ	 ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้	 คิดเป็นร้อยละ	 90	 

ของมูลค่าขายและลดลงร้อยละ	1	จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ	91	ในปี	2559	
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  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

	 ปริมาณเงินกู้ยืมรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก	 225	 ล้านบาทในปี	 2559	 เป็น	 311	 ล้านบาทเมื่อส้ินปี	 2560	 

โดยเพิม่ขึน้ไป	86	ล้านบาท	จากการทีบ่ริษทัได้มกีารช�าระเงนิกูร้ะยะยาวตามงวดปรกตไิปอีกส่วนหนึง่	และในระหว่างปี 

บริษัทได้กู้เงินเพิ่มเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและเครื่องจักรใหม่	ท�าให้บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น	11	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	3	ล้านบาท	จากเดิม	8	ล้านบาทในปี	2559		คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	38	จากปีที่แล้ว

 ก�ำไรสุทธิ

	 ในปี	2560	กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจเกิดผลก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า	16	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.5		ของ

รายได้รวม	และก�าไรลดลงจากปี	2559	เป็นมูลค่า	4	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	22	อันเป็นผลจากราคาวัตถุดิบหลัก

คือ	เม็ดพลาสติกได้ปรับราคาเพิ่มตามราคาน�้ามันอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งวัตถุดิบอื่นก็ได้ปรับราคาสูงด้วยเช่นกันส่งผล

ให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง	จากระดับร้อยละ	18	เป็นร้อยละ	16	ท�าให้มีก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง

 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

	 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น	135	ล้านบาท	จากมูลค่า	1,130	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	

เป็นมูลค่า1,265	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	โดยเป็นการเพิ่มในส่วน	ของลูกหนี้การค้า	สินค้าคงเหลือและ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ติดตั้งใหม่

	 กลุ่มบริษัทมีอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(Total	assets	turnover)	ในปี	2559	อยู่ที่	0.89	เท่า	ซึ่งเพิ่ม

ขึน้เม่ือเทยีบกบัอตัราหมนุของสนิทรพัย์รวมเฉลีย่ในปี	2558	ที	่0.87	เท่า		เนือ่งจากมกีารบรหิารในส่วนของทรพัย์สิน

ได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2559

 ลูกหนี้กำรค้ำ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	เป็นมูลค่า	226	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	18	จากมูลค่า	192	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

	 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี	2560	อยู่ที่ประมาณ	71	วัน	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2559	ที่อยู่ที่	69	วัน

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งตอบรับกับ	นโยบายในการให้เครดิตเทอมที่บริษัทก�าหนดไว้ในช่วง	30	-	90	วัน	

	 กลุ่มบริษัทไม่มีหนี้ท่ีค้างช�าระเกิน	 12	 เดือนและไม่มีค่าเผื่อหนี้สูญ	 ซ่ึงนโยบายในการต้ัง	 ค่าเผื่อหนี้สูญของ

กลุ่มบริษัทคือจะตั้งเมื่อลูกหนี้ค้างช�าระมากกว่า	 12	 เดือนท้ังจ�านวน	 และมีการจัดการทางด้านกฎหมายกับหนี้สิน

ค้างช�าระน้ี	 บริษัทได้ปรับระบบการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญ 

ในอนาคต
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สินค้ำคงเหลือ

	 กลุ่มบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือที่ไม่รวมวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทาง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 เท่ากับ	

116	ล้านบาท	และเท่ากับ	71	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์

รวมเท่ากับร้อยละ	9

	 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี	2560	อยู่ที่ประมาณ	38	วัน	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาขายสินค้า

เฉลี่ย	ในปี	2559	จ�านวน	8	วัน	เป็นผลจากการคงนโยบายลดต้นทุนในการผลิต	โดยการเดินสายผลิตแบบต่อเนื่อง		

ลดการสญูเสยี	ท�าให้ได้สนิค้าในปรมิาณมาก	เพือ่เพิม่อ�านาจการต่อรองราคาวตัถดุบิ	และความสามารถ	ในการรบัค�า

สัง่ซือ้ล่วงหน้าจากกลุม่ลกูค้าประจ�าได้ดมีปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้	อกีทัง้เป็นการป้องกัน	ปัญหาวตัถดุบิขาดแคลนอีกด้วย

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ในปี	2560	กลุ่มบริษัทมี	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(รวมถึงเงินมัดจ�าค่าเครื่องจักร)	เฉลี่ย

เป็นมูลค่า	763	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	35	ล้านบาท	จากมูลค่าเฉลี่ย	728	ล้านบาท	ในปี	2559	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากบริษัท

ซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น	ท�าให้กลุ่มบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี	2560	เท่ากับร้อยละ	11.5	ลดลง	0.3	 

เมื่อเทียบกับ	ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี	2558	ที่อยู่ที่	11.8

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ

	 ในปี	2560	กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเป็นมูลค่า	185	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	61	ล้านบาทจากมูลค่า	124	ล้าน

บาท	ในปี	2559	เป็นผลจากการที่บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นท�าให้ต้องจัดหาวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตเพิ่มขึ้น

 หนี้สินรวม

	 ณ	วนัที	่	31	ธนัวาคม	2560	กลุม่บรษิทัมหีนีส้นิรวมเท่ากบั	530	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน	มลูค่า	

458	ล้านบาท	และหนี้สินไม่หมุนเวียน	มูลค่า	72	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	132	ล้านบาทจากหนี้สินรวม	มูลค่า	398	ล้าน

บาท	ณ	31	ธันวาคม	2559	เป็นผลจากกลุ่มบริษัท	ได้กู้เงินเพิ่ม	จากการก่อสร้างคลังสินค้า	และลงทุนในเครื่องจักร

เพิ่มขึ้น	 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	 (D/E	Ratio)	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	พบว่า	ผลจากการเพิ่มทุน

ข้างต้นท�าให้กลุ่มบริษัทมี	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่	0.73	เท่า	ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก	0.19	เท่า	ณ	31	ธันวาคม	2559	และ 

ยังสอดคล้องตามเงื่อนไขการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน	
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจ�านวน	735	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2	ล้านบาท	จาก	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2559	ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นจ�านวน	733	ล้านบาท	โดยเพิ่มมาจากก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี	16	ล้าน

บาท	และอีก	6.6	ล้านบาทจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จากการใช้สิทธิของหุ้นที่ให้กับพนักงาน	และผู้ถือหุ้นเดิม 

โดยบรษิทัได้จดแจ้งหุน้สามญัทีอ่อกเพิม่กบักรมพฒันาธรุกจิการค้าแล้วเมือ่	วนัที	่5	เมษายน	2560	จ�านวน	4,018,744	

หุ้น	และวันที่	6	ตุลาคม	2560	จ�านวน	365,554	หุ้น	และจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจ�านวน	20.6	ล้านบาท	 

รวมทั้งตั้งส�ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก	1.3	ล้านบาท

	 3.	 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

  1. แหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุน

	 	 	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง	 ส�าหรับสินทรัพย์หมุนเวียน	 

ต่อหนี้สินหมุนเวียนที่อัตรา	1.08	เท่า	ซึ่งน้อยกว่าที่อัตรา	1.13	เท่า	ณ	สิ้นปีก่อน	เป็นผลจากการที่บริษัท	ได้ท�าการ

ก่อสร้างคลังสินค้าและเครื่องจักร	 ซึ่งมีบางส่วนบริษัทต้องจัดหาเงินมาจ่ายเองเนื่องจากสถาบันการเงินให้วงเงิน 

ไม่เต็มจ�านวน	ท�าให้บริษัทต้องกู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นซึ่งดอกเบี้ยถูกกว่าวงเงินกู้ระยะยาว	

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จ�านวน	7	ล้านบาท	ลดลง

จาก	ปีก่อน	4	ล้านบาท	ส�าหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานอยู่ที่	26	ล้านบาท	เป็นผลจากต้นทุน	วัตถุดิบที่

สูงขึ้นจากปีก่อน	ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	89	ล้านบาท	กับปรับปรุงก�าลัง

การผลติและก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าและซือ้เครือ่งจกัรเพิม่เติม	และกลุม่บรษิทั	ยงัได้เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหา

เงินจ�านวนประมาณ	59	ล้านบาท	จากการกู้ยืมเพิ่มขึ้น

  2. รำยจ่ำยลงทุน

	 	 	 ในปีนี	้บรษิทัได้ลงทุนในการซ้ือเครือ่งจกัรใหม่เพ่ิมเติมอกี	หนึง่ชดุโดยเป็นเครือ่งจกัรประเภทเดยีวกนั

กับท่ีมีอยู่เดิม	 เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตให้เพียงพอกับปริมาณการขายในปัจจุบัน	 และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

ในอนาคต	ส�าหรับสินค้าบางกลุ่ม	ที่มีการใช้เครื่องจักรเต็มก�าลังการผลิตในปัจจุบัน	

  3. ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง

	 	 	 ในปี	2560	ทีผ่่านมา	บรษิทัได้ลงทนุซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมก�าลังการผลิตให้เพียงพอกบัความต้องการ

ของลกูค้าโดยได้รบัการสนบัสนนุวงเงนิสนิเชือ่จากสถาบนัการเงินแห่งหนึง่	แต่วงเงินท่ีได้รับไม่ได้เต็มจ�านวนของราคา

เคร่ืองจักร	จึงต้องน�าเงนิจากเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษิทัเองมาจ่ายช�าระบางส่วน	และจากการลงทนุเพิม่เตมิโดยการ

กู้ยมืเพิม่ขึน้	ท�าให้อัตราส่วนหนีส้นิต่อทนุของกลุม่บริษทัเพิม่ขึน้มาอยูท่ี	่0.73	เท่า	เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีอ่ยูท่ี	่0.54	เท่า	 

กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาโอกาสที่จะใช้ช่องทาง	 การกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจ	 จากวงเงินกู้ยืมกับสถาบัน 

การเงินหลายแห่ง	โดยบริษัทมีวงเงินเหลือที่ไม่รวม	วงเงิน	OD	และ	LG		อยู่อีกจ�านวนหนึ่ง	
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  4. ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

	 	 	 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใช้อีกมากพอ	ซึ่งจะสามารถสนับสนุน 

การขยายธุรกิจและ/หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทได้	โดยมีรายละเอียดดังนี้

  5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating

	 	 	 กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใด	ๆ	ที่ต้องจัดให้มีการท�า	Credit	Rating

  6. ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีแ้ละกำรปฏบิติัตำมเง่ือนไขกำรกู้ยมื (Covenant) และภำระผูกพนั

	 	 	 ในปี	 2560	กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	 (D/E	Ratio)	 กับสถาบันการ

เงินที่กู้ยืมไม่เกิน	2.50	และ	อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	(Debt	Service	Coverage	Ratio)	ไม่ต�่ากว่า	

1.1	ผลจากการด�าเนินงานในปี	2560	กลุ่มบริษัทสามารถปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E	Ratio)	ให้อยู่ที่	0.73	 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร	และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	(Debt	Service	Coverage	Ratio)	 

อยู่ที่	1.08	โดยไม่เข้าเงื่อนไขของธนาคารแต่ทางบริษัทฯ	ได้รับการผ่อนปรนในเรื่องนี้แล้วก่อนสิ้นงวดบัญชี

 ภำระผูกพันด้ำนหนี้สินและกำรบริหำรจัดกำรนอกงบดุล

	 ณ	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน	ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงินประจ�าปี 

2560	 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อ	 15	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 ข้อ	 16	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		 

ข้อ	17	ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	และข้อ	28	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ประเภทของเงินกู้ยืม
ระยะเวลำครบ

ก�ำหนด
วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้

(ล้ำนบำท)

P/N	(Promissory	Note) ไม่มี 110

L/C,	T/R	(Letter	of	Credit	or	Trust	Receipt	) ไม่มี 93

OD	(Overdraft) ไม่มี 53

LG	(Letter	of	Guarantee) ไม่มี 26

Total 282
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  7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนในอนำคต

   ปัจจบัุนปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัในอนาคตโดยตรงอย่างมนียัส�าคญั	

ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนืออ�านาจการบริหารควบคุม	 อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคง

ชะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง	และเสถยีรภาพในการบรหิารประเทศของรฐับาลปัจจบุนั	อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเจรญิ

เติบโตของผลผลิตมวลรวม	 (GDP)	 ของประเทศ	 ท�าให้กลุ่มลูกค้าและนักลงทุน	 ที่ก�าลังพิจารณาการเพิ่มการลงทุน	 

การด�าเนินโครงการใหม่	 หรือส่วนขยายงานต่างๆ	 ยังคงชะลอการตัดสินใจตามสภาวะการดังกล่าวต่อไปอีกระยะ

หนึ่ง	 และนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจน้ีแล้ว	 ปัจจัยทางด้านต้นทุนผันผวนอันเป็นผลจากระดับราคาน�้ามันดิบและ	

ปิโตรเคมีที่ผันผวน	ส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทาน	เกิดความไม่สมดุลกันมากยิ่งขึ้น	

  	 ส่วนทางด้านปัจจัยภายใน	 เนื่องด้วยก�าลังการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้

กลุ่มบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้	 60,000	 ตันต่อปี	 ซึ่งจากการค�านวณพบว่า	 การเพ่ิมก�าลังการผลิตนี้จะส่งผลให	้ 

ค่าโสหุ้ยและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้ามีมูลค่าลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	10-15	และอาจสูงมากขึ้นถึงร้อยละ	25	ในบาง

กลุ่มผลติภัณฑ์	โดยบรษิทัจ�าเป็นต้องวางแผนด�าเนนิการผลติให้เตม็ตามก�าลงัการผลติทีอ่อกแบบไว้	การลดต้นทุนจะ

ถูกพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับ	การเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆ	กระบวนการท�างานของทั้งองค์กร	ในปี	2560	นี้	บริษัท	

สามารถเพิ่มอัตราการใช้ก�าลังการผลิตขึ้นเป็น	ประมาณร้อยละ	70	ของก�าลังการผลิตรวม

   อย่างไรก็ตาม	 กลุ ่มบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว	 โดยการกระจายตลาด	 

เพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาค	 และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต	 ท�าให้

สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มก�าลังการผลิต	 นับเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มอัตราการต่อรองด้านการ

จัดหาวัตถุดิบท่ีหลากหลายมากข้ึน	 แสวงโอกาสในการท�าก�าไรเพิ่มเติม	 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต	 และ 

คัดสรรเครื่องจักรเพื่อก�าลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต	เป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระยะกลาง

และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ	
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เกิดวันที่  5 พฤษภำคม 2487 อำยุ 73 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 25 สิงหำคม  2551

ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ.2540

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจ�ำปี 2550

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

พลเอกสมทัต		อัตตะนันทน์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ต�ำแหน่ง บริษัท

ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)

ข้าราชการบ�านาญ กระทรวงกลาโหม

ต�ำแหน่ง บริษัท

ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



92

เกิดวันที่  6 กุมภำพันธ์  2494  อำยุ 66 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  0.05%

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 25 สิงหำคม 2551

ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

นายสุชาติ		จิวะพรทิพย์

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

ต�ำแหน่ง บริษัท

ประธานกรรมการ บริษัท	สาลี่	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท	วีไอวี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท	ไวต้า	จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท	สาลี่	พริ้นท์ติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท	สาลี่	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	วีไอวี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	เฟเวอร์เทรด	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ซันโย	กาเซ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ฟูรูทากะ-วีไอวี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 26 ประจ�ำปี พ.ศ. 2547

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

ประธานกรรมการบริษัท บริษัท	วีไอวี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด

ประธานกรรมการบริษัท บริษัท	ไวต้า	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	สาลี่	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	สาลี่	ซีเอฟที	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	วีไอวี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	เฟเวอร์เทรด	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ซันโย	กาเซ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ฟูรูทากะ-วีไอวี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท	สาลี่	พริ้นท์ติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

กรรมการ บริษัท	สาลี่	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)
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เกิดวันที่ 4 พฤษภำคม 2496 อำยุ 64 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 0.01%

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  25 สิงหำคม 2551

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต  มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายรัช		ทองวานิช

กรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	สตาร์	คัลเล่อร์	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ไดเวอร์ส	เคมีคอลส์	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	คอมโพสิท	เอเชีย	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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เกิดวันที่ 2 เมษำยน 2505 อำยุ 55 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 0.90%

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  25 สิงหำคม 2551

ปริญญำโท  สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ปริญญำตรี สำขำเคมีวิศวกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายขวัญชัย		ณัฏฐ์เศรษฐ์

กรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219 ประจ�ำปี 2559

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

ผู้จัดการภูมิภาค บริษัท	บี	เอ	เอส	เอฟ	(ไทย)	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการ บริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	คอมโพสิท	เอเชีย	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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เกิดวันที่ 20 มีนำคม 2505 อำยุ 55 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 0.05%

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  22 เมษำยน 2554

ปริญญำตรี สำขำบริหำร (บัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายราชัน		ควรหา

กรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ประจ�ำปี 2554

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

สมุห์บัญชี บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท	ชินวัตรเพจจิ้ง	จ�ากัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท	ทีโอเอ	เคมมิคอล	อินดัสตรี	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการ บริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	คอมโพสิท	เอเชีย	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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เกิดวันที่ 23  กรกฎำคม 2492 อำยุ 68 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 0.60%

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  25 สิงหำคม 2551

ประกำศนียบัตร วิทยำลัยกิตติพำณิชย์

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายธเนศพล		มงคลรัตน์

กรรมการ

หลักสูตร MINI MBA สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)

หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุน่ที ่8 สถำบนัศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	เมียนม่าร์	เคมิคอล	(ประเทศพม่า)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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เกิดวันที่ 1 ตุลำคม 2510  อำยุ 50 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท  0.05%

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  25 สิงหำคม 2551

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  Indiana University of Pennsylvania, USA

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

นายชาญชัย		อัศวกาญจน์

กรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไวต้า	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	วีไอวี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไวต้า	นิวทรีชั่น	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ทรีบอนด์	วีไอวี	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	วีไอวี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	สาลี่	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ฟูรูทากะ-วีไอวี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ณรักษ์แลนด์	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ไวต้า	บาเรนซ์	จ�ากัด

รายงานประจ�าปี 2560
ANNUAL REPORT 2017



99

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	วีไอวี	อินเตอร์เคม	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไวต้า	จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไวต้า	นิวทรีชั่น	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ทรีบอนด์	วีไอวี	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ฟูรูทากะ-วีไอวี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	วีไอวี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	ณรักษ์แลนด์	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	สาลี่	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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เกิดวันที่ 19 สิงหำคม 2494 อำยุ 66 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  25 สิงหำคม 2551

ปริญญำเอกดุษฎีบัณฑิต (กำรตลำด) มหำวิทยำลัยสยำม

ปริญญำโท ศิลปะศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ปริญญำตรี รัฐศำปนศำสตร์ โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ.2547

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

พลต�ารวจโท	ดร.ระพีพัฒน์		ปาละวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

ต�ำแหน่ง บริษัท

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ประธานอนกุรรมการตดิตามการท�าประโยชน์ทีด่นิ	

ส.ป.ก.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ	เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษาจเรต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานจเรต�ารวจแห่งชาติ

อน	ุก.ตร.เกีย่วกบัการส่งเสรมิจรยิธรรมและพฒันา

คุณธรรม

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

ต�ำแหน่ง บริษัท

ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเฟืองพัฒนา

ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

จราจรนิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ที่ปรึกษา โครงการ	MRT	Blue	Line	Extension	Project

ผู้เชี่ยวชาญประจ�า	ก.ก.ต. คณะกรรมการเลือกตั้ง

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104 ประจ�ำปี 2551

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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เกิดวันที่ 25 ตุลำคม  2508 อำยุ 52 ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท 0.03%

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  25 สิงหำคม 2551

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943

ประวัติและการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิอื่น

ประสบการณ์ท�างาน	5	ปีย้อนหลัง

นางสาวสุวรรณี		ลิมปนวงศ์แสน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท	หลักทรัพย์	ทรีนีตี้	จ�ากัด

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท	ทรีนีตี้วัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)

กรรมการ บริษัท	แอสเซท	แบค	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

กรรมการ บจก.คอนดูอิท	แมนเนจเมนท์	เซอร์วิสเซส
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ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

ต�ำแหน่ง บริษัท

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท	หลักทรัพย์	ทรีนิตี้	จ�ากัด

กรรมการ บริษัท	แอสเซท	แบค	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด

กรรมการ บจก.คอนดูอิท	แมนเนจเมนท์	เซอร์วิสเซส

กรรมการ บจก.ทรีนีตี้	อินเทลลิเจนส์	พลัส

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75 ประจ�ำปี 2551

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ต�ำแหน่ง บริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท	ทรีนิตี้วัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)
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SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สาลี่ คัลเล�อร� จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 858 หมู�ที่ 2 ซอย 1C /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม� 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

Tel: 02 323-2601-8 Fax: 02 323-2227-8

www.saleecolour.com
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