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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2546 โดยเป็นการ

ร่วมลงทุนของกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัซ่ึงน าโดยคุณธเนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษทั วีไอวี 
อินเตอร์เคม จ ากดั  เน่ืองจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑ์พลาสติก จึงไดก่้อตั้งบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์จ ากดั ข้ึน โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 40,000,000 บาท 
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเขม้ขน้ หรือเม็ดพลาสติก
มาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส าเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด ์
(Compound)  และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพื่อจ าหน่ายให้ผูป้ระกอบการแปรรูป
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภทต่าง ๆ  อาทิ ถุงพลาสติก, บรรจุภณัฑเ์คร่ืองอุปโภคและเคร่ืองส าอาง, บรรจุภณัฑ์
อาหาร รวมถึงช้ินส่วนพลาสติกอ่ืน ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  ซ่ึงผูป้ระกอบการ
ดังกล่าวจะน าผลิตภัณฑ์ของบริษทัไปใช้เป็นส่วนประกอบของวตัถุดิบในการผลิต เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกมีสี คุณลกัษณะ และคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ โดยปัจจุบนั บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินการผลิตโดย
มีโรงงาน ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรปราการ มีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 30,000 ตนัต่อปี  

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผูน้ าด้านวตัถุดิบส าหรับ
ผลิตภณัฑ์พลาสติกทุกประเภท ภายใตแ้นวคิด “Solution Provider” ส าหรับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
พลาสติก ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 บริษทัไดข้ยายการท าธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกบับริษทั เนเชอรัลเคมิคอล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายเมด็พลาสติกและสารเติมแต่งต่าง ๆ เพื่อก่อตั้งบริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั ข้ึน
ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท เพื่อผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิล
เล่อร์ (Filler Masterbatch) ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) โดยมีก าลงัการผลิตประมาณ 
5,000 ตนัต่อปี  ซ่ึงก่อนการร่วมลงทุนดงักล่าว บริษทัไดมี้การผลิตและจ าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิล
เล่อร์ในระดบัชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดงันั้น การร่วมลงทุนในบริษทั โพลีเมอร์ริท
เอเชีย จ ากัด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ เน่ืองจากมีความ
หลากหลายของระดบัชั้นความละเอียดให้ลูกคา้เลือกใชไ้ดม้ากข้ึน และสามารถเขา้ถึงฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ได้
เพิ่มข้ึน  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษทัไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
จากบริษทั เนเชอรัลเคมิคอล จ ากดั เพิ่มอีกเป็นจ านวน 1,049,998 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท โดย
ช าระค่าหุน้เป็นเงินสดในราคารวม 15.25 ลา้นบาท ซ่ึงราคาดงักล่าวค านวณโดยวิธีมูลค่าตามบญัชีปรับปรุง 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 
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(Adjusted Book Value) โดยบริษทัน าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนมาช าระค่าหุน้ดงักล่าว ส่งผลให้
บริษทัถือหุน้ในบริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการขยายก าลงัการผลิตเน่ืองจากบริษทัมีการเติบโตของยอดขายอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้
ก าลงัการผลิตของบริษทัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ในบางช่วงเวลา และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัสรรก าลงัการผลิตของบริษทั โดยหลงัจากท่ี บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั มีฐานะ
เป็นบริษทัยอ่ยแลว้ บริษทัไดแ้ยกสายการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ไปไวท่ี้ บริษทั โพลีเมอร์ริท 
เอเชีย จ ากดั ทั้งหมด ส่งผลใหส้ามารถประหยดัเวลาในการลา้งหรือปรับเคร่ืองจกัรเพือ่ใชผ้ลิตมาสเตอร์แบตซ์
ประเภทฟิลเล่อร์ หลงัจากใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทอ่ืน นอกจากน้ี ยงัเป็นการลดความ
ซ ้าซอ้นในการท าธุรกิจฟิลเล่อร์มาสเตอร์แบตซ์ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยอีกดว้ย 

ทั้งน้ี ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 เช่นเดียวกนั บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ลา้นบาท เป็น 
115.25 ลา้นบาท โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัให้แก่ นายยงยุทธ ชยัพรหมประสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั เนเชอรัลเคมิคอล จ ากดั เป็นจ านวน 152,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท ในราคา
รวม 15.25 ล้านบาท ซ่ึงราคาดังกล่าวค านวณโดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Multiple 
Approach) โดยบริษทัไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีไปจ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทั โพลี
เมอร์ริท เอเชีย จ ากดั และเดือนกนัยายน 2551 เปล่ียนช่ือจาก “บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั” เป็น “บริษทั สาล่ี 
คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน)” 

บริษทัไดเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2554 ใน
ราคาหุ้นละ 2.89 บาท จ านวน 30,000,000 หุ้น และ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 145,250,000 ล้านบาท และ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซ่ึงท าให้จ  านวนหุ้น
สามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พิ่มข้ึนจาก 115,250,000  หุ้น เป็น 145,250,000 หุ้น และ ด าเนินการแปรสภาพบริษทั
เป็นมหาชน เพื่อน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

ปี 2555 บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ำกดั ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI ท ำให้ บริษทั โพลี
เมอร์ริท เอเชีย จ ำกดั ไดรั้บผลประโยชน์ทำงภำษี เป็นระยะเวลำ 8 ปี และบริษทัไดย้ำ้ยโรงงำนมำยงั นิคม
อุตสำหกรรมบำงปู 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 จงัหวดัสุมทรปรำกำร เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลงักำรผลิต อีกทั้งยงั
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตใหมี้ควำมทนัสมยัยิง่ข้ึน โดยกำรลงทุนเปล่ียนเคร่ืองจกัรจำกกำรผลิตแบบลอ็ตเป็น
กำรผลิตแบบต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดควำมสม ่ำเสมอในคุณภำพสินคำ้อีกทั้งยงัสำมำรถลดแรงงำนคนในกำรผลิต
ไดอี้กดว้ย 

เดือนสิงหาคม 2555 บริษทั ไดย้า้ยสถานประกอบการจากท่ีเดิมคือ เลขท่ี 100-100 /1 หมู่ท่ี 21 ซอย
ท่ีดินไทย ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 มายงั ณ สถาน
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ประกอบการใหม่ คือ เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  

เดือนมกราคม 2556 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 145,250,000 บาท เป็น 193,666,667 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน  48,416,667 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ( หน่ึงบาท ) ในอตัราส่วน 
3 : 1 หุน้ ( หุน้สามญัเดิม 3 หุน้ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ ) รวมเป็น 48,416,667 บาท 

ปี 2556 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อยเพิ่มอีก 2 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ำกดั และบริษทั 
โพลี โพลีเมอร์ จ ำกดั เพื่อสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเน่ืองจำกทั้งสองบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริม โดยทั้งสองบริษทั
จะประกอบกิจกำรผลิตเมด็แม่สีขำวแบบเขม้ขน้และสำรเติมแต่งทำงกำยภำพในอุตสำหกรรมพลำสติก 

1.1  นโยบาย วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษทัได้น ามาตรฐานการจดัการท่ีเป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการท างานของทุกหน่วยงาน ให้ท าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประสิทธิผล
อยา่งสูงสุด 

วิสยัทศัน ์
“เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการเพิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติก เพื่อส่งมอบคุณค่าใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง” 

 วตัถุประสงค ์
1. เพิ่มมูลค่าในทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจ 
2. ผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ หวัใจในการพฒันาองคก์ร 
3. ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
4. การผสมผสานคุณสมบติัต่าง ๆ ของวตัถุดิบ เพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในสินคา้ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
1. สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑคุ์ณภาพ และการบริการท่ี

ครบวงจร ภายใตแ้นวคิด “Solution Provider”   
2. มุ่งเนน้กำรคน้ควำ้ วิจยัและพฒันำสูตรผสมวตัถุดิบและเทคนิคกำรผลิตร่วมกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบและ

ลูกคำ้ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ีมีคุณภำพเหมำะแก่กำรใชง้ำน ดว้ยตน้ทุนท่ียอมรับได ้
3. ใชค้วามสามารถและความเป็นมืออาชีพในเทคโนโลยกีารผลิตฯ สร้างสมดุลระหวา่งคุณภาพ

และประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมมาสเตอร์แบตช ์
กลยทุธ ์
1. บริษทัไดมี้กำรลงทุนดำ้นกำรวิจยัและพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อใหส้ำมำรถแข่งขนัในระดบัสำกล 

โดยเฉพำะกำรพฒันำกำรตรวจสอบคุณภำพ ซ่ึงรวมถึงสำรประกอบทำงเคมีท่ีมีในผลิตภณัฑข์อง
บริษทัและลูกคำ้ท ำใหม้ัน่ใจวำ่คุณภำพของสินคำ้จะมีคุณสมบติัตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 



                   บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
4 

2. บริษทัมุ่งเนน้กำรเป็น “Solution Provider”  โดยกำรจดัเตรียมสินคำ้ท่ีหลำกหลำยเพื่อใหส้ำมำรถ
รองรับควำมตอ้งกำรใชง้ำนของลูกคำ้ท่ีแตกต่ำงกนัไดอ้ยำ่งครอบคลุมใหม้ำกท่ีสุด 

3. บริษทัมุ่งเนน้กำรผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนระดบัสำกล เพื่อตอบสนองควำมพึง
พอใจและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของลูกคำ้ใหไ้ดสู้งสุด ซ่ึงเป็นกำรสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคำ้ในกำรเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง  โดยบริษทั
ไดจ้ดัตั้งฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ (Quality Assurance) ในกำรท ำหนำ้ท่ีควบคุมและตรวจสอบ
คุณภำพสินคำ้ในทุกขั้นตอนกำรผลิต ตั้งแต่กำรตรวจสอบคุณภำพวตัถุดิบ กำรตรวจสอบคุณภำพ
ระหวำ่งกำรผลิต กำรตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ส ำเร็จรูป ก่อนกำรจดัส่งสินคำ้ใหลู้กคำ้ 

4. บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของคู่คำ้และมุ่งเนน้กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืร่วมกนั บริษทัจึงใช้
นโยบำยกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ในระยะยำวกบัคู่คำ้ ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงลูกคำ้ ผูค้ำ้วตัถุดิบ 
ตวัแทนจ ำหน่ำยและผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจอ่ืน ๆ  โดยมิไดมุ่้งเนน้เพียงธุรกรรมกำรซ้ือขำย
สินคำ้กนัเท่ำนั้น บริษทัยงัมีกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัคู่คำ้โดยกำรจดักิจกรรมร่วมกนั เช่น กำร
ฝึกอบรมดำ้นเทคนิค  หรือร่วมกนักบัคู่คำ้ในกำรวิจยัและพฒันำทั้งในดำ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต  กำรลดตน้ทุนและกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ 

5. บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้และมุ่งเนน้ใหลู้กคำ้ของบริษทัไดรั้บควำมพอใจ
สูงสุด  โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรตรวจสอบทบทวนขอ้ก ำหนดของสินคำ้ใหไ้ดคุ้ณภำพ
มำตรฐำนตำมท่ีตกลงและสำมำรถส่งมอบไดต้รงตำมก ำหนดท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร และจดัใหมี้ทีมงำน
ส ำหรับใหค้  ำแนะน ำแก่ลูกคำ้ในกำรใชสิ้นคำ้ของบริษทัเป็นบริกำรต่อเน่ืองหลงักำรขำย 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยใหพ้นกังำนท ำกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้ทั้งทำงตรงและทำงออ้มอยำ่ง
สม ่ำเสมอ ทั้งในเร่ืองของขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ขอ้สงสยั ขอ้ตกลง ควำมตอ้งกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ต่ำง ๆ และขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้ เพื่อน ำมำใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปรับปรุงกำรใหบ้ริกำรให้
สำมำรถสร้ำงควำมพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ของบริษทั 

6. เพิ่มเคร่ืองจกัรท่ีมีขนาดใหญ่และทนัสมยั เพื่อใหส้ามารถรองรับการผลิตสินคา้ท่ีมีจ านวนมาก
ข้ึน และสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งมากข้ึน 

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

ปี 2555 
เมษายน - บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประกอบธุรกิจประเภทผลิต 

Compounded Plastic และ Masterbatch เพื่อขายในประเทศ และส่งออกไป
ต่างประเทศ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จาก ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 
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17.67% 8.83% 

100% 100% 100% 

            สิงหาคม - บริษทั ไดย้า้ยสถานประกอบการจากท่ีเดิม คือ เลขท่ี 100-100 /1 หมู่ท่ี 21 
  ซอยท่ีดินไทย ถนนเทพารักษ ์ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดั 

   สมุทรปราการ 10540 มายงั ณ สถานประกอบการใหม่ คือ เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2  
   ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง 
   สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  

ปี 2556 
มกราคม -   บริษทัไดเ้พิม่เคร่ืองจกัร และความสามารถในการผลิตเป็น 46,000 ตนัต่อปี 

จากแผนการเพิ่มก าลงัผลิตรวม 60,000 ตนัต่อปี ณ โรงงานแห่งใหม่ 
พฤษภาคม - บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัคร้ังท่ี 1 จ านวน 48,416,667 หุน้  และการใชสิ้ทธิของกรรมการและ
พนกังานของบริษทัท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 จ  านวน 15,000,000 
หุน้ 

- บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัและเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั คอมโพสิท เอเชีย 
จ ากดั และบริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั โดยจ่ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนร้อยละ 25 
หรือคิดเป็นจ านวนเงินบริษทัละ 3,750,000 บาท 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 1.3.1  บริษทัมีนโยบายแบ่งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 -   การผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมำสเตอร์แบตซ์หรือเมด็พลำสติกแบบเขม้ขน้สีด ำ : 
ด าเนินการโดยบริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

 -   การผลิตมาสเตอร์แบตซ์สีขาว และสีอ่ืน ๆ : ด าเนินการโดยบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 1.3.2  แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกีย่วข้อง 
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1. บริษทั สำล่ีอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 8.83 
ประเภทกิจกำร : รับจำ้งผลิตช้ินส่วนพลำสติก ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
ท่ีตั้งบริษทั : 18  หมู่ 10  ต  ำบลคลองส่ี  อ ำเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธำนี 

2. บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ำกดั  ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 17.67 
ประเภทกิจกำร : จดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
ท่ีตั้งบริษทั : 22  ซอยสุขมวิท 42  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

3. บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชียจ ำกดั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
ประเภทกิจกำร : ผลิตและจ ำหน่ำยเมด็สีพลำสติก 
ท่ีตั้งบริษทั : 858 หมู่ 2  ซอย 1C/1 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ต ำบลบำงปูใหม่  

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

4. บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ำกดั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 (ยงัไม่เปิดด ำเนินกำร) 
ประเภทกิจกำร : ผลิตและจ ำหน่ำยเมด็สีพลำสติก 
ท่ีตั้งบริษทั : 858 หมู่ 2  ซอย 1C/1 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ต ำบลบำงปูใหม่  

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

5. บริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ำกดั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 (ยงัไม่เปิดด ำเนินกำร) 
ประเภทกิจกำร : ผลิตและจ ำหน่ำยเมด็สีพลำสติก 
ท่ีตั้งบริษทั : 858 หมู่ 2  ซอย 1C/1 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ต ำบลบำงปูใหม่  

อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ  วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น %ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
1 บริษทั วี ไอ ว ีอินเตอร์เคม จ ากดั 34,216,425 17.668 
2 นายศศิศ   มนตเ์สรีนุสรณ์ 17,400,000 8.985 
3 บริษทั สาล่ี อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 17,103,211 8.831 
4 นายจิตต ์ ศรีวรรณวทิย ์ 9,106,600 4.702 
5 น.ส.วรินทร์เพญ็ ทองวานิช 8,658,000 4.471 
6 น.ส.กนัยว์ดี  จิวะพรทิพย ์ 7,565,894 3.907 
7 นางวรุณวรรณ  อินทรทตั 7,557,000 3.902 
8 นายชูศกัด์ิ  เตชะสันติสุข 6,000,000 3.098 
9 นายวชัรชยั  มงคลรัตน์ 4,500,000 2.324 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น %ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 



                   บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
7 

10 น.ส.ศรัญธินี  มงคลรัตน์ 4,500,000 2.324 
11 นายนิพนธ์  มโนมยางกรู 4,000,000 2.065 
12 นางเสริมสุข  ธรรมศุภพงษ ์ 3,011,044 1.555 
13 นางภทัริน  มงคลรัตน์ 3,000,000 1.549 
14 นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ 2,719,649 1.404 
15 นางมาลี  เตชานุกร 2,600,000 1.343 
16 นางกลัยา  ตั้งตรงศกัด์ิ 2,569,500 1.327 
17 นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 2,332,100 1.204 
18 นายไพบูลย ์ ตั้งตรงศกัด์ิ 2,064,000 1.066 
19 น.ส.เสาวนิตย ์ สิริกรกาญจน์ 2,052,983 1.06 
20 นายประกิต  อศัวกาญจน์ 2,000,060 1.033 
21 นายรชต  ไลบ้างยาง 1,806,790 0.933 
22 นายเอกวฒิุ  ช่ืนชม 1,720,000 0.888 
23 นายพุฒิพงษ ์ เจริญศรี 1,600,000 0.826 
24 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 1,460,129 0.754 
25 นายนิรันดร์  อิสสระนุวฒันกลุ 1,067,553 0.551 
26 นายณโชต  กรธนบูรณ์ 1,035,233 0.535 
27 นายกฤษณ์  ผิวอ่อน 1,029,600 0.532 
28 นายนาวี  อศัวดารากร 1,017,000 0.525 
  ยอดรวม 153,692,771 79.362 

2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัทได้ถูกก่อตั้ งข้ึนเพื่อท ำหน้ำท่ี เป็น “Solution Provider” ให้แก่ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก
(Molders/Converters) ในกำรวิเครำะห์สูตรผสมและจดัเตรียมวตัถุดิบในรูปแบบของมำสเตอร์แบตซ์และคอม
พำวด ์และจดัเตรียมสีผสมพลำสติกชนิดผงเพื่อให้ลูกคำ้น ำไปใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติก รวมถึงกำร
ให้บริกำรในกำรวิเครำะห์และแนะน ำกระบวนกำรแกไ้ขปัญหำและอุปสรรค ในกำรใชง้ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑพ์ลำสติกทุกประเภท 

ปัจจุบนั บริษทัและบริษทัย่อยมีก ำลงักำรผลิตรวมประมำณ 45,000 ตนัต่อปี  โดยเน้นกำรผลิตใน
รูปแบบของมำสเตอร์แบตซ์ประเภทต่ำง ๆ ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขำวและสีด ำ, 
มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสำรเติมแต่ง และมำสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดย
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติกสำมำรถน ำมำสเตอร์แบตซ์ของบริษทัซ่ึงเป็นเสมือนวตัถุดิบแบบเขม้ขน้ไปผสมกบั
เม็ดพลำสติกตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดเพื่อใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณลกัษณะและคุณสมบติัต่ำง ๆ ตรงตำมท่ี
ลูกคำ้ของตนตอ้งกำรภำยใตต้น้ทุนท่ียอมรับได ้
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ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกเน่ืองจำกช่วยลดขั้นตอนจำกกำรเตรียมวตัถุดิบหลำย
ประเภทแลว้ ยงัช่วยประหยดัตน้ทุนจำกกำรวิจยัและพฒันำอีกดว้ย เน่ืองจำกวตัถุดิบแต่ละกลุ่มนั้นสำมำรถ
แบ่งเป็นประเภทยอ่ย ๆ ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนัเป็นจ ำนวนมำก ดงันั้น ในกำรค ำนวณชนิดและปริมำณของ
วตัถุดิบแต่ละประเภทท่ีจะใช้ในกำรผลิตจึงตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมช ำนำญอย่ำงสูงเพื่อท่ีจะสร้ำงสูตรผสม
เพื่อใหไ้ดสิ้นคำ้ท่ีมีคุณลกัษณะ และคุณสมบติัต่ำง ๆ ตำมท่ีตอ้งกำร 

เดิมบริษทัมีสำยกำรผลิตส ำหรับผลิตคอมพำวด์ และมำสเตอร์แบตซ์ประเภทต่ำง ๆ คือ มำสเตอร์
แบตซ์ประเภทสีขำวและสีด ำ, มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสำรเติมแต่ง และมำสเตอร์
แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยเป็นฟิลเล่อร์ในระดบัชั้นควำมละเอียดแบบมำตรฐำน (Standard Grade) ซ่ึงมกัใช้
ส ำหรับผลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ีไม่ตอ้งกำรควำมเรียบหรือควำมบำงของผวิสมัผสัมำกนกั เช่น ถุงสรรพสินคำ้ท่ีมี
ควำมหนำมำกกว่ำ 0.015 มิลลิเมตร หรือช้ินส่วนพลำสติกต่ำง ๆ  ซ่ึงฟิลเล่อร์ในระดบัชั้นควำมละเอียดแบบ
มำตรฐำนน้ี หำกน ำไปรีดเป็นแผ่นบำงจะให้ผิวสัมผสัท่ีขรุขระ และบริษทัไดล้งทุนในบริษทั โพลีเมอร์ริท
เอเชีย จ ำกดั เพื่อด ำเนินกำรผลิตฟิลเล่อร์ในระดบัชั้นควำมละเอียดพิเศษ (Special Grade) ซ่ึงสำมำรถใชง้ำนได้
ในปริมำณสูงมำกกวำ่ปกติ (High Loading) จึงเป็นกำรช่วยลดตน้ทุนไดม้ำกข้ึน  โดยเนน้กำรเจำะกลุ่มลูกคำ้ท่ี
ยงัไม่เคยใชม้ำสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์มำก่อน และกลุ่มลูกคำ้ท่ีผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ีตอ้งกำรควำม
เรียบหรือควำมบำงของผิวสัมผสัมำกกว่ำกำรใช้ฟิลเล่อร์ในชั้ นควำมละเอียดแบบมำตรฐำน เช่น ถุง
สรรพสินคำ้ท่ีมีควำมหนำต ่ำกว่ำ 0.015 มิลลิเมตร, ถุงใส่ผกัและผลไมใ้นห้ำงสรรพสินคำ้ หรือแผ่นฟิล์ม
ส ำหรับบรรจุภณัฑป์ระเภทซอง เป็นตน้ 

ต่อมำ ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ลงทุนในบริษทั โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ำกดั เพิ่มจำกสดัส่วนร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี2554 บริษทัไดมี้กำรปรับเปล่ียนนโยบำยกำรผลิตโดยให้บริษทั
ยอ่ยเป็นผูท้  ำกำรผลิตมำสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีด ำ อีกทั้งด ำเนินกำรขอ
อนุมติักำรส่งเสริมจำก BOI และไดรั้บบตัรส่งเสริมในปี 2555  ดงันั้น ก ำลงักำรผลิตของบริษทัในปัจจุบนัจึงมี
ไวส้ ำหรับผลิตมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขำว, มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีต่ำงๆ และมำสเตอร์แบตซ์ประเภท
สำรเติมแต่ง รวมถึงคอมพำวดป์ระเภทต่ำง ๆ  

บริษทั สำล่ี คลัเล่อร์ จ  ำกดั (มหำชน) เป็นหน่ึงในผูน้ ำดำ้นกำรผลิตวตัถุดิบส ำหรับผลิตภณัฑพ์ลำสติก
ในรูปแบบของเมด็พลำสติกผสมสีและสำรเติมแต่งแบบเขม้ขน้หรือเมด็พลำสติกมำสเตอร์แบตซ์ 
(Masterbatch), เมด็พลำสติกผสมสีและสำรเติมแต่งแบบส ำเร็จรูปหรือเมด็พลำสติกคอมพำวด ์(Compound) 
และสีผสมพลำสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพื่อจ ำหน่ำยใหผู้ป้ระกอบกำรแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติก
ประเภทต่ำง ๆ  อำทิ ถุงพลำสติก, บรรจุภณัฑเ์คร่ืองอุปโภคและเคร่ืองส ำอำง, บรรจุภณัฑอ์ำหำร รวมถึง
ช้ินส่วนพลำสติกอ่ืน ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เป็นตน้  ซ่ึงผูป้ระกอบกำรดงักล่ำวจะน ำ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของวตัถุดิบในกำรผลิต เพือ่น ำไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
พลำสติกและจ ำหน่ำยใหแ้ก่เจำ้ของตรำสินคำ้หรือผูท่ี้น ำไปใชง้ำนขั้นต่อไป  
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษัทมีดังต่อไปนี ้
2.1.1.  เมด็พลำสติกผสมสีและสำรเติมแต่งแบบเขม้ขน้หรือเมด็พลำสติกมำสเตอร์แบตซ ์ 

(Masterbatch) เม็ดพลำสติกมำสเตอร์แบตซ์เกิดจำกกำรกระบวนกำรน ำเมด็พลำสติกมำผสมกบัสี (Colorant) 
หรือสำรเติมแต่ง (Additive) หรือฟิลเล่อร์ (Filler) ซ่ึงผำ่นกำรวิเครำะห์และค ำนวณสัดส่วนท่ีเหมำะสม น ำมำ
ผ่ำนกระบวนกำรหลอมและรีดเป็นเส้นพลำสติก จำกนั้นจึงตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ ท ำเป็นเม็ดมำสเตอร์แบตซ์ท่ีมี
คุณสมบติัต่ำง ๆ ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ทั้งในเร่ืองของสี คุณลกัษณะ และคุณสมบติั ซ่ึงในกำรใช้งำนลูกคำ้
จะตอ้งน ำมำสเตอร์แบตซ์ไปผสมกบัเมด็พลำสติกตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดก่อนแลว้จึงน ำไปใชใ้นกระบวนกำร
แปรรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติกดว้ยกรรมวิธีต่ำงๆ เช่น กำรอดัเป่ำฟิลม์ (Extrusion Blow Film), กำรรีดเขำ้แม่แบบ 
(Extrusion), กำรเป่ำเขำ้แม่พิมพ ์(Blow Molding) และกำรฉีดเขำ้แม่พิมพ ์(Injection Molding) เป็นตน้  

ปัจจุบนั มำสเตอร์แบตซ์ท่ีบริษทัผลิตและจ ำหน่ำยสำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 
1) มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสีด า (White Masterbatch and Black Masterbatch) 
มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขำวและสีด ำ หรือเมด็พลำสติกสีขำวและสีด ำแบบเขม้ขน้ ใชเ้พื่อให้สีขำว

และสีด ำในผลิตภณัฑพ์ลำสติก กระบวนกำรผลิตมำสเตอร์แบตซ์ประเภทน้ีเกิดจำกกำรน ำเมด็พลำสติกผสม
กบัไทเทเนียมไดออกไซดห์รือคำร์บอนแบลก็ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีท ำให้เกิดสีขำวหรือสีด ำตำมล ำดบั โดย
อำจมีกำรเพิ่มสำรเติมแต่งเล็กน้อย เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบติับำงอย่ำงให้แก่เม็ดพลำสติก  ในปี 2556 บริษทัมี
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขำวและสีด ำ เท่ำกบั 234.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 31 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทั 

2) มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี (Colour Masterbatch) 
มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสี หรือเมด็พลำสติกสีแบบเขม้ขน้ ใชเ้พื่อท ำให้ผลิตภณัฑพ์ลำสติกมีสีต่ำง ๆ   

ตำมตอ้งกำร กระบวนกำรผลิตมำสเตอร์แบตซ์ประเภทน้ีเกิดจำกกำรน ำเม็ดพลำสติกผสมกบัสี (Colourant) 
ในโทนสีต่ำง ๆ เช่น แดง, เหลือง, เขียว, ชมพู, ฟ้ำ, ส้ม, เงิน, ทอง, มุก, แดงมุก, เหลืองทอง, สีสะทอ้นแสง, สี
เปล่งแสง เป็นตน้ และอำจมีกำรเพิ่มสำรเติมแต่งเลก็นอ้ย เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบติับำงอยำ่งให้แก่เมด็พลำสติก
เช่นเดียวกบัมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขำวและสีด ำ ปัจจุบนัโทนสีต่ำง ๆ ในปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสี เท่ำกบั 133.35  ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยของบริษทั 

3) มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง (Additive Masterbatch) 
มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสำรเติมแต่ง ใช้เพื่อท ำให้ผลิตภัณฑ์พลำสติกมีคุณสมบัติต่ำง ๆ ตำมท่ี

ตอ้งกำร เช่น ป้องกนัแบคทีเรีย,  ทนต่อแสงอำทิตยแ์ละควำมร้อน, ลดกำรเกำะของไอน ้ ำ, ลดไฟฟ้ำสถิตยท่ี์
บรรจุภณัฑ์เพื่อลดกำรเกำะของฝุ่ น หรือลดควำมล่ืนของพื้นผิวสัมผสั เป็นตน้  กระบวนกำรผลิตมำสเตอร์
แบตซ์ประเภทน้ีเกิดจำกกำรน ำเม็ดพลำสติกผสมกบัสำรเติมแต่ง (Additive) ต่ำง ๆ แลว้ผ่ำนกรรมวิธีผลิต
เป็นมำสเตอร์แบตซ์เช่นเดียวกบัมำสเตอร์แบตซ์ประเภทอ่ืน ซ่ึงโดยทัว่ไปมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสำรเติม
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แต่งจะไม่ใส่สีเป็นส่วนประกอบ เน่ืองจำกวตัถุประสงค์กำรใช้งำนคือกำรท ำให้ผลิตภัณฑ์พลำสติกมี
คุณสมบติัทำงเคมีตำมท่ีตอ้งกำรในปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสำรเติม
แต่ง เท่ำกบั  37.82  ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทั 

4) มาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) 
มำสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ ใชเ้พื่อเป็นวสัดุทดแทนเมด็พลำสติกท่ีใชเ้ป็นเน้ือพลำสติกในกำร

แปรรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติก โดยท่ีผลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ีไดย้งัคงมีคุณสมบติัตำมท่ีตอ้งกำร กระบวนกำรผลิต
มำสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์เกิดจำกกำรน ำเมด็พลำสติกผสมกบั ฟิลเล่อร์ประเภทต่ำง ๆ เช่น แคลเซียม
คำร์บอเนต,  ทลัคมั หรือแบเรียม เป็นตน้ น ำมำผำ่นกระบวนกำรหลอมและตดัเป็นเมด็มำสเตอร์แบตซ์  ซ่ึงฟิล
เล่อร์ท่ีใส่ลงไปน้ีจะท ำหนำ้ท่ีเสมือนวสัดุทดแทนเมด็พลำสติก ส่งผลใหป้ริมำณเมด็พลำสติกท่ีใชเ้ป็นเน้ือ
พลำสติกของผลิตภณัฑพ์ลำสติกลดลง ซ่ึงเป็นกำรช่วยประหยดัตน้ทุนกำรผลิตเน่ืองจำกมีฟิลเล่อร์มีรำคำถูก
กวำ่เมด็พลำสติก นอกจำกน้ี มำสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ยงัถูกน ำไปใชเ้พื่อเสริมควำมแขง็แรงใหก้บั
ผลิตภณัฑพ์ลำสติก และเพื่อวตัถุประสงคท์ำงส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจำกกำรใชฟิ้ลเล่อร์ซ่ึงเป็นสำร
ธรรมชำติเป็นกำรช่วยลดปริมำณกำรใชเ้มด็พลำสติกซ่ึงยอ่ยสลำยไดย้ำก ปัจจุบนัมำสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิล
เล่อร์ของบริษทัจะด ำเนินกำรผลิตโดยบริษทัยอ่ย โดยมำสเตอร์แบตซ์ของบริษทัสำมำรถแบ่งออกตำม
ระดบัชั้นควำมละเอียดท่ีแตกต่ำงกนัหลำยระดบั เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชง้ำนท่ีแตกต่ำงกนัของลูกคำ้ ซ่ึง
ระดบัควำมละเอียดยิง่มำก ควำมเรียบเนียนของผวิเน้ือพลำสติกยิง่สูง และยิง่ใชฟิ้ลเล่อร์เป็นส่วนผสมใน
ปริมำณมำก ยิง่ท ำใหผ้ลิตภณัฑพ์ลำสติกมีควำมแขง็และยอ่ยสลำยไดง่้ำยข้ึน ในปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยมำสเตอร์แบตซ์ประเภทสำรฟิลเล่อร์เท่ำกบั 266.22 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทั  

กำรใชว้ตัถุดิบในรูปของมำสเตอร์แบตซ์หรือเมด็พลำสติกแบบเขม้ขน้ในกำรผลิตนั้น เป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติกในกำรผลิต เน่ืองจำกช่วยประหยดัเวลำและ
ตน้ทุนในกำรคน้ควำ้วจิยัสูตรหรือส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีจะน ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลิต ซ่ึงวตัถุดิบในกำร
ผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติกนั้นมีอยูม่ำกมำยหลำยประเภท กำรเลือกประเภทวตัถุดิบและกำรค ำนวณสดัส่วนกำร
ใชว้ตัถุดิบประเภทต่ำง ๆ นั้น ตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมเขำ้ใจในคุณสมบติั หนำ้ท่ี และปริมำณท่ีเหมำะสมของ
เมด็พลำสติกและสำรเคมีประเภทต่ำง ๆ เป็นอยำ่งดี เพื่อท่ีจะท ำใหสู้ตรผสมวตัถุดิบท่ีไดน้ั้น สำมำรถน ำไปใช้
ผลิตเป็นผลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีตอ้งกำร และสอดคลอ้งต่อกฎเกณฑห์รือระเบียบต่ำง ๆ ท่ี
ลูกคำ้จะตอ้งปฏิบติัตำม ภำยใตต้น้ทุนท่ียอมรับไดข้องลูกคำ้ ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติก
จึงสำมำรถมุ่งเนน้ไปท่ีกำรออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกำรออกแบบแม่พิมพ ์รวมถึงกรรมวิธีกำรผลิต เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของเจำ้ของตรำสินคำ้ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี โดยมอบหนำ้ท่ีในกำรวเิครำะห์และจดัเตรียม
วตัถุดิบท่ีมีคุณสมบติัตำมตอ้งกำรและสอดคลอ้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษทั  

2.1.2  เมด็พลำสติกผสมสีหรือสำรเติมแต่งแบบส ำเร็จรูปหรือเมด็พลำสติกคอมพำวด ์(Compound) 
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เม็ดพลำสติกคอมพำวด ์เกิดจำกกำรกระบวนกำรผลิตเช่นเดียวกบัเมด็พลำสติกแบบมำสเตอร์แบตซ์ 
แต่มีควำมเขม้ขน้ในระดบัท่ีพร้อมน ำไปใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติกไดท้นัทีโดยมิตอ้งน ำไปผสมกบัเมด็
พลำสติกอีกในกำรข้ึนรูปผลิตภณัฑ์พลำสติก ในปี 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยคอมพำวด์ เท่ำกบั 
1.38 ลำ้นบำท 

กำรใชว้ตัถุดิบในรูปแบบของคอมพำวดใ์นกำรผลิตจะใหคุ้ณภำพสีท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบักำรใช้
วตัถุดิบในรูปแบบของมำสเตอร์แบตซ์หรือกำรใชว้ตัถุดิบตั้งตน้แต่ละประเภทมำผสมกนัเน่ืองจำกเมด็
พลำสติกคอมพำวดน์ั้นเป็นกำรหลอมสีใหเ้ขำ้เป็นเน้ือเดียวกนักบัเมด็พลำสติกแลว้ เม่ือลูกคำ้น ำไปข้ึนรูปเป็น
ผลิตภณัฑพ์ลำสติกจึงช่วยป้องกนัปัญหำควำมไม่สม ่ำเสมอของกำรกระจำยของสีในเน้ือพลำสติกเหมือนกรณี
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใชว้ตัถุดิบในรูปของมำสเตอร์แบตซ์หรือกำรใชผ้งสี ซ่ึงอำจเกิดปัญหำจำกกำรเลือกใช้
เมด็พลำสติก (Base Resin) ท่ีไม่เหมำะสมหรือเกิดจำกกำรฟุ้งกระจำยเม่ือใชผ้งสีเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในกำรผลิต 
ดงันั้น กำรผลิตสินคำ้ท่ีใหค้วำมส ำคญัต่อควำมสม ่ำเสมอของสี เช่น ส่วนประกอบยำนยนต ์หรือช้ินส่วน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ซ่ึงมีกำรแยกวำ่จำ้งผลิตช้ินส่วนของแต่ละส่วนประกอบในผูผ้ลิตหลำย ๆ รำย แลว้จึงน ำมำ
ประกอบรวมกนั จึงมกัใชค้อมพำวดเ์ป็นวตัถุดิบในกำรผลิต เพื่อใหส่้วนประกอบต่ำง ๆ เม่ือน ำมำประกอบ
รวมกนัแลว้ใหสี้ท่ีสม ่ำเสมอกนันัน่เอง 

2.1.3.   สีผสมพลำสติกชนิดผง (Dry Colorants) 
นอกจำกกำรผลิตวตัถุดิบส ำหรับผลิตภณัฑพ์ลำสติกในรูปแบบของเมด็พลำสติกมำสเตอร์แบตซ์และ

เมด็พลำสติกคอมพำวดแ์ลว้ บริษทัยงัมีกำรผลิตและจ ำหน่ำยสีผสมพลำสติกชนิดผง (Dry Colorants) ส ำหรับ
ให้ลูกคำ้ของบริษทัน ำผงสีดงักล่ำวไปใชใ้นกระบวนกำรผลิตสินคำ้ของตนโดยลูกคำ้ของบริษทัจะน ำผงสีไป
เทผสมกบัวตัถุดิบตั้งตน้ประเภทอ่ืน ๆ เช่น เม็ดพลำสติก สำรเติมแต่ง และ ฟิลเล่อร์ตำมสัดส่วน เพื่อใชเ้ป็น
วตัถุดิบในกระบวนกำรข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก ผลิตภัณฑ์สีผสมพลำสติกท่ีบริษัทผลิตและจ ำหน่ำย
สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มหลกัไดด้งัน้ี  

1) สียอ้ม (Dye stuff) หมำยถึง สำรสีท่ีคุณสมบติัในกำรละลำยเป็นเน้ือเดียวกนักบัเน้ือของพลำสติก 
ผลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ีใชสี้ประเภทน้ี จะมีควำมใส สำมำรถมองทะลุเน้ือของพลำสติกได ้

2) ผงสี (Pigment) หมำยถึง สำรสีท่ีมีคุณสมบติัไม่ละลำยเป็นเน้ือเดียวกนักบัเน้ือของพลำสติกแต่
จะแขวนลอยอยู่ในเน้ือของพลำสติก ผลิตภณัฑ์พลำสติกท่ีใชสี้ประเภทน้ี จึงมีลกัษณะทึบแสง ไม่สำมำรถ
มองทะลุเน้ือพลำสติกได ้

ในกำรผลิตสีพลำสติกชนิดผง (Dry Colorants) นั้น สำมำรถใชสี้แต่ละกลุ่มผสมกนัภำยในกลุ่ม เช่น 
สียอ้มผสมสียอ้ม หรือผสมกนัขำ้มกลุ่ม เช่น สียอ้มผสมผงสี เพื่อให้ไดสี้พลำสติกชนิดผงตำมตอ้งกำรก็ได ้
อย่ำงไรก็ดี ในกำรเลือกใช้สีผสมพลำสติกนั้ น จะต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของประเภทของเม็ด
พลำสติกท่ีจะใชเ้ป็นเน้ือพลำสติกดว้ย เน่ืองจำกสำรสีแต่ละประเภทมีคุณสมบติัในกำรใชแ้ตกต่ำงกนั  
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กำรเลือกใชสี้ของผลิตภณัฑพ์ลำสติกนบัเป็นปัจจยัส ำคญัอยำ่งหน่ึงดำ้นกำรตลำดของสินคำ้ท่ีจะชกั
จูงให้ผูบ้ริโภคให้ควำมสนใจต่อผลิตภณัฑ์นั้น ๆ บริษทัจึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำสีสันใหม่ ๆ อย่ำง
ต่อเน่ือง รวมถึงกำรให้บริกำรเทียบสีตำมตวัอยำ่ง (Colour matching) ทั้งเพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ในรูปแบบ
ของสีผสมพลำสติกซ่ึงน ำไปใชใ้นกระบวนกำรผลิตโดยตรงและกำรพฒันำสีส ำหรับน ำไปใชใ้นกำรผลิต
มำสเตอร์แบตซ์ของบริษทั  

อยำ่งไรกดี็ กำรควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑท่ี์ใชผ้งสีในกำรผลิตนั้นสำมำรถควบคุมไดย้ำกกว่ำกำร
ใช้มำสเตอร์แบตซ์หรือคอมพำวด์เน่ืองจำกผงสีมีลกัษณะเป็นผงจึงฟุ้งกระจำยได้ง่ำย ดงันั้ น กำรควบคุม
สัดส่วนของผงสีให้เป็นไปตำมสูตรกำรผสมท่ีตอ้งกำรจึงกระท ำไดย้ำก ส่งผลให้อำจเกิดควำมไม่สม ่ำเสมอ
ของสีของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในแต่ละคร้ัง นอกจำกน้ี กำรใช้ผงสีซ่ึงมีคุณสมบติัฟุ้งกระจำยนั้น ยงัเพิ่มควำม
ยุง่ยำกในกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองจกัรมำกกว่ำกำรใชม้ำสเตอร์แบตซ์อีกดว้ย ดงันั้น กำรใชผ้งสีโดยตรงใน
กำรผลิตจึงเหมำะกบังำนท่ีผลิตปริมำณไม่มำกและไม่ตอ้งกำรควำมประณีตมำกนกั หรือใชก้บักระบวนกำร
ผลิตบำงประเภทท่ีไม่สำมำรถใชว้ตัถุดิบในรูปแบบของมำสเตอร์แบตซ์หรือคอมพำวดไ์ด ้เช่น กระบวนกำร
ผลิตแบบหมุนเหวี่ยงแม่พิมพ ์(Rotational Molding) ซ่ึงใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีขนำดใหญ่และไม่ตอ้งกำร
ควำมละเอียดมำกนกัเช่น ถงับ ำบดั, ถงัน ้ ำแขง็, แทง็คน์ ้ ำ หรือ เรือ เป็นตน้  

2.2   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1  คุณลกัษณะกำรตลำด  
อุตสำหกรรมพลำสติกในประเทศไทยจดัเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีขนำดใหญ่ และมีควำมส ำคญัต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกเป็นอุตสำหกรรมเช่ือมต่อระหว่ำงอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและ
อุตสำหกรรมต่อเน่ืองมำกมำย อำทิ อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอิเลคทรอนิกส์ ยำนยนตแ์ละ
ช้ินส่วน เคร่ืองแต่งกำย เฟอร์นิเจอร์ วสัดุก่อสร้ำง เป็นตน้  

จำกขอ้มูลของส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมระบุวำ่ โรงงำนผลิต
ผลิตภณัฑพ์ลำสติกในประเทศไทยมีจ ำนวนประมำณ 5,000 โรงงำน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขนำดเลก็ มี
เพียงร้อยละ 10 เท่ำนั้นท่ีเป็นโรงงำนขนำดใหญ่ โดยมีส่วนของโครงสร้ำงตน้ทุนในกำรผลิตประกอบดว้ย
วตัถุดิบ (เมด็พลำสติก) ร้อยละ 70 แรงงำนร้อยละ 10-15 พลงังำนร้อยละ 5 - 8 ท่ีเหลือเป็นค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ร้อย
ละ 10-15 

อย่ำงไรก็ดี ประเทศไทยยงัคงมีมูลค่ำกำรน ำเขำ้สูงกว่ำมูลค่ำกำรส่งออกโดยส่วนมำกเป็นกำรน ำเขำ้
ผลิตภัณฑ์ท่ีประเทศไทยไม่สำมำรถผลิตได้ เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ปริมำณควำมตอ้งกำรใชไ้ม่มำกพอท่ีผูป้ระกอบกำรจะคุม้ต่อลงทุนในสำยกำรผลิต ประกอบกบักำรแข็งตวั
ของค่ำเงินบำทในช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรน ำเขำ้สินคำ้เพิ่มสูงข้ึน   

แนวโนม้อุตสำหกรรมผลิตภณัฑพ์ลำสติกในปี 2557 อำจจะมีกำรชะลอตวัเน่ืองจำกเสถียรภำพ
ทำงกำรเมืองท่ียงัไม่มัน่คง อีกทั้งสภำวะเศรษฐกิจต่ำงประเทศท่ียงัคงซบเซำ ท ำใหค้วำมตอ้งกำรในสินคำ้
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อุปโภคบริโภคลดลงอยำ่งมีนยัยะส ำคญั นอกจำกน้ีกำรเปิดเขตกำรคำ้เสรี (FTA) ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัจำก
ประเทศในอำเซียนมำกข้ึน โดยเฉพำะอินโดนีเซีย และเวยีดนำม ซ่ึงอำจส่งผลใหเ้กิดกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

 บริษทัมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 83 ของรำยไดจ้ำก
กำรขำยของบริษทัในปี 2556 ซ่ึงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศนั้น บริษทัจะใชช่้องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยตรง
ใหแ้ก่ลูกคำ้ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้ระกอบกำรแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติกต่ำง ๆ โดยผำ่นเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรตลำดและเวป
ไซท ์www.saleecolour.com ของบริษทั ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรตลำดจะเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีติดต่อลูกคำ้เพื่อน ำเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละกำรให้บริกำร รวมถึงกำรร่วมกบัคู่คำ้ในกำรพฒันำวตัถุดิบและเทคนิคกำรผลิต เพื่อใชใ้นกำร
ประหยดัตน้ทุนและท ำกำรตลำดของลูกคำ้ของบริษทัดว้ย ปัจจุบนับริษทัยงัเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดย
กำรขำยผำ่นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยเมด็พลำสติกเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรจดัจ ำหน่ำยใหค้รอบคลุมมำกยิง่ข้ึน 

นอกจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศแลว้ บริษทัมีกำรผลิตสินคำ้เพื่อกำรส่งออก คิดเป็น
สดัส่วนประมำณร้อยละ 17 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัในปี 2556 โดยกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไป
ต่ำงประเทศนั้น บริษทัจะจ ำหน่ำยใหต้วัแทนจ ำหน่ำยหลำกหลำยทั้งในทวีปเอเชีย, ยโุรปและ ออสเตรเลีย ซ่ึง
ตวัแทนจ ำหน่ำยและผูค้ำ้ส่งดงักล่ำว จะเป็นศูนยก์ลำงในกำรกระจำยสินคำ้ของบริษทัในประเทศต่ำง ๆ 
ดงักล่ำว รวมถึงกำรใชช่้องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นทำงเวปไซทข์องบริษทั นอกจำกน้ี ในอนำคตบริษทัยงัมี
นโยบำยท่ีจะขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสู่ประเทศอ่ืน ๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยโุรป ออสเตรเลีย และอเมริกำใต้
อีกดว้ย 

2.2.2  ภำวะกำรแข่งขนั 

ทำงบริษทัประเมินภำวะกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมสูงข้ึนทั้งกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนผูผ้ลิตก ำลงักำร
ผลิตในประเทศและสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศซ่ึงมีกำรน ำเข้ำมำอย่ำงต่อเน่ือง ในอุตสำหกรรมน้ีมี
ผูป้ระกอบกำรทั้งขนำดเล็ก กลำงและขนำดใหญ่เป็นจ ำนวนไม่น้อย ถึงแมว้่ำกำรเติบโตในอุตสำหกรรม
พลำสติกซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ของทำงบริษทัจะมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงสำมำรถสนบัสนุนกำรเพิ่มข้ึนของ
ควำมตอ้งกำรสินคำ้ของทำงบริษทัแต่กำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตของผูป้ระกอบกำรในประเทศเพื่อรองรับกำร
แข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรเปิดเขตกำรคำ้เสรีอำเซียน ยงัส่งผลใหเ้กิดกำรแข่งขนัในตลำดท่ีสูงเพิ่มข้ึน 

บริษทั สำล่ี คลัเล่อร์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยนั้น มีเป้ำหมำยสู่กำรเป็นผูน้ ำดำ้นวตัถุดิบส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์พลำสติก ภำยใต้แนวคิด “Compound Values” ซ่ึงมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีหลำกหลำยและ
ครอบคลุมเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้ไดม้ำกท่ีสุด ทั้งลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรสินคำ้แบบทัว่ไป 
(Commodity) เช่น มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขำว, สีด ำ และฟิลเล่อร์ หรือลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีมี
ลกัษณะเฉพำะ เช่น มำสเตอร์แบตซ์ประเภทสี และสำรเติมแต่ง นอกจำกน้ี บริษทัยงัสำมำรถรองรับค ำสั่งซ้ือ
แบบเฉพำะเจำะจงของลูกค้ำ (Made To Order) ซ่ึงต้องกำรสินค้ำท่ีหลำกหลำยประเภทภำยใต้ค  ำสั่งซ้ือ
เดียวกนัไดอี้กดว้ย 

http://www.saleecolour.com/
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2.3   การจัดหาวตัถุดิบและผลติภัณฑ์ 

2.3.1   บริษัทมีกำรจดัหำวตัถุดิบทั้ งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ โดยจะพิจำรณำถึงคุณภำพ 
ตน้ทุน และระยะเวลำส่งมอบเป็นส ำคญั บริษทัมีกำรน ำเขำ้วตัถุดิบประเภทท่ีไม่สำมำรถจดัหำไดใ้นประเทศ 
หรือจัดหำได้ในรำคำท่ีต ่ำกว่ำในประเทศ นอกจำกน้ี บริษัทยงัมีนโยบำยกำรน ำเขำ้วตัถุดิบเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในกำรลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอีกดว้ย (Natural Hedge)  

ส ำหรับวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 1)   เมด็พลำสติก (Resin) นบัเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตมำสเตอร์แบตซ์และคอมพำวด ์โดยเฉล่ียคิด
เป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ  40 – ร้อยละ 60 ของตน้ทุนวตัถุดิบรวมของผลิตภณัฑข์องบริษทั เมด็พลำสติก
นั้นสำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทและชนิดต่ำง ๆ  ท่ีหลำกหลำยซ่ึงมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนัไป กำรเลือกใชเ้มด็
พลำสติกจะตอ้งเลือกใหเ้หมำะสมกบักระบวนกำรผลิตและวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนของแต่ละผลิตภณัฑ ์
ตวัอยำ่งประเภทของเมด็พลำสติกท่ีบริษทัน ำมำใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัไดแ้ก่ LLDPE, HDPE, LDPE, PP,PVC, 
GPPS, EVA เป็นตน้  ในปี 2556 บริษทัมีมูลค่ำกำรสัง่ซ้ือเมด็พลำสติกเท่ำกบั 352.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 51.21 ของมูลค่ำกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบรวม โดยบริษทัมีกำรจดัหำเมด็พลำสติกจำกทั้งผูผ้ลิตและผู ้
จดัจ ำหน่ำยในประเทศและกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ บริษทัมีกำรน ำเขำ้เมด็พลำสติกจำกประเทศ ญ่ีปุ่น, 
มำเลเซีย, สิงคโปร์, ซำอุดิอำระเบีย และเกำหลี  

2)   สี (Colorants) นบัเป็นวตัถุดิบท่ีส ำคญัอีกประเภทหน่ึงของบริษทั สีท่ีบริษทัใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำร
ผลิตส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของสีชนิดผง ปี 2556 บริษทัมีมูลค่ำกำรสัง่ซ้ือสี เท่ำกบั 162.18  ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 23.53 ของมูลค่ำกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบรวม โดยบริษทัมีกำรจดัหำสีจำกผูผ้ลิตในต่ำงประเทศ
โดยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

3) ฟิลเล่อร์ (Filler)  ใชส้ ำหรับกำรผลิตมำสเตอร์แบตซ์หรือคอมพำวดป์ระเภทฟิลเล่อร์ ปี 2556 
บริษทัมีมูลค่ำกำรสัง่ซ้ือฟิลเล่อร์ 74.38 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.79 ของมูลค่ำกำรสั่งซ้ือ
วตัถุดิบรวม โดยบริษทัมีกำรจดัหำฟิลเล่อร์จำกผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยในประเทศทั้งหมด 

4) สำรเติมแต่ง (Additives)  ใชส้ ำหรับกำรผลิตมำสเตอร์แบตซ์หรือคอมพำวดป์ระเภทสำรเติมแต่ง
เป็นหลกั  ปี 2556 บริษทัมีมูลค่ำกำรสัง่ซ้ือสำรเติมแต่ง เท่ำกบั 19.17 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
2.78 ของมูลค่ำกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบรวม โดยบริษทัมีกำรจดัหำสำรเติมแต่งจำกผูผ้ลิตในต่ำงประเทศโดยผำ่น
ตวัแทนจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 5)   อ่ืนๆ เช่น สำรช่วยในกำรกระจำยตวัของแม่สี (Dispersing agent), สำรหล่อล่ืนในกระบวนกำร
ผลิต (Lubricants) และสำรช่วยเพิ่มคุณสมบติัและประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต (Processing Aids) เป็น
ตน้ บริษทัมีกำรจดัหำวตัถุดิบอ่ืน ๆ จำกผูจ้ดัจ  ำหน่ำยในประเทศ และมีกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศส ำหรับ
วตัถุดิบท่ีไม่สำมำรถจดัหำไดใ้นประเทศไทย หรือจดัหำไดใ้นรำคำท่ีถูกกวำ่จำกกำรน ำเขำ้ 
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ตำรำงแสดงมูลค่ำและสดัส่วนกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบในปี 2555 และปี 2556 

ประเภท 2555 2556 
มูลค่ำ (ลำ้นบำท) ร้อยละ มูลค่ำ (ลำ้นบำท) ร้อยละ 

เมด็พลำสติก 230.75 45.52 352.98 51.21 
สี 144.84 28.57 162.18 23.53 
ฟิลเล่อร์ 48.99 9.67 74.38 10.79 
สำรเติมแต่ง 16.92 3.34 19.17 2.78 
อ่ืน ๆ  65.47 12.90 80.55 11.69 
รวม 506.97 100.00 689.26 100 

ส ำหรับนโยบำยกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบนั้น บริษทัจะด ำเนินกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมำณท่ีเพียงพอต่อกำร
ผลิตในระยะเวลำประมำณ 1 เดือน – 1 เดือนคร่ึง ทั้ งน้ี บริษทัมีนโยบำยในกำรส ำรองวตัถุดิบคงคลงัเพื่อ
น ำมำใชใ้นกำรผลิตเท่ำนั้น มิไดมี้นโยบำยกำรส ำรองวตัถุดิบเพื่อกำรเกง็ก ำไรแต่อยำ่งใด 

2.3.2   บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและรักษำส่ิงแวดลอ้มเป็นอยำ่งดี และไดใ้ห้ควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำง ๆ มำโดยตลอด ทำงบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 
14001:2004 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจำกกำรผลิตของบริษทั โดยมลภำวะท่ีเกิดข้ึนจำก
กระบวนกำรผลิตของบริษทัไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองจำกวตัถุดิบท่ีฟุ้งกระจำย เช่น ผงสีหรือฝุ่ นผงจำกฟิลเล่อร์ และ
กำกน ้ ำมนัจำกกำรลำ้งเคร่ืองจกัร ในกำรจดักำรกบัมลภำวะท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำว บริษทัไดติ้ดตั้ง เคร่ืองดกัฝุ่ น 
(Dust Collector) ทัว่บริเวณฝ่ำยผลิต โดยฝุ่ นท่ีถูกดกัจบัไวใ้นเคร่ืองดกัฝุ่ นจะถูกรวบรวมและส่งมอบใหบ้ริษทั 
เวส เซอร์วิส จ ำกดั น ำไปท ำลำยต่อไป ส ำหรับกำกน ้ ำมนัจำกกำรลำ้งเคร่ืองจกัรนั้น บริษทัไดว้่ำจำ้งบริษทั  
เวส เซอร์วิส จ ำกดั เช่นเดียวกันเพื่อก ำจดัมลภำวะดังกล่ำว โดยในปี 2556 บริษทัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจดั
มลภำวะดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเท่ำกบั 498,200 บำท  

นอกจำกน้ี บริษทัยงัด ำเนินกำรรักษำระดบัควำมดงัของเสียงท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรผลิตให้อยูใ่น
ระดบัท่ีปลอดภยัรวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิบติังำนบริเวณท่ีมี
ระดบัเสียงซ่ึงอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพของพนักงำน  โดยบริษทัไดว้่ำจำ้งให้ บริษทั เซฟต้ีแพลน 
จ ำกดั เขำ้มำท ำกำรตรวจสอบและจดัท ำรำยงำนกำรตรวจวดัคุณลกัษณะแวดลอ้มในกำรท ำงำน ระดบัควำมดงั
ของเสียง, ควำมเขม้ของแสง และควำมร้อนในโรงงำนของบริษทัและบริษทัย่อยทุกปี  ส่วนกำรตรวจวดั
สภำพน ้ ำท้ิง และมลภำวะทำงปล่องมีกำรจดัท ำทุก 6 เดือนโดยในปี 2556 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว จ ำนวน 115,500 บำท 

ทั้ งน้ีตั้ งแต่เปิดโรงงำนมำ บริษัทไม่มีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกับกำรสร้ำงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและไม่เคยไดรั้บกำรตกัเตือนหรือกำรปรับจำกหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำยท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติั
ตำมอนัไดแ้ก่ พระรำชบญัญติัโรงงำน พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 
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2535 บริษทัมีระเบียบในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนินผลิตให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนเขต
ก ำหนดไว ้โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ไดท้  ำกำรตรวจสอบสภำพโรงงำน และ
สภำพแวดล้อม และสรุปผลกำรตรวจสอบว่ำ บริษัทอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนไม่ก่อให้ เกิดปัญหำต่อ
สภำพแวดลอ้มแต่อยำ่งใด และไดรั้บกำรต่ออำยใุบอนุญำตโรงงำนจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมมำโดยตลอด
นบัตั้งแต่เปิดกิจกำร 

2.4   งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
– ไม่มี – 

3 ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 
ตน้ทุนหลกัในการผลิตของบริษทัคือวตัถุดิบ โดยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของตน้ทุนการผลิต

รวมตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา ทั้งน้ีวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตของกลุ่มบริษทั คือ เมด็พลาสติกชนิดต่างๆ ตาม
ค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ โดยเมด็พลาสติกคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 30 – 50ของตน้ทุนการผลิตรวมและ
วตัถุดิบอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 20 – 40 ของตน้ทุนผลิตรวม 

โดยส่วนใหญ่แลว้บริษทัจะใชเ้ม็ดพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง HDPE (High 
Density Polyethylene), เมด็พลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่าเชิงเสน้ LLDPE (Linear Low Density 
Polyethylene) และ เมด็พลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า LDPE (Low Density Polyethylene) โดย
บริษทัมีมูลค่าการสั่งซ้ือเม็ดพลาสติก HDPE, LLDPE และ LDPE ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10, ร้อยละ 25 
และร้อยละ 10 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบโดยรวม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย
ภายในประเทศ ทั้งน้ี ราคาของเมด็พลาสติกจะมีการปรับตวัไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของผูผ้ลิตและผูใ้ชท้ัว่
โลก รวมถึงราคาน ้ ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิตเมด็พลาสติก ดงันั้น บริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบ
ต่อรายไดแ้ละอตัราก าไรขั้นตน้ หากบริษทัไม่สามารถปรับราคาขายสินคา้ไดต้ามตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีมีการ
ปรับตวัสูงข้ึนได ้นอกจากน้ี หากราคาเมด็พลาสติกมีความผนัผวนหรือมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้
ของบริษทัอาจจะชะลอค าสั่งซ้ือในช่วงเวลาดงักล่าวเพื่อรอดูทิศทางของราคาเมด็พลาสติกซ่ึงจะส่งผลต่อการ
บริหารจดัการดา้นการผลิตของบริษทั  

ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเมด็พลาสติก ท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถใน
การท าก าไรของบริษทั ผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้การติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ของตลาด แนวโน้มของราคาและปริมาณความตอ้งการใช้  เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาสั่งซ้ือวตัถุดิบ และใชน้โยบายการก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากตน้ทุนขายของบริษทัควบคู่ไป
กับภาวะตลาด ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาอัตราความสามารถในการท าก าไรขั้นต้นของบริษัทระหว่างปี 2554 – 
ปัจจุบนัของกลุ่มบริษทั จะเห็นไดว้่า กลุ่มบริษทัสามารถรักษาความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ไดท่ี้ระดบั
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ประมาณร้อยละ 15 – 20 ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา และอัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผลกระทบท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกั 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบ 
ในปี 2555 – 2556 บริษทัมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัจ  าหน่ายรายใหญ่จ านวน 3 ราย ซ่ึงแต่ละรายมี

มูลค่าการสัง่ซ้ือวตัถุดิบอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 14 ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
ซ่ึงการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ  าหน่าย
ดงักล่าวในการจดัหาวตัถุดิบ หากผูจ้ดัจ  าหน่ายดงักล่าวไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
หรือไม่สามารถส่งมอบวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัไดท้นัตามความตอ้งการใชข้องบริษทัและบริษทัไม่สามารถจดัหา
จากแหล่งอ่ืนไดท้นัตามแผนการผลิตและการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ อยา่งไรกดี็ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายวตัถุดิบหลกัรายดงักล่าวสามารถจดัหาวตัถุดิบไดต้ามคุณภาพและมาตรฐานตรงตาม
ความตอ้งการของบริษทั และสามารถส่งมอบสินคา้ไดร้วดเร็วและทนัต่อความตอ้งการใชง้านของบริษทั 
อยา่งไรกต็าม มูลค่าการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัจ  าหน่ายแต่ละรายนั้นไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวม
ของบริษทั  

3.3 ความเส่ียงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงกฎหมาย 
3.3.1 มาตรการการเปิดเสรีทางการคา้ระหวา่งประเทศอาเซียน ( AEC ) 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีขอ้ตกลงการเปิดเสรีทางการคา้เขตภูมิภาคอาเซียน  ในกลุ่มผลิตภณัฑพ์ลาสติก
ซ่ึงรวมถึงเมด็พลาสติก ซ่ึงประเทศไทยไดต้กลงท่ีจะทยอยลดอตัราภาษีน าเขา้ใหเ้หลือร้อยละ 0 ภายในปี 2553 
ให้กบัประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนดงักล่าว ดงันั้น เม่ือลดอตัราภาษีน าเขา้โดยสมบูรณ์ อาจส่งผลให้มีสินคา้
ในกลุ่มผลิตภณัฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติกจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะเขา้มาขายในประเทศไทยมากข้ึน 
ส่งผลให้มีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศเพิ่มข้ึน  อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมานั้น ประเทศไทยถือ
ว่าเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในอุตสาหกรรมพลาสติกในระดับตน้ ๆ ท าให้ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่ว่า 
เน่ืองจากในผลิตภณัฑ์มาสเตอร์แบตซ์นั้นเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละค าสั่งซ้ือ การวิจยัและพฒันา
สินคา้ร่วมกันนับเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะท าให้สามารถผลิตสินคา้ได้ตรงตามความต้องการของลูกคา้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปอาจใชเ้วลาในการทดสอบและพฒันาสินคา้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 1 เดือนส าหรับแต่ละค าสั่งซ้ือ ดงันั้น 
บริษทัจึงมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศเน่ืองจากสามารถตอบสนองต่อขอ้ก าหนดของลูกคา้และ
ให้บริการไดร้วดเร็วกว่า อีกทั้งบริษทัยงัมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของการให้บริหารหลงัการขาย ซ่ึงบริษทัมี
ทีมงานผูเ้ช่ียวชาญท่ีพร้อมใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ลูกคา้ของบริษทัเม่ือประสบปัญหาในการน าสินคา้ไปใชใ้น
การผลิตอีกดว้ย บริษทัจึงเช่ือมัน่วา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเขา้มาของคู่แข่งในต่างประเทศแต่อยา่งใด  

3.3.2 มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti dumping)   
 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti dumping) นั้ นเป็นมาตรการทางการค้าท่ีประเทศผูน้ าเข้า 
น ามาใชเ้พื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในของประเทศตนเองท่ีไดรั้บความเสียหาย หรือมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บ
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ความเสียหายจากการทุ่มตลาด อนัเกิดจากการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศในราคาไม่เป็นธรรม ซ่ึงประเทศ
ไทยไดถู้กมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2547  และกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป
ในปี 2548 โดยส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการไต่สวนคร้ังท่ี 5 ส่งผลใหผู้ส่้งออก
จากประเทศไทยยงัคงตอ้งถูกเรียกเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 22.02 – 122.88 ตามการไต่สวนคร้ังท่ี 4 ต่อไป
จนกว่าผลการไต่สวนใหม่จะออกมาบงัคบัใช ้ ส าหรับการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศ
ไทยเสียอตัราภาษีร้อยละ 5.10 – 14.30 ซ่ึงเป็นอตัรานับเป็นอตัราท่ีต ่ากว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซ่ึงถูกมาตรการดงักล่าวเช่นเดียวกนั ดงันั้น บริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากการท่ีลูกคา้รายใหญ่ของบริษทั
ถูกมาตรการดงักล่าว อยา่งไรก็ดี  ลูกคา้ของบริษทัไดมี้การปรับยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไม่ถูก
บงัคบัใชม้าตรการการตอบโตก้ารทุ่มตลาด เช่น ประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ เพื่อท าการ
ผลิตและส่งออกสินคา้ตามปกติ ดงันั้น ผลกระทบจากมาตรการดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อลูกคา้ของบริษทั
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 

3.3.3 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชถุ้งพลาสติก 
ปัจจุบนัในบางประเทศไดมี้การออกกฎหมายห้ามใชถุ้งพลาสติกบางประเภท เช่น ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนไดมี้การออกหมายหา้มการผลิตถุงพลาสติกท่ีบางกวา่ 0.025 มิลลิเมตรและหา้มใชถุ้งดงักล่าวใน
ซุปเปอร์มาร์เกต และร้านคา้ต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัก าหนดให้ผูค้า้ปลีกเรียกเก็บค่าถุงจากลูกคา้ท่ีตอ้งการใช้
ถุงพลาสติก,  ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสและสาธารณรัฐอิตาลีอยู่ระหว่างการด าเนินการท่ีจะออกกฎหมาย
ห้ามใช้ถุงท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติตั้ งแต่ปี 2553 เป็นตน้ไป ดังนั้ น การออกกฎหมาย
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการใชถุ้งพลาสติกในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั
ในฐานะท่ีเป็นผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบให้แก่กลุ่มผูผ้ลิตถุงพลาสติกได ้ อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่า 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชถุ้งพลาสติกดงักล่าว เป็นเพียงการลดหรือเลิกใชถุ้งพลาสติกบางประเภทซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนประเภทของการใชถุ้งพลาสติกเท่านั้น ซ่ึงในฐานะท่ีบริษทัเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้น
การจดัเตรียมวตัถุดิบให้แก่ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก การเพิ่มขอ้ก าหนดหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติกจึงนบัเป็นโอกาสของบริษทัในการท่ีจะเสนอบริการและเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการพฒันาสินคา้กับผูป้ระกอบการผลิตถุงพลาสติกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของ
ประเทศต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน อาทิ การพฒันาวตัถุดิบซ่ึงท าใหผ้ลิตถุงพลาสติกท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ หรือ 

การพฒันาวตัถุดิบเพื่อใช้ผลิตถุงพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นตน้ โดยใน
ปัจจุบนั บริษทัเป็นหน่ึงในสมาชิกผูจ้ดัตั้งสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศ 

3.3.4 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
จากการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดใ้นการจ าหน่ายสินคา้ส่วนหน่ึงไปยงัต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 100 – 130 ลา้นบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี 2554 – ปัจจุบนั ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยหากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ มีการแขง็ค่าข้ึน อาจส่งผลให้
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รายไดข้องบริษทัท่ีแปลงค่ากลบัมาเป็นเงินสกุลบาทมีมูลค่าลดลง ในขณะเดียวกนับริษทัมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ
จากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 80 – 150 ลา้นบาทต่อปีในช่วงเวลาเดียวกนั ส่งผลให้บริษทัมีความ
เส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยหากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ มีการอ่อน
ค่าลง อาจส่งผลใหบ้ริษทัมีตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั 

อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากบริษทัมีทั้งการน าเขา้และการส่งออกในสกลุเงินต่างประเทศ ส่งผลใหบ้ริษทั
สามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัไดมี้การติดตามการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและน าไปใชใ้นเป็นขอ้มูลในการวางแผนการสัง่ซ้ือและส่งมอบแก่
ต่างประเทศเพือ่ช่วยลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว (Natural Hedge) และมีนโยบายในการลด
ความเส่ียงโดยการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ส าหรับส่วนท่ีมิได้
ป้องกนัความเส่ียงดว้ยการวางแผนการสัง่ซ้ือ และส่งมอบ ( Natural Hedge ) 
4 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1   ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

รายการ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า
สุทธิ 

ภาระผูกพนั 

บริษัท    
1. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
    1.1 ส านกังานใหญ่และโรงงาน  
          ท่ีตั้ง : เลขท่ี 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1  
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ 
อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10240 
         พ้ืนท่ี : ประมาณ 24 ไร่ 

 
เจา้ของ 

 
 
 
 

 
154.39 

 
 
 
 

 
ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน

ประเทศ  
 

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

เจา้ของ 242.79 ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน
ประเทศ  

 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 320.22 ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน
ประเทศ (บางส่วน) 

4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน เจา้ของ 15.83 - ไม่มี- 
5. ยานพาหนะ  เจา้ของ 7.26 ภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ 

และสัญญาเช่าการเงิน  
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รายการ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า
สุทธิ 

ภาระผูกพนั 

บริษัทย่อย 
 
1. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
    1.1 ส านกังานใหญ่และโรงงาน  
          ท่ีตั้ง : เลขท่ี 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 
 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่  
อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10240 
         พ้ืนท่ี : ประมาณ 2,592  ตร.ม. 
    

 
 

เช่า 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- ไม่มี- 
 
 
 
 

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

เจา้ของ 0.36 - ไม่มี- 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 15.47 ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน
ประเทศ 

    
4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน เจา้ของ 0.01 - ไม่มี- 
5. ยานพาหนะ  เจา้ของ 0.00 - ไม่มี- 

รายละเอยีดของสัญญาทีส่ าคญั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556  
สัญญำ คู่สญัญำ ระยะเวลำ รำยละเอียด 

สญัญำแต่งตั้งท่ี
ปรึกษำดำ้น
ธุรกิจ 

บริษทั วีไอวี 
อินเตอร์เคม 
จ ำกดั 

1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2556 

บริษทัท ำหน้ำท่ีให้บริกำรและให้ค  ำแนะน ำใน
กำรท ำธุรกิจด้ำนต่ำงประเทศแก่ผูบ้ริกำร โดย
คิดค่ำบริกำรรำยเดือนในอตัรำเดือนละ 115,500 
บำท โดยจ่ำยช ำระเป็นรำยเดือน 
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4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย 
บริษทัมีนโยบำย เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน เพิม่ก ำลงักำรผลิต ลดควำมซ ้ำซอ้น และ

ผลกระทบดำ้นควำมเส่ียงทำงธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบกำรอยำ่งเด่นชดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  บริษทัมี
กำรขยำยและเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3 บริษทั คือ 

1.   บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ำกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ มูลค่ำ 
50 ลำ้นบำท และไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็นเวลำ 8 ปี (2555-
2563) ไดเ้ปิดด ำเนินกำรในระหว่ำงปี 2555 บริษทัย่อยด ำเนินกำรผลิตมำสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเล่อร์ และ
มำสเตอร์แบตช์ประเภทสีด ำ โดยกำรเช่ำอำคำรโรงงำน เคร่ืองจกัร และคลงัสินคำ้จำกบริษทัเพื่อผลิตและจดั
จ ำหน่ำยสินคำ้ทั้ งโดยตรงไปยงักลุ่มลูกคำ้ Converters และผ่ำนไปยงัตัวแทนจัดจ ำหน่ำย Distributors มี
ยอดขำยรวมทั้งส้ิน 320 ลำ้นบำทในปี 2556 

2.   บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ำกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 15 ลำ้นบำท 
รองรับแผนขยำยธุรกิจในตลำดผลิตภณัฑ์ประเภทเสริมคุณสมบติัพิเศษ บริษทัย่อยไดรั้บบตัรส่งเสริมกำร
ลงทุนจำก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็นเวลำ 8 ปี นบัจำกเร่ิมด ำเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ปิด
ด ำเนินกำร 

3.   บริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ำกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 15 ลำ้นบำท
รองรับแผนขยำยธุรกิจในตลำดผลิตภณัฑ์ประเภทคอมพำวด์พิเศษ บริษทัย่อยไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุน
จำก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทำงภำษีเป็นเวลำ 8 ปี นับจำกเร่ิมด ำเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันยงัไม่ได้เปิด
ด ำเนินกำร 

5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยห์รือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

6.   ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
ช่ือบริษัท  บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์  COLOR 

ที่ตั้ง เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท์ (02) 323-2601-8 
โทรสาร (02) 323-2227-8 
Website www.saleecolour.com 

http://www.saleecolour.com/
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ประเภทธุรกจิ เมด็พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเขม้ขน้ หรือเมด็พลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ 
(Masterbatch), เมด็พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส าเร็จรูป หรือเมด็พลาสติกคอม
พาวด ์(Compound)  และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง  (Dry Colorants)  

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2551  
ทะเบียนเลขท่ี  บมจ. 0107551000282 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
    ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
    62  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
    กรุงเทพมหานคร 10110 
    โทรศพัท ์(02) 229-2800  โทรสาร (02) 654-5427 
ผู้สอบบัญชี 
บริษทั ส านกังานเอินส์ทแอนดย์งั จ  ากดั 
193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110 
นางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3970 
นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3459 
นางสาววิสสุตา   จริยธนากร     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3853 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนหุ้น 
  หุ้นสามัญ 
  จ  านวนหุน้จดทะเบียนกบัตลท. 257,083,334 หุน้ 
  จ  านวนหุน้ช าระแลว้ 193,666,667 หุน้ สิทธิออกเสียง 1 : 1 
  จ  านวนหุน้ซ้ือคืน  -  
  จ  านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง หกั หุน้ซ้ือคืน 
   ณ วนัท่ี 21 มี.ค. 2556 193,666,667 หุน้ 
  หุ้นบุริมสิทธิ 
  จ  านวนหุน้จดทะเบียนกบัตลท. -  
  จ  านวนหุน้ซ้ือคืน  -  
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ช่ือท่ีใชส้ าหรับการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์คือ 
“COLOR” มีทุนจดทะเบียน 257,083,334  หุน้ ทุนช าระแลว้ 193,666,667 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ มีการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 63,416,667 บาท มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ดงัน้ี 

1.  เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 48,416,667 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 2.  เพื่อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 15,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 7.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 1.  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ก)  บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 
ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น 

1 กลุ่มบริษทั วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ ากดั 
บริษทั ว ีไอ ว ีอินเตอร์เคม จ ากดั 
น.ส.กนัยว์ดี  จิวะพรทิพย ์
น.ส.ธนัธิดา  จิวะพรทิพย ์
นายพฒันชาตต์ิ  จิวะพรทิพย ์
นายประกิต  อศัวกาญจน์ 

44,466,705 
34,216,425 
7,565,894 
342,163 
342,163 

2,000,060 

22.96 
17.67 
3.90 
0.18 
0.18 
1.03 

2 นายศศิศ   มนตเ์สรีนุสรณ์ 17,400,000 8.99 
3 บริษทั สาล่ี อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 17,103,211 8.83 
4 นายจิตต ์ ศรีวรรณวทิย ์ 9,106,600 4.70 
5 กลุ่มตระกลูทองวานิช 

น.ส.วรินทร์เพญ็ ทองวานิช 
นางวรุณวรรณ  อินทรทตั 
นายพิษณุ  อินทรทตั 

16,288,333 
8,658,000 
7,557,000 

13,333 

8.38 
4.47 
3.90 
0.01 

6 นายชูศกัด์ิ  เตชะสันติสุข 6,000,000 3.10 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น 
7 กลุ่มตระกลูมงคลรัตน์ 

นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 
นายวชัรชยั  มงคลรัตน์ 
น.ส.ศรัญธินี  มงคลรัตน์ 
นางภทัริน  มงคลรัตน์ 

14,332,100 
2,332,100 
4,500,000 
4,500,000 
3,000,000 

7.40 
1.20 
2.32 
2.32 
2.55 

8 นายนิพนธ์  มโนมยางกรู 4,000,000 2.07 
9 นางเสริมสุข  ธรรมศุภพงษ ์ 3,011,044 1.56 
10 นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ 2,719,649 1.40 
  ยอดรวม 134,427,642 69.39 

 
(ข)  บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีถือหุน้ในบริษทั ตามสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

1. กลุ่มนายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์
น.ส. กนัยว์ดี  จิวะพรทิพย ์
น.ส. ธนัธิดา  จิวะพรทิพย ์
นายพฒันชาตต์ิ  จิวะพรทิพย ์

8,250,220 
7,565,894 
342,163 
342,163 

4.26 
3.90 
0.18 
0.18 

2. กลุ่มนายธเนศพล มงคลรัตน์ 
นายธเนศพล  มงคลรัตน ์
นางภทัริน  มงคลรัตน์ 
นายวชัรชยั  มงคลรัตน์ 
น.ส. ศรัญธินี  มงคลรัตน์ 

14,332,100 
2,332,100 
3,000,000 
4,500,000 
4,500,000 

7.40 
1.20 
1.55 
2.32 
2.32 

3. กลุ่มนายรัช  ทองวานิช 
น.ส. วรินทร์เพญ็  ทองวานิช 
นางวรุณวรรณ  อินทรทตั 
นายพิษณุ  อินทรทตั 

16,288,333 
8,658,000 
7,557,000 

13,333 

8.38 
4.47 
3.90 
0.01 

4. กลุ่มนายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 
นายประกิต  อตัศวกาญจน์ 

 
2,000,060 

 
1.03 

5. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์ 2,719,649 1.40 
6. น.ส. เสาวนิตย ์ สิริกรกาญจน์ 2,052,983 1.06 
7. นายราชนั  ควรหา 773,059 0.40 
8. นางมทันา  หอระดาน 16,189 0.01 
 ยอดรวม 46,372,593 23.94 
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2.  ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย และการถือหุน้ของกรรมการในบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นสดัส่วน 
1.  บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 5,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

บมจ.สาล่ี คลัเล่อร์ 5,000,000 หุน้ 100% 

2.  บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 150,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

บมจ.สาล่ี คลัเล่อร์ 150,000 หุน้ 100% 

3.  บริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั 
ทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 150,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

บมจ.สาล่ี คลัเล่อร์ 150,000 หุน้ 100% 

การถือหุน้ของกรรมการในบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้เคมีภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ เช่น สินคา้ใน

กลุ่มโซลเวน้ท,์ โมโนเมอร์, โพลียรีูเทน, เคมีภณัฑอ์าหารสัตว,์ เคมีภณัฑท์างการเกษตร, เคมีภณัฑเ์วชภณัฑ ์
เป็นตน้ และมีการลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท โดย
กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บริษทั ทิพอศัว ์จ  ากดั ซ่ึงถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 88.03 ของทุนจดทะเบียน และมี
รายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วน (%) 

1. บริษทั ทิพอศัว ์จ ากดั 1,320,424 88.03 

2. คุณพิมพา  จิวะพรทิพย ์ 44,673 2.98 

3. คุณประชา  จิวะพรทิพย ์ 31,573 2.10 

4. คุณเลอพงศ ์วงศท์วีพิพฒัน์ 30,000 2.00 

5. คุณพรทิพย ์ จิวะพรทิพย ์ 13,182 0.88 

6. คุณเศวต  นราธิปกร 18,000 1.20 

7. คุณสาทิส  ตตัวธร 12,000 0.80 

8. คุณกญัญา  รัตน์ตนัติพฤกษ ์ 6,750 0.45 



                   บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
26 

9. คุณธีระพล  อศัวกาญจน์ 3,000 0.20 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วน (%) 

10. คุณสิทธิชยั  ประวงษรั์ตน์ 1,500 0.10 

11. คุณกรณฐั  จิวะพรทิพย ์ 8 0.001 

12. คุณเขมิกา  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

13. คุณเขมนที  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

14. คุณณฐัพร  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

15. คุณอรรถวฒิุ  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

16. คุณธนินทร์  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

 
รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,500,000 100 

บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติกและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
ส าหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น ช้ินส่วนประกอบของ สแกนเนอร์, พร้ินเตอร์, 
ถาดไอซี เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีทุนจดทะเบียน 319,110,842 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียก
ช าระแลว้ 316,767,561 บาท และมีรายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก  ณ วนัปิดทะเบียนล่าสุด วนัท่ี 22 สิงหาคม 
2556 ดงัต่อไปน้ี 

 

ล าดบัที่ รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มบริษัท วีไอว ีอนิเตอร์เคม จ ากดั 
1. บริษทั วไีอว ีอินเตอร์เคม จ ากดั 
2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย ์
3. น.ส.พรทิพย ์จิวะพรทิพย ์
4. น.ส.ธนัธิดา จิวะพรทิพย ์
5. น.ส.กนัยว์ดี จิวะพรทิพย ์
6. นายพฒันชาติ จิวะพรทิพย ์
7. นายพีรพนัธ์ จิวะพรทิพย ์
8. นางพิมพา จิวะพรทิพย ์
9. นายประกิต อศัวกาญจน์ 
10. นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 
11. นายอาณติั อศัวกาญจน์ 
12. นายทนง อศัวกาญจน์ 
13. น.ส.จารุณี อศัวกาญจน์ 
14. นางวนัเพญ็ อศัวกาญจน์ 

133,641,564 
82,162,428 
10,233,447 

5,931,626 
3,065,706 
2,792,032 
2,736,504 
2,288,860 

560,439 
14,122,024 

3,214,839 
2,633,570 
1,854,189 
1,444,800 

601,100 

42.19 
25.94 

3.23 
1.87 
0.97 
0.88 
0.86 
0.72 
0.18 
4.46 
1.01 
0.83 
0.59 
0.46 
0.19 
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ล าดบัที่ รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น 

2. กลุ่มตระกูลนราธิปกร 
1. นายเศวต นราธิปกร 
2. นายสูตร นราธิปกร 
3. น.ส.มินา นราธิปกร 
4. น.ส.มานา นราธิปกร 

32,094,300 
11,579,646 

9,533,534 
5,820,320 
5,160,800 

10.13 
3.66 
3.01 
1.83 
1.63 

3. กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์ 
1. นายไพบูลย ์ตั้งตรงศกัด์ิ 
2. นางกลัยา ตั้งตรงศกัด์ิ 
3. นายนพ ตั้งตรงศกัด์ิ 
4. นายกมลพล ตั้งตรงศกัด์ิ 
5. น.ส.เกตุ ตั้งตรงศกัด์ิ 
6. นางอุไร ตั้งตรงศกัด์ิ 
7. น.ส.ดลพร ตั้งตรงศกัด์ิ 
8. นายไพโรจน์ ตั้งตรงศกัด์ิ 

23,942,000 
12,000,000 

2,610,000 
2,400,000 
2,400,000 
2,400,000 
1,200,000 

720,000 
212,000 

7.56 
3.79 
0.82 
0.76 
0.76 
0.76 
0.38 
0.23 
0.06 

4. กลุ่มตระกูลตัตวธร  
1. นายสาทิส ตตัวธร 
2. น.ส.สิริภรณ์ ตตัวธร 
3. นายสิรภทัร ตตัวธร 
4. นางอรทยั ตตัวธร 
5. นายสาโรช ตตัวธร 

19,635,453 
8,575,953 
6,039,000 
5,003,000 

10,100 
7,400 

6.20 
2.71 
1.91 
1.58 

0 
0 

5. นายโสรัตน์  วณิชวรากิจ 15,840,000 5.00 
6. นางภทัริน  มงคลรัตน์ 14,400,002 4.55 
7. นายเลอพงศ ์ วงศท์วีพิพฒัน์  9,480,931 2.99 
8. นายประภทัยา  จิวะพรทิพย ์ 8,775,626 2.77 
9. SOMERS (U.K.) LIMITED 4,995,120 1.58 

10 นางกญัญา  รัตน์ตนัติพฤกษ ์ 3,456,000 1.09 
 รวม 266,260,996 84.06 

 3.  ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ 
  – ไม่มี – 
 7.3  การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
  – ไม่มี – 
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 7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั

หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได ้และจะด าเนินการรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษทัยอ่ยของบริษทัมี
นโยบายในการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยหลงัหักภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกบักระแสเงิน
สด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาดว้ย 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556  เน่ืองจากบริษทัขาดทุนสุทธิเบด็เสร็จเป็นจ านวน 
(29,195,226) บาท คณะกรรมจึงมีความเห็น เสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  และไม่ตอ้งส ารองก าไร
สุทธิตามกฏหมาย 
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ผงัการบริหารบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

9. นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 



                  บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
30 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
 8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสุชาติ        จิวะพรทิพย ์ ประธานกรรมการ 
2. นายชาญชยั      อศัวกาญจน์ กรรมการ 
3. นายธเนศพล     มงคลรัตน์ กรรมการ 
4. นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ กรรมการ 
5. นายรัช             ทองวานิช กรรมการ 
6. นายราชนั         ควรหา กรรมการ 
7. พลเอกสมทตั    อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

9. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งใหน้ายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทั 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม เพื่อมีผลผกูพนัแทนบริษทัได ้คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย,์ นายขวญัชยั ณฏัฐ์

เศรษฐ,์ นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์ ,นายชาญชยั อศัวกาญจน์  และ นายราชนั ควรหา 
กรรมการสองในหกท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 

การเขา้ร่วมประชุม / จ  านวนการประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าประชุม/จ านวนการประชุม ปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
1. นายสุชาติ    จิวะพรทิพย ์ ประธานบริษทั/

กรรมการบริษทั 
- 4/4 

2. นายชาญชยั  อศัวกาญจน ์ กรรมการบริษทั - 4/4 
3. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการบริษทั - 4/4 
4. นายขวญัชยั   ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ กรรมการบริษทั/

กรรมการผูจ้ดัการ 
- 4/4 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าประชุม/จ านวนการประชุม ปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
5. นายราชนั   ควรหา กรรมการบริษทั/

กรรมการบริหาร 
- 4/4 

6. นายรัช    ทองวานิช กรรมการบริษทั/
ประธานบริหาร 

- 3/4 

7. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน ์ กรรมการบริษทั/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

4/4 4/4 

8. พตท.ดร.ระพพีฒัน์ ปาละวงศ ์ กรรมการบริษทั/
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 

9. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการบริษทั/
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 

 
 8.2  ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีคณะกรรมการผูบ้ริหารจ านวน 13 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ/(รักษาการ)กรรมการบริหาร

ฝ่ายโรงงาน 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายพีรพนัธ์     จิวะพรทิพย ์ กรรมการบริหารฝ่ายสนบัสนุนและพฒันาธุรกิจ 
5. นายบญัชา        ก าจดั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
6. นายสมศกัด์ิ      ศรีละมา้ย หวัหนา้หน่วยงานความปลอดภยั 
7. นายฉลวย        ไพนิตย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
8. นายมงคล        สุ่ยหาวงศ ์ ผูจ้ดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. น.ส.เสาวนิตย ์ สิริกรกาญจน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
10.  นางมทันา        หอระดาน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล และบริหาร 
11.  นายสมพงค ์     นครังสุ ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการผลิต 
12.  นายกษัมา        บุญญธนงั ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 
13.  น.ส.กรรณิกา   บุญรอด ผูจ้ดัการฝ่ายตน้ทุน และงบประมาณ 
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หมายเหตุ : ในระหวา่งปี 2556 – 2557 ไดมี้ผูจ้ดัการลาออก 4 ท่าน ซ่ึงไม่ไดร้วมในรายช่ือขา้งตน้น้ี 

 8.3  เลขานุการบริษัท 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ

บริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2554 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎตาม
เอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ
รับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานการประจ าปีของบริษทั ตลอดจนหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อผู ้
ถือหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดงัน้ี 
3.1 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการ

เปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน 
3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผย

สารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน 
3.3 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงาน

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ.2544 
3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อคุม้ครองประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียของประชาชน พ.ศ. 2548 
(ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2548) เป็นตน้ไป 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 (1)   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการในรูปแบบเบ้ียประชุม โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปี 2556 ไดอ้นุมติัค่าเบ้ียประชุมและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการประจ าปี ดงัน้ี  
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ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการ 30,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทั้งคณะในปี  2556  รวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท  และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในปี 2556  รวมทั้งส้ินไม่เกิน 500,000 บาท รวมถึงค่า
บ าเหน็จคณะกรรมการข้ึนอยูก่บัการพจิารณาของคณะกรรมการซ่ึงจะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท 
  ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการบริษทั กรรมการ 
ตรวจสอบ 

รวม 

1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ ประธานกรรมการ 120,000 - 120,000 
2. นายรัช  ทองวานิช กรรมการและประธานบริหาร 90,000 - 90,000 
3. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 120,000 - 120,000 
4. นายราชนั  ควรหา กรรมการและกรรมการบริหาร 120,000 - 120,000 
5. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ กรรมการ 120,000 - 120,000 
6. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ 120,000 - 120,000 
7. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
120,000 80,000 200,000 

8. พตท.ดร.ระพีพฒัน์ ปาละวงศ ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 120,000 80,000 200,000 
9. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 120,000 80,000 200,000 

รวม 1,050,000 240,000 1,290,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสัใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 18 ราย 
รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 21.97 ลา้นบาท 
 (2)   ค่าตอบแทนอ่ืน 
  • บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 
ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 17 ราย รวม
ทั้งส้ิน 573,426 บาท 
  • โครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัต่อผูบ้ริหารและพนักงาน (ESOP) หรือ 
COLOR-ESOP-W1  
  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 ไดอ้นุมติัให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัต่อผูบ้ริหารและพนกังาน (ESOP) หรือ COLOR-ESOP-W1 จ  านวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็น
แรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหมี้ความตั้งใจใน
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การท างานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพใน
การท างานให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท โดยมี
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรร ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งงาน และอายงุาน ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
มีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุ้น ราคาการใชสิ้ทธิ 1.60 บาท
ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) โดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจ านวน 
19 ราย ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.68 เม่ือเทียบกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 
 8.5 บุคลากร 
  บริษทัมีพนักงานทั้งหมด 215 คน โดยในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษทั
และบริษทัยอ่ยเป็นเงินจ านวน 51.90 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง เบ้ียขยนั 
เงินโบนสั และสวสัดิการอ่ืน ๆ บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานโดยบริษทัไดส้มทบใน
อตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
พนกังาน รวมทั้งส้ิน 831,623.45 บาท  
  • จ านวนพนกังานและผลตอบแทน 

บริษทั จ านวน (คน) ผลตอบแทน (บาท) 
บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 192 46,540,619.51 
บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 23 5,356,090.65 

รวม 215 51,896,710.16 
  • บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัต่อผูบ้ริหารและพนักงาน (ESOP) หรือ 
COLOR-ESOP-W1 จ  านวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ
และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหมี้ความตั้งใจในการท างานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ และเพื่อ
สร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรร ข้ึนอยู่กบัต าแหน่งงาน 
และอายงุาน ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ราคาการใชสิ้ทธิ 1.60 บาทต่อหุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ) โดยมีพนกังานของบริษทัจ านวน 70 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทั
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59.32 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 
  • ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

- ไม่มี – 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ 
 9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าดว้ย “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” บริษทัจึงไดน้ าหลกัการดงักล่าว เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของบริษทั โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
6/2551 ณ วันท่ี 17 เมษายน 2551 ทั้ งน้ี เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
อนัเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั  
 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

9.2.1  คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสุชาติ        จิวะพรทิพย ์ ประธานกรรมการ 
2. นายชาญชยั      อศัวกาญจน์ กรรมการ 
3. นายธเนศพล     มงคลรัตน์ กรรมการ 
4. นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ กรรมการ 
5. นายรัช             ทองวานิช กรรมการ 
6. นายราชนั         ควรหา กรรมการ 
7. พลเอกสมทตั    อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

9. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม เพื่อมีผลผกูพนัแทนบริษทัได ้คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย,์ นายขวญัชยั 

ณฏัฐเ์ศรษฐ,์ นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์ ,นายชาญชยั อศัวกาญจน์  และ นายราชนั ควรหา 
กรรมการสองในหกท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ให้คณะกรรมการ

บริษทัมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1) ดูแลและก าหนดนโยบายท่ีส าคญัของบริษทั เก่ียวกบัหลกัในการด าเนินธุรกิจ การเงิน การระดม

ทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
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2) พิจารณาเก่ียวกบัการลงทุน โดยพิจารณาอนุมติังบประมาณ โครงการลงทุนของบริษทั และก ากบั
ดูแลด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ 

3) ดูแลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละ
ก าหนดแนวทางแกไ้ขกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือดีกว่าเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้

4) จดัให้มีรายงานขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เพื่อรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนัการณ์และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากบัและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหน้าท่ี
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของบริษทั 

7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัเพื่อให้มีข้ึนมาทดแทนอย่างต่อเน่ือง
(Succession Plan) 

8) แต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่าง
หน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวผูไ้ด้รับมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มี
อ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้” ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ีก าหนดใหร้ายการ
ท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 - การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 - การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ บริษทั 
 - การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี 
    ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล 
    อ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 - การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจ านวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้ 
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
 - เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลเอกสมทตั    อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน* กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

* นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการ
สอบทาน ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน เน่ืองจากจบการศึกษาดา้นการบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
และมีประสบการณ์ท างานดา้นการบญัชีโดยตรง 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหนา้ท่ีภายในขอบเขตท่ีก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารของบริษทั รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการ
เงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจ าปี 

2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี) 

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของ
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บริษทั และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง  

5) พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานท่ี
ส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควร
ประกอบดว้ย 
 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั

ถึงความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทั เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหน่ึง 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter)  
 รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป ควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นกไ็ด ้ทั้งน้ีดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 
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1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ าหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของ
ผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ียื่นขอ
อนุญาตต่อส านกังาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร 
หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 
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9.2.3  คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีคณะกรรมการผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ/(รักษาการ)กรรมการบริหาร

ฝ่ายโรงงาน 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายพีรพนัธ์     จิวะพรทิพย ์ กรรมการบริหารฝ่ายสนบัสนุนและพฒันาธุรกิจ 
หมายเหตุ: นายขวญัชยั ณฏัฐเ์ศรษฐ ์เขา้รักษาการต าแหน่งกรรมการบริหารฝ่ายโรงงาน 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1) ให้มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั โดยก าหนดขอบเขต ประเภท 

หรือขนาดของกิจการ วตัถุประสงค ์แนวทางและนโยบายของบริษทัภายในขอบเขตอ านาจท่ี
ไดรั้บมอบหมาย รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
และตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

4) พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
5) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 
6) ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 
7) พิจารณาอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่าย

งานต่าง ๆ ของบริษทัท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น  
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอ านาจ

ดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”ใหมี้ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้
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การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน 
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจอนุมติัวงเงินตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวด้งัน้ี 
1. คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจอนุมติัการซ้ือขายสินคา้และสินทรัพยใ์นวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

หากเกินจ านวนท่ีสามารถอนุมติัได ้ใหน้ าเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
2. กรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจอนุมติัการซ้ือขายสินคา้และสินทรัพยใ์นวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

หากเกินจ านวนท่ีสามารถอนุมติัได ้ใหน้ าเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีคณะผูบ้ริหารจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายบญัชา        ก าจดั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
2. นายสมศกัด์ิ      ศรีละมา้ย หวัหนา้หน่วยงานความปลอดภยั 
3. นายฉลวย        ไพนิตย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
4. นายมงคล        สุ่ยหาวงศ ์ ผูจ้ดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. นางสาวเสาวนิตย ์ สิริกรกาญจน์ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
6. นางมทันา        หอระดาน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล และบริหาร 
7. นายสมพงค ์     นครังสุ ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการผลิต 
8. นายกษัมา        บุญญธนงั ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 
9. นางสาวกรรณิกา  บุญรอด ผูจ้ดัการฝ่ายตน้ทุน และงบประมาณ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 

1) ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
2) ด าเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั 
3) มีอ านาจอนุมติั  และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพื่อการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการ

เพื่อประโยชนข์องบริษทัซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทาง
การคา้ท่ีมีวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  

4) มีอ านาจออกค าสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย  และ
ผลประโยชน์ของบริษทั  และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

5) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

6) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 
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7) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

ทั้งน้ีการมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการ
เห็นควร  จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด)  กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ซ่ึงการ
อนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น  
เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  เวน้แต่เป็น
การอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด แมว้า่บริษทัจะ

ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหากรรมการของบริษทัจะกระท าโดยคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณา
คดัเลือกโดยใชห้ลกัเกณฑค์วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทั้งเป็นผูมี้
คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง โดยบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินอยูใ่นประเทศไทย 

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหใ้ชว้ิธีเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัน้ี 
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง

หุน้ต่อหน่ึงเสียง 
- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ทีละคน 

- บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียง
ช้ีขาด 
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3. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงใน
สามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้
กใ็หอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบั
เขา้มารับต าแหน่งอีกได ้

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึง
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งของกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนเขา้มาแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวยงัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ก
กวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

การคดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นผู ้

แต่งตั้ งคณะกรรมการซ่ึงจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และ
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 ท่านจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินทีเพียงพอ ซ่ึงสามารถท าหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทัได ้

 การคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษทั ซ่ึงก าหนดใหมี้จ านวนไม่

น้อยกว่า 3 คน  โดยคดัเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู ้มีความรู้ความสามารถ โดยจะตอ้งไม่เป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อใหท้ าหนา้ท่ีดูแลบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายแทน
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารจะตอ้งรับผดิชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เน่ืองจากบริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ย ทั้ง 3 องคก์รโดยถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100% จึงไดสิ้ทธิใน

การก าหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลกัเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของท่ีประชุมกรรมการแต่งตั้ ง 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหารบริษทั  เขา้รับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผูมี้ สิทธิลงนาม เพื่อรับและ
ด าเนินนโยบายการบริหารตามหลกัเช่นเดียวกนักบับริษทั และตอ้งก ากบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ือง
การท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของ
บริษทัย่อยให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยและการท ารายการขา้งตน้ใน
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ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของ
บริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายใหก้รรมการ 

และผูบ้ริหาร มีหนา้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่ง พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัรับทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปล่ียนแปลงและสรุป
จ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล บริษทัมีการด าเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ให้
ผูบ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายใน
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในบริษทัไปใช้
หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังาน
ดว้ยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือใหอ้อกแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน
ก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยผ์า่นช่องทางท่ีก าหนดแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายในการเผยแพร่ขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ หรือขอ้มูลท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยผา่นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลทัรัพยแ์ละเวป
ไซทข์องบริษทั รวมถึงส่ือสาธารณชนต่าง ๆ ซ่ึงผูถื้อหุน้และสาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ต่งตั้ง บริษทัส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงัจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีโดยมี

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2556  ดงัน้ี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)    980,000 บาท 
บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั     510,000 บาท 
บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั      15,000 บาท 
บริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั      15,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน    1,520,000 บาท 
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ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee)  
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเอกสารเพิ่มเติม เป็นเงินจ านวน 49,833 บาท 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ  
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั
ตระหนกัในสิทธิและการใชสิ้ทธิของตนดงัน้ี 

ก าหนดให้มีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีปะชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษทัจะจดัส่ง
หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 
วนัก่อนวนัประชุม หรืออยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุมแลว้แต่กรณี และมีการลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้
วนันัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนถึงวนัประชุม นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว
ในเวปไซท์ของบริษทัเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ 

1.1 จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมเพื่อสนบัสนุนการใชสิ้ทธิออกเสียงของผู ้
ถือหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
1.3 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้ซกัถามไดใ้นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
1.4 ก าหนดให้คณะกรรมการอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื่อตอบขอ้ซักถามในท่ีประชุม ซ่ึงจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย 

1.5 ก าหนดให้ประธานในท่ีประชุมตอ้งท าการช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑใ์นการลงคะแนน สิทธิในการ
ลงคะแนนซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองท่ีพิจารณา และสิทธิของผูถื้อ
หุน้ในการคดัคา้นการลงมติในแต่ละวาระ 

1.6 จดัท ารายงานการประชุมโดยมีขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ชัดเจน โดยระบุประเด็นท่ีผูถื้อหุ้น
ซกัถามและค าช้ีแจงของคณะกรรมการต่อขอ้ซกัถามดงักล่าว 

1.7 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละในเวปไซท์ของ
บริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สมารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ ้
ถือหุน้รับรองในการประชุมคร้ังถดัไป 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
บริษทัมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้กลุ่มต่าง ๆ ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร

และผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้ท่ีเป็นต่างชาติ ดงัน้ี 
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2.1 ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่า
เทียมกนั และไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น 

2.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้
ร่วมประชุมแทน โดยก าหนดทิศทางการออกเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะได ้

2.3 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนการ
ประชุม และระหวา่งการประชุม 

2.4 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
2.5 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว 
2.6 แจง้ใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารรับทราบภาระหนา้ท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2.7 ก าหนดมิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูล
ภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้หรือผูก้ารสนบัสนุนทางการเงิน ลูกคา้ คู่คา้ พนกังานทุกระดบั และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่เป็น
ตน้  เพื่อสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษทัและสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืของกิจการ โดยนอกจากการ
ตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  บริษทัยงัมีนโยบายการดูแลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
กลุ่มต่าง ๆ ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

พนกังาน : บริษทัไดป้ฏิบติักบัพนักงานอย่างเท่าเทียมกนั และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
การสร้างสภาพแวดลอ้มในการการท างานท่ีมีคุณภาพ 

คู่คา้ : บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ตามสัญญาท่ีตกลง
ท าร่วมกนั และมีนโยบายในการสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์กบัคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 

ลูกคา้ : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการ
ให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้ครบถว้นและครอบคลุม
ใหม้ากท่ีสุด เพื่อมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ในระยะยาว 

คู่แข่ง : บริษทัด าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และพฒันาตลาดให้เติบโตเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกนัในอุตสาหกรรม 

เจา้หน้ี : บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขตามสญัญา รวมถึงการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีเจา้หน้ีร้องขอ 
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ชุมชม/สังคม : บริษัทรับผิดชอบในการดูแลมิให้การด าเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดย
นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยผ์่านช่องทางท่ีก าหนดแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายในการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น หรือขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทั โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลทัรัพยแ์ละเวปไซท์ของบริษทั รวมถึงส่ือ
สาธารณชนต่าง ๆ ซ่ึงผูถื้อหุน้และสาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 

6 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่านและกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้จ านวน 
3 ท่าน ซ่ึงกรรมการดงักล่าวทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความช านาญในธุรกิจ
ของบริษทั และมีกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีถ่วงดุลในการออกเสียง
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

บริษทัมีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นคนละ
บุคคลกนั เพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลใดมีอ านาจโดยไม่จ ากดั โดยคณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูก้  าหนด
อ านาจหนา้ท่ี และคดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งทั้งสอง 

บริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มี
การปฏิบติัตามมติขอบคณะกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 2 

คณะ ไดแ้ก่  
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน 

และมีวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี  
2.2 คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการ
สรรหา หรือคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและจ าเป็น โดยจะมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
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คณะอนุกรรมการแต่ละชุดไวอ้ยา่งชดัเจน  เพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงเป็น
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการเน่ืองจากคณะอนุกรรมการสามารถเขา้ถึงประเดน็ท่ีพิจารณาไดใ้กลชิ้ดกวา่ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของ
บริษทั คณะกรรมการของบริษทัจะท าหนา้ท่ีในการการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน 
ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบั ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการของบริษทัไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) และไดท้ า
การส่ือสารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ สรุปได้
ดงัน้ี 

3.1  จรรยาบรรณทางดา้นการด าเนินธุรกิจ 
 การด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใสและยติุธรรม 
 การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการปฏิบติัตามจารีต ประเพณี และ

ศีลธรรมอนัดี 
 การบนัทึกและใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง ถูกตอ้ง โปร่งใส และ ตรวจสอบได ้
 การรักษาความลบัขององคก์ร 
 การขดักนัของผลประโยชน์ 
 การดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององคก์ร 
 การปฏิบติังานโดยใชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองคก์รชุมชนต่าง ๆ 
 การจดัซ้ือและจดัหาอยา่งเป็นธรรม 
 การจา้งงานอยา่งโปร่งใส 
 บรรยากาศในการท างานท่ีดีอยา่งมีมาตรฐาน 
 การแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม 

3.2  จรรยาบรรณของพนกังาน 
 ความซ่ือสัตย ์
 การรักษาขอ้มูลและเอกสารอนัเป็นความลบั 
 การรักษาดูแลทรัพยสิ์น 
 การยดึมัน่ในวิชาชีพ 
 การท าธุรกิจส่วนตวั 
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 การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและการใชข้อ้มูลภายใน 
 กิจกรรมทางการเมือง 
 กิจกรรมทางศาสนา 

การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของ
บริษทัจะก าหนดใหก้รรมการหรือฝ่ายจดัการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง เพื่อความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และจะเปิดเผยขอ้มูลในสาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพื่อความ
โปร่งใสในการท างาน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดว้า่จา้งบุคคลภายนอก (outsource) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท า
หนา้ท่ีตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหมี้ความ
มัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน ทั้งน้ีโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการ
ด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Control) การจดัการความเส่ียงและการให้
ความส าคญัต่อรายการผดิปกติทั้งหลาย 

4. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหน่ึง โดย

จะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งใหก้รรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการ
ได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้ งมีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั บนัทึกรายงานการประชุมและจดัเกบ็ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษทัจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมออย่างนอ้ย 3 เดือน

ต่อ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข โดยจะมีการก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน  
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ “ค่าเบ้ียประชุม” ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม

เดียวกัน โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส่วน
ผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปีโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัเป็นส าคญั ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งเป็นจ านวนไม่สูงผิดปกติ
เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉล่ียของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีจะค านึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นหลกั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีของทุกปี 
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7. การพฒันา 
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และมีการจดัท าเอกสารและแผนงานท่ีเป็นระบบ เพื่อใหผู้ท่ี้
เขา้มารับต าแหน่งสามารถด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองได ้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการส าหรับในปี 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ 
จ านวนเข้าประชุม/จ านวนการประชุม ปี 2556 

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
การเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์  - 4/4 1/1 
2. นายชาญชยั  อศัวกาญจน ์ - 4/4 1/1 
3. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ - 4/4 1/1 
4. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ - 4/4 1/1 
5. นายราชนั  ควรหา - 4/4 1/1 
6. นายรัช  ทองวานิช - 3/4 1/1 
7. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน ์ 4/4 4/4 1/1 
8. พตท.ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ ์ 4/4 4/4 1/1 
9. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน 4/4 4/4 1/1 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1  นโยบายภาพรวม 
บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจใหเ้จริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นหลกั ทั้งน้ี 
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข ในการน้ี บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบาย
ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ 8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
บริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต และเป็น

ธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และยึดกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสมอ
ภาค โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  

2. การต่อตา้นการทุจริต 
บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัใหมี้แนวทางในการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติัตามกฎหมาย
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และระเบียบขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดย
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้ และบุคคลอ่ืนดว้ยความเท่าเทียมกนั และ

ยงัไม่ส่งเสริมใหบุ้คคลดงักล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกนั รวมถึงการไม่เลือกปฏิบติั เช่น นโยบายการ
ใชแ้รงงานต่างดา้ว โดยมีโครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย นอกจากน้ี ทางบริษทัฯ ยงัมีการจา้ง
พนกังานผูพ้ิการเขา้ท างานในส่วนงานท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ตาม พรบ.ส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
พนกังานทุกคนคือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในองคก์ร มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อพนกังาน โดยมีการจ่าย

ผลตอบแทน ก าหนดระยะเวลาท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด และค านึงถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ของพนกังาน โดยบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั เพื่อ
ดูแลให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษทัไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานระบบการจดัการทั้งสองระบบจาก SGS 

5. การรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
บริษทัมีการก าหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเร่ืองการส่งมอบสินคา้และบริการท่ี

มีคุณค่าใหก้บัลูกคา้ โดยเนน้คุณค่า คือ สินคา้และบริการมีประโยชน์ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัส่งเสริมและใหค้วามรู้ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มกบัพนกังานทุกระดบัของบริษทั เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางร่วมกนัในการพฒันาและดูแลรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร รวมถึงก าหนด
นโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ใหมี้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
บริษทัไดมุ่้งเน้นการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน 

และคุณภาพของสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัมีกิจกรรมท่ีหลากหลายกบัชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง อาทิ
เช่น การร่วมกิจกรรมงานวนัเด็กในโรงเรียนชุมชนต่างๆ การร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การร่วมท า Big 
Cleaning Day กบัวดัศรีจนัทร์ประดิษฐ ์และการร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR 
ทางบริษทัฯ ไดมี้นโยบายท่ีจะมุ่งเนน้การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัอย่างย ัง่ยืน โดยในปี 2553 ทางบริษทัฯ ได้คดัเลือกจากส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) ใน
โครงการนวตักรรมรายสาขาอุตสาหกรรม ช่ือผลิตภณัฑ ์น าร่องการใชถุ้งเพาะช าพลาสติกชีวภาพส าหรับไม้
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ดอกไมป้ระดบั โดยบริษทัมีเป้าหมายในระยะยาวท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมสินคา้ และบริการใหม่ ๆ ให้เกิด
ข้ึนอยูเ่สมอ 

10.2  การด าเนินงานการจดัท ารายงาน 
บริษัทฯ มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 โดยไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2004 จากบริษทั 
SGS เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ และเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 

- มีการควบคุมสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
- การด าเนินงานของบริษทัไดส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- มีการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง ในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน เช่น 
1. โครงการคดัแยกขยะ 
บริษทัฯ ไดส้ร้างจิตส านึกให้พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ช่วยกนัรักษา

ความสะอาด และดูแลส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน โดยการจดัให้มีการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทุกคนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นถึงความส าคญัของการคดัแยกขยะ โดยไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการคดัแยกขยะคืนกลบั
ใหพ้นกังานทุกคน ในรูปของก านลั เพื่อใหพ้นกังานมีก าลงัใจ 

2. โครงการควบคุมและจดัการสารเคมี 
บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ และควบคุมการใช้สารเคมี โดยค านึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยัของพนักงาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงปรับปรุงขอ้ปฏิบติัในการท างานเป็นระยะและต่อเน่ือง พร้อมทั้งก าหนดการซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหลเป็นประจ า 

3. โครงการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความส าคญัของการประหยดั

พลงังาน เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทัว่โลกก าลงัประสบอยู ่โดยรณรงคใ์หพ้นกังานร่วมมือกนัใน
การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานแก่
พนกังานอยา่งทัว่ถึง 

4. กิจกรรม 5 ส 
บริษัทฯ ได้มีนโยบายจัดท ากิจกรรม 5 ส อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต โดยให้พนักงาน

ตระหนกัถึงความสะอาด ความมีระเบียบ ความสะดวกในการท างาน ตลอดจนมีสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ท่ีดี โดยทางคณะกรรมการ 5 ส จะก าหนดวนัท ากิจกรรม Big Cleaning Day ในทุก ๆ ปี 

10.3 การด าเนินธุรกจิทีมี่ผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
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- ไม่มี -  
10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การช่วยเหลือ

สนบัสนุนดา้นการศึกษา ตลอดจนดา้นศาสนา ท่ีนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ โดยไดใ้ห้การช่วยเหลือ
ในส่วนของชุมชน/สงัคมมาตั้งแต่ปี 2554 ไดแ้ก่ การช่วยเหลือจดัหาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขาดแคลนในช่วงเกิดมหา
อุทกภยัในจงัหวดันนทบุรี และปทุมธานี และยงัมีนโยบายสนับสนุนดา้นการศึกษาในจงัหวดัท่ีขาดแคลน
อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยหาขอ้มูลต่าง ๆ จากพนกังานท่ีมีภูมิล าเนาในต่างจงัหวดั เพื่อเป็นก าลงัใจและ
ส่งเสริมดา้นการศึกษาของเยาวชน 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้ งสามท่านเขา้ร่วมประชุมด้วย ได้ท าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารสรุปไดว้่า จาก
การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ 5 ดา้นคือ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  
2. การบริหารความเส่ียง  
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
5. ระบบติดตาม  

 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนับริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
สอดคลอ้งกบัแบบประเมินการควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว (ตามขอ้  3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น บริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ  ส าหรับการควบคุมภายในหัวขอ้อ่ืนของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบนับริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในระดบัหน่ึง บริษทัไดมี้นโยบายท่ีจะใช้
ผูต้รวจสอบภายในโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ท าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยท่ี
ผ่านมาบริษทัไดว้่าจา้งบริษทั เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชัน่แนล ออดิท เซอร์วิส จ ากดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2551 ถึงปัจจุบนั ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในอิสระดงักล่าวไดมี้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และบริษทัไดมี้การปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในมาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้น บริษทัไดมี้การจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหนา้ท่ี
ประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ภายนอก และด าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุม
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ภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในอิสระ และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกีย่วกบัการควบคุมภายในประการใด 
- ไม่มี – 
11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2553  เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 ไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั 

A.S.K.N.International Audit Services ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2553 ซ่ึงบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ นายณัฎฐพล  ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั และ นายณัฎฐพล  ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ แลว้เห็นว่า 
มีความเหมาะสมพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะ 6 ปี โดยบริษทัฯ ยงัได้
แต่งตั้ง นางจิราวรรณ  ก าจดั ให้ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกบั
ผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้งจากภายนอกดว้ย 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่ ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่ง ผูต้รวจสอบ
ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 
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12.  รายการระหว่างกนั 
สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2555 และ ปี 2556 ดงัน้ี 

บริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

ขนาดของ
รายการ  
ปี 2555 

ขนาดของ
รายการ 
ปี 2556 

เหตุผลและความจ าเป็น 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม 
จ ากดั (“VIV”) 
 

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากัด 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในสัดส่วน
ร้อยละ 17.67 และมีกรรมการ
ร่วมกนัไดแ้ก่  
นายสุชาติ จิวะพรทิพย ์และ 
นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 

1. ขายสินคา้ 
 
 
 
2. ซ้ือสินคา้ 
 
3. ลูกหน้ีการคา้ 
 
4. เจา้หน้ีการคา้ 
 
5. รายไดค้่าท่ี
ปรึกษา 

 
 
 
 
 

3.85 
 
 
 
- 
 

4.1 
 
 
 

0.46 
 
 
 

2.34 
 
 
 
- 
 

2.12 
 
- 
 

1.39 

- บริษทัขายวตัถุดิบใหแ้ก่ VIV ตามรายการท่ี 1 และตามรายการท่ี 3 โดยในปี  
2556 เท่ากับ 2.34 ล้านบาท ทั้ งน้ี  เง่ือนไขการค้าและราคาเป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติเม่ือเปรียบเทียบรายการคา้กบับุคคลภายนอก
อ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

 
 

- ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราร้อยละ 5 – 10 โดยเฉล่ีย 
 
 
 

- VIV ได้ท าสัญญาให้บริษัทเป็นผู ้แนะน าและให้ค  าปรึกษาด้านธุรกิจ
ต่างประเทศ ในอตัราเดือนละ 115,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี
ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2556 โดยจ่ายช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
 

- ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
- รายการต่าง ๆ ดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
- มีความสมเหตุสมผลและมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ 
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บริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

ขนาดของ
รายการ  
ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ขนาดของ
รายการ 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

บ ริษัท  สาล่ี อุตสาหกรรม
จ ากดั (มหาชน) (“SALEE”) 

บริษัท สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั
ในสัดส่วนร้อยละ 8.83   
และมีกรรมการร่วมกนัไดแ้ก่  
นายสุชาติ จิวะพรทิพย ์และ 
นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 

1. ขายสินคา้ 
 
 
2. ลูกหน้ีการคา้ 
 
3.อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

0.021 
 
 

0.029 
 
 
 
 

0.038 
 
 

0.008 

- บริษัทขายวตัถุดิบให้แก่ SALEE ตามรายการท่ี 1 และตามรายการท่ี 2 โดยในปี  
2556 เท่ากบั 0.038 ลา้นบาท ทั้งน้ี เง่ือนไขการคา้และราคาเป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการคา้ปกติเม่ือเปรียบเทียบรายการคา้กบับุคคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการต่าง ๆ ดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
มีความสมเหตุสมผลและมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ 
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บริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

ขนาดของ
รายการ  
ปี 2555 

(ล้านบาท) 

ขนาดของ
รายการ 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ 
จ ากดั (“DIV”) 

มีกรรมการร่วมกนัไดแ้ก่  
นายรัช ทองวานิช และครอบครัว
ของนายรัชได้แก่ ลูกสาว และ
ลูกเขย ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ 8.38 

1. ขายสินคา้ 
 
 
2. ซ้ือสินคา้ 
 

5.83 
 
 

9.00 
 
 

4.70 
 
 

13.74 

- บริษทัขายมาสเตอร์แบตซ์ ใหแ้ก่ DIV  ตามรายการท่ี 1 และรายการท่ี 3 เป็นการขาย
สินคา้ตามปกติ เน่ืองจาก DIV ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ จึงมีการสั่งซ้ือ
สินคา้จากบริษัทไปจ าหน่ายตามปกติ ทั้ งน้ี เง่ือนไขการคา้และราคาเป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติเม่ือเปรียบเทียบรายการคา้กบับุคคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง ส าหรับสินคา้ท่ีไม่สามารถเทียบเคียงได้กบับุคคลภายนอกนั้น ใช้การ
ก าหนดราคาในลกัษณะตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมตามนโยบายท่ีไดก้  าหนดไว ้
 

 
 

 3. ลูกหน้ีการคา้ 
 
 

4. เจา้หน้ีการคา้ 
 

6.81 
 
 

9.21 

5.42 
 
 

12.18 

- บริษทัซ้ือวตัถุดิบจาก DIV ตามรายการท่ี 2 และ ตามรายการท่ี 4 เพื่อน าไปใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ตามปกติ เน่ืองจาก DIV ซ่ึงประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์นั้นเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายสารเคมีดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ทั้งน้ี เง่ือนไขการคา้
และราคาเป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติเม่ือเปรียบเทียบรายการคา้กบั
บุคคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการต่าง ๆ ดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
มีความสมเหตุสมผลและมีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ 

[ 57 ] 



                   บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
57 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 การอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมาของบริษทั ไดมี้การพิจารณาโดยกรรมการของบริษทั ซ่ึง
ในขณะนั้นบริษทัยงัไม่มีการก าหนดขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั เน่ืองจากบริษทัยงัมีสภาพ
เป็นบริษทัจ ากดั แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการดงักล่าวไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น
หลกั รวมทั้งไดมี้การเปรียบเทียบกบัรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ส าหรับในปัจจุบนั บริษทัไดมี้การ
ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั โดยจะก าหนดให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้ งบริษัทได้จัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการท ารายการดงักล่าว 
 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
1. การท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทั โพลีเมอร์ริทเอชีย จ ากดั : บริษทัจะยงัคงมีการท ารายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 
ไดแ้ก่ การให้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า, การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานะบริษัทย่อย,  การซ้ือขายสินค้าและการว่าจ้างผลิต เป็นต้น 
นอกจากน้ี บริษทัยงัเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินให้บริษทั โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั ใน
ฐานะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัดงักล่าว  
  
 บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั: เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์
ดงันั้น จึงอาจมีรายการคา้ระหว่างกนัเกิดข้ึน เช่น การซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้ ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวเป็นไป
ตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั นอกจากน้ี บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั จะยงัคงค ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัต่อไป  ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่  
 
 บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) : เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวประกอบผลิตช้ินส่วนพลาสติกและ
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จึงอาจมีรายการคา้ระหว่างกนั
เกิดข้ึน เช่น การซ้ือสินคา้ หรือการว่าจา้งผลิต เป็นตน้ ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือ
สนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
  
 บริษทั ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ ากดั : เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์
ดงันั้น จึงอาจมีรายการคา้ระหว่างกนัเกิดข้ึน เช่น การซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้ ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวเป็นไป
ตามธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาจ่ายจะไม่เกิดข้ึนอีกในอนาคต 
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2. นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษัทจะได้ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

นโยบายของบริษทัในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงัน้ี 
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซ้ือและขายสินคา้ 

การว่าจา้งผลิต เป็นตน้ บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และการมีเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและ
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เม่ือเทียบเคียงกับการท ารายการ
ระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจ 
บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตุผลและ
ความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั 

 รายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ขา้งตน้ เช่น รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการอ่ืน หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน  บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเหตุผล
และความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายการ
ให้กูย้ืมเงินเพื่อให้บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงาน
แทนบริษทั 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั
หรือบริษทัย่อย เพื่อให้การตดัสินใจเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นทุกราย โดยบริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดง
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รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษทั และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 
นอกจากนั้น ในปี 2554 ไดมี้การก าหนดนโยบายเพิ่มเติมส าหรับสินคา้ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยท า

การจ าหน่ายให้แก่บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในกรณีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถท า
การเทียบเคียงกบัการท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท าการจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปได ้ซ่ึงอาจเป็นช่องทางในการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือเป็นการบิดเบือนขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน อนัอาจ
ท าใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้ทัว่ไปไดรั้บความเสียหายได ้ 

 
เพื่อความชดัเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงก าหนดนโยบาย

ในการก าหนดราคาจ าหน่ายแก่บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ส าหรับสินคา้ท่ีไม่สามารถเทียบเคียง
กบัการจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปในลกัษณะการก าหนดราคาส่วนเพิ่มจากตน้ทุน (Cost Plus) ดงัน้ี 

 

ประเภทสินค้า 
นโยบายราคาส่วนเพิม่จากต้นทุน 

(Cost Plus) 
 กรณีเป็นสินคา้ซ้ือมาและขายไปไม่ผา่น

กระบวนการผลิต 
1 – 10% 

 กรณีเป็นสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจงโดยผลิต
ปริมาณมาก (เกินกวา่ 500 กิโลกรัม)  

10 – 30% 

 กรณีเป็นสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง 30 – 100% 
 

ทั้งน้ี การก าหนดราคาส่วนเพิ่มจากตน้ทุนนั้น เป็นการก าหนดจากตน้ทุนมาตรฐาน (Standard Cost) 
ท่ีจดัท าโดยฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั โดยในกรณีท่ีเม่ือเทียบเคียงกบัตน้ทุนท่ีท าการผลิตจริง (Actual 
Cost) แลว้พบว่าไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการก าหนดราคาส่วนเพิ่มจากตน้ทุนตามท่ีระบุไวข้า้งตน้นั้น และมี
มูลค่าการซ้ือหรือขายต่อรายการสินคา้เกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงานรายละเอียดรายการ
ดงักล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมของการ
ท ารายการต่อไป 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 
 
ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 

ปี 2554  นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 

ปี 2555  นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 

ปี 2556  นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 
 
สรุปรายงานผู้สอบบัญชี ปี 2554 – 2556 
 

ปี 2554  ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดก้ล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 
 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 5 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัท าและน าเสนองบการเงินน้ี  
 

ปี 2555  ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดก้ล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ
ของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

 
 ปี 2556  ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดก้ล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 
 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
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เฉพาะของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) 

 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีจ่ายใหแ้ก่ส านกังานผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปี
ท่ีผา่นมา 

บริษทั งวด 2554 2555 2556 

 Salee Colour ไตรมาส      390,000.00       390,000.00      390,000.00 
  รายปี      560,000.00       590,000.00      590,000.00 
  Total      950,000.00      980,000.00     980,000.00 

Polymerit Asia ไตรมาส        30,000.00         90,000.00         90,000.00  
  รายปี      120,000.00       330,000.00       330,000.00  
 BOI -        90,000.00        90,000.00 
  Total      150,000.00       510,000.00       510,000.00  

Composite Asia Total - -        15,000.00 

Poly Polymer Total - -        15,000.00 

Consolidate      1,100,000.00    1,490,000.00    1,520,000.00  

  ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนอีก 2 บริษทั คือ บริษทั คอมโพสิท เอเชีย 
จ ากดั และบริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั โดยถือหุน้ 100% จึงท าใหมี้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเพิ่มข้ึน จากปี
ก่อนหนา้อีก 30,000 บาท 

 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 
 บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในประเดน็ค่าใชจ่้ายในบริการอ่ืน ๆ ส าหรับรอบปีท่ี
ผา่นมา เป็นจ านวนเงินรวม 49,833 บาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางและการจดัท าเอกสารเอกสารของ
บริษทั 

ตารางสรุปงบการเงินรวม 
 ฐานะการเงิน และ ผลการด าเนินงานท่ีเสนอประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานจากงบการเงิน ส าหรับ
ปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้ แต่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงิน 
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บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใหม่ ในงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 ดว้ย 
โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ ตามท่ีไดร้ายงานไว ้
 
บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556, 2555 และ 2554 

 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 21.97 39.28 51.47

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 140.34 152.14 123.25

สินคา้คงเหลือ 148.42 170.84 126.37

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 7.03 5.97 6.39

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3.35 2.16 3.56

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 321.12 370.40 311.04

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ือ่ืน 4.28 8.56 0.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 767.89 709.48 312.28

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5.16 6.04 5.83

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 7.40 38.37 45.60

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3.75 2.40 2.34

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 7.06 4.40 3.34

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 795.53 769.25 369.39

รวมสินทรัพย์ 1,116.64 1,139.65 680.43  
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งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 254.29 254.26 201.64

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 111.69 129.25 112.99

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      -                  50.00                      -   

เงินกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี 53.50 399.39 29.19

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี 3.94 3.70 3.47

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย                      -                         -                   4.72

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1.42 1.35 1.26

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 424.85 837.95 353.27

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว– สุทธิ 334.36 8.04 73.14

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50.00 50.00 0.00

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 4.57 7.23 4.60

หน้ีสินเงินไดร้อตดับญัชี                      -                    0.60                 0.34

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7.03 11.60 9.72

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.20 0.58 0.00

รวมหนีสิ้น 821.01 916.00 441.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 193,666,667 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 193.67 145.25 145.25

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 104.46 51.70 51.70

ก าไรสะสม

      จดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย 3.70 3.70 3.70

      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (6.19) 23.00 38.15

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น                      -                         -   0.56

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 295.63 223.65 239.36

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,116.64 1,139.65 680.43

(หน่วย : ลา้นบาท)
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2556 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 743.49 701.17 657.04

รายไดอ่ื้น 13.96 6.51 2.93

รวมรายได้ 757.45 707.68 659.97

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 633.21 556.70 509.25

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ 60.52 54.79 54.71

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 64.95 59.67 54.99

ขาดทนุจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์                      -                    9.66                      -   

รวมค่าใช้จ่าย 758.68 680.82 618.95

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (1.22) 26.86 41.02

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (36.38) (26.02) (11.23)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (37.60) 0.84 29.79

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 3.23 (1.54) (9.93)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (34.36) (0.70) 19.86

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 5.17 0.00 0.00

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (29.20) (0.70) 19.86

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.179) (0.005) 0.150

(หน่วย : ลา้นบาท)
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งบกระแสเงินสด 2556 2555 2554

ก าไรสุทธิก่อนภาษี (37.60) 0.84 29.79

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 57.57 12.65 29.56

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (64.98) (432.43) (210.17)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (9.91) 407.60 193.42

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (17.32) (12.18) 12.81

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 39.28 51.47 38.65

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 21.97 39.28 51.47

(หน่วย : ลา้นบาท)

 
 
 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั(งบการเงินรวม) ในรอบปี 2556 – 2554 

อตัราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง(เทา่) 0.76 0.44 0.88

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว(เทา่) 0.38 0.23 0.49

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เทา่) 0.09 0.02 0.10

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้(เทา่) 5.30 5.38 5.40

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย(วนั) 67.98 66.97 66.68

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ(เทา่) 9.68 11.49 16.72

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(วนั) 37.19 31.34 21.54

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี(เทา่) 6.36 6.03 5.91

ระยะเวลาช าระหน้ี(วนั) 56.62 59.74 60.88

วงจรเงินสด(วนั) 48.56 38.57 27.34  
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อตัราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้(%) 14.83 20.60 22.49

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) (2.04) 2.90 5.80

อตัราก าไรอ่ืน(%) 1.84 0.92 0.44

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร(%) (379.21) 62.15 77.61

อตัราก าไรสุทธิ(%) (3.85) (0.10) 3.01

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น(%) (11.24) (0.30) 10.37

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%) (0.65) (0.02) 0.89

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(%) 2.63 5.35 16.87

อตัราการหมนุของสินทรัพย(์เทา่) 0.67 0.78 1.19

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เทา่) 2.78 4.10 1.84

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย(เทา่) 2.49 1.55 4.52

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(เทา่) 0.47 0.03 0.13

อตัราการจ่ายเงินปันผล(%)                      -                         -                        -    
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงทีมี่นัยส าคญั 

กลุ่มบริษทัไดจ้  ำแนกประเภทของธุรกิจจำกคุณลกัษณะสินคำ้ท่ีผลิต ออกเป็น 5 ประเภท โดยมี
รำยละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทสีขาวและสีด า  เป็นสินคำ้ท่ีมีกำรใชอ้ยำ่งแพร่หลำยและสม ่ำเสมอในทุกกลุ่มลูกคำ้ ใน
หลำกหลำยประเภทผลิตภณัฑ์ กลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะเลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัจำกยุโรป และมีควำมเฉพำะ ในกำรผลิต โดยมีควำมสำมำรถในกำรผลิต สีขำว 2,000
ตนั และสีด ำ 15,000ตนั ต่อปี กลุ่มบริษทัมียอดในกำรผลิตและขำยสินคำ้ประเภทน้ี สร้ำงรำยได ้
คิดเป็นร้อยละ 36 ของรำยไดร้วมในปี 2556 ซ่ึงเพิ่มมำกข้ึนกว่ำ สัดส่วนร้อยละ 35 ของรำยได้
รวมในปี 2555 ท่ีผำ่นมำ 
ประเภทฟิลเล่อร์  เป็นกลุ่มสินคำ้หลกัของกลุ่มบริษทั ท่ีไดรั้บกำรยอมรับใน มำตรฐำนคุณภำพ 
มีกำรใชง้ำนหลกัในกลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตช้ินงำนประเภทผืนแผ่นกวำ้ง ทั้งชนิดบำงและชนิดหนำ 
และกลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ชนิดถุงบรรจุ ถุงห้ิว ตลอดจนกลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตงำน
ประเภทรีดเป็นท่อและ Profile ต่ำงๆ เพรำะนอกจำกควำมเป็นมำตรฐำนดำ้นคุณภำพแลว้สินคำ้
ประเภทน้ีสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตซ่ึงเป็นกำรลดตน้ทุนไปในเวลำเดียวกนั 
กลุ่มบริษทัไดค้ดัสรรวตัถุดิบท่ีมีควำมเฉพำะและเป็นพิเศษ และไดต้ดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรชั้นสูงท่ีทนัสมยัท่ีสุดจำกอเมริกำ มีควำมสำมำรถในกำรผลิต ฟิลเล่อร์ 16,000 ตนัต่อ
ปี กลุ่มบริษทัมียอดในกำรผลิตและขำยสินคำ้ประเภทน้ี สร้ำงรำยได ้คิดเป็นร้อยละ 36 ของ
รำยไดร้วมในปี 2556 ซ่ึงลดลงกว่ำ สัดส่วนร้อยละ 41 ของรำยไดร้วมในปี 2555 ท่ีผ่ำนมำ เป็น
ผลจำกควำมจ ำเป็นในกำรหยุดเคร่ืองจกัรเพื่อตรวจสอบตำมเง่ือนไขของกำรรับประกนัจำก
ผูผ้ลิตในขณะท่ีปริมำณสินคำ้คงเหลือค่อนขำ้งต ่ำ 
ประเภทสีต่างๆ  เป็นสินค้ำท่ีมีกำรใช้งำนในกลุ่มเฉพำะ มีขั้นตอนในกำรออกแบบและ
กระบวนกำรผลิต กำรตรวจสอบควบคุมคุณภำพท่ีซบัซอ้น เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ตน้ทุนในกำร
ผลิตค่อนขำ้งสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคำ้ประเภทอ่ืนๆ  ลูกคำ้หลกัจะกระจำยตวัอยู่ในกลุ่ม
ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑต่์ำงๆท่ีตอ้งกำรคุณสมบติั ดำ้นควำมแตกต่ำงดำ้นสีสัน บริษทัมีควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตสินคำ้ประเภทแม่สีต่ำงๆ 1,200 ตนัต่อปี มียอดในกำรผลิตและขำยสินคำ้ประเภทน้ี 
สร้ำงรำยได ้คิดเป็นร้อยละ 18 ของรำยไดร้วมในปี 2556 ซ่ึงเพิ่มข้ึนมำกกว่ำ สัดส่วนร้อยละ 17 
ของรำยไดร้วมในปี 2555 ท่ีผำ่นมำ 
ประเภทสารเติมแต่ง เป็นสินค้ำท่ีมีกำรใช้งำนในกลุ่มเฉพำะเช่นกันแต่ มีขั้นตอนในกำร
ออกแบบและกระบวนกำรผลิต กำรตรวจสอบควบคุมคุณภำพท่ีไม่ซับซ้อนเท่ำกับสินค้ำ
ประเภทสี  ลูกคำ้หลกัจะกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เฉพำะพิเศษท่ีตอ้งกำรกำรเสริม
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คุณสมบติั ดำ้นควำมแตกต่ำงในกำรใชง้ำน บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรผลิตสินคำ้ประเภทน้ี 
3,000 ตนัต่อปี มียอดในกำรผลิตและขำยสินคำ้ประเภทน้ี สร้ำงรำยได ้คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
รำยไดร้วมในปี 2556 ซ่ึงเพิ่มข้ึนมำกกวำ่ สดัส่วนร้อยละ 4 ของรำยไดร้วมในปี 2555 ท่ีผำ่นมำ 
ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ เป็นประเภทธุรกิจท่ีพิจำรณำและด ำเนินกำรในดำ้น
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหก้บักำรท ำงำนของลูกคำ้ ดว้ยเหตุอนัเน่ืองจำกควำมไม่สมดุลระหวำ่งก ำลงั
กำรผลิตและกำรขำย กำรขยำยก ำลงักำรผลิตของบริษทัน้ี ก่อให้เกิดก ำลงักำรผลิตในส่วนของ
สำยกำรสนบัสนุนกำรผลิตท่ีเหลือ (Free Available Capacity) พร้อมให้บริกำรท่ีจะเป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำต่อกำรท ำงำนของลูกคำ้ อำทิ กำรบด-ย่อยเพื่อลดขนำดวตัถุดิบและกำรจ ำหน่ำยวตัถุดิบ
บำงรำยกำรท่ีเกินกวำ่ประมำณกำรณ์กำรใชง้ำนในสภำวะท่ีตลำดมีกำรเปล่ียนแปลง เกิดยอดขำย
สร้ำงรำยได ้คิดเป็นร้อยละ 5 ของรำยไดร้วมในปี 2556 ซ่ึงเพิ่มข้ึนมำกกว่ำ สัดส่วนร้อยละ 4 
ของรำยไดร้วมในปี 2555 ท่ีผ่ำนมำ แต่ทว่ำธุรกิจประเภทน้ีมิไดร้ะบุเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 
จะตดัสินใจด ำเนินกำรเป็นคร้ังครำวในขณะท่ีมีก ำลงักำรผลิตเหลือ หรือ มีปริมำณวตัถุดิบเหลือ
เท่ำนั้น 
การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีส่ าคญัในปีที่ผ่านมา 
ในปี 2556 บริษัทมีเหตุกำรณ์ท่ีส ำคัญต่ำง ๆ ซ่ึงได้รำยงำนต่อสำธำรณชนผ่ำนทำงตลำด
หลักทรัพย์ฯ แล้วเม่ือคณะกรรมกำรมีมติอนุมัติในวำระนั้ น ๆ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
ตลอดจนกำรเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทัดว้ย โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ด้านการลงทุน 
ในเดือนมีนำคม-กรกฎำคม 2556 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตตำมแผนกำรลงทุนขยำย
โรงงำนแห่งใหม่น้ี โดยกำรน ำเขำ้เคร่ืองจกัรเพื่อผลิตมำสเตอร์แบตซ์ใหม่จำกประเทศเกำหลีอีก 
1 ชุด พร้อมทั้งเพิ่มเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีให้กำรสนบัสนุนในสำยกำรผลิตอ่ืนๆไดแ้ก่ เคร่ือง
บด-ย่อยขนำดวตัถุดิบ เคร่ืองผสมวตัถุดิบ เคร่ืองชั่งน ้ ำหนักทั้ งแบบหยำบและแบบละเอียด 
ตลอดจนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของเคร่ืองจักรชุดเดิม อำทิ กำรเพิ่มชุดอุปกรณ์เสริม
ประสิทธิภำพน ้ ำหล่อเยน็ในสำยกำรผลิต กำรติดตั้งระบบกำรควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัร
ในสำยกำรผลิตใหเ้ป็นแบบอตัโนมติั(Automatic- synchronize) เม่ือรวมกำรลงทุนเพิ่มในหมวด
เคร่ืองจกัรและกำรผลิตทั้งหมดในปีน้ี มีกำรลงทุนเป็นมูลค่ำ 107 ลำ้นบำท ซ่ึงเงินลงทุนน้ีส่วน
ใหญ่ไดรั้บจำกกำรเพิ่มทุนในปี2555 และบำงส่วนจำกกำรกูส้ถำบนักำรเงิน และสำมำรถเพิ่ม
ก ำลงักำรผลิตมำสเตอร์แบตซ์ข้ึนอีก 10,000 ตนั/ปี 
ในเดือนสิงหำคม 2556 บริษทัไดเ้ขำ้ถือหุ้นในบริษทัย่อยเพิ่มเติมจำกเดิมอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษัท คอมโพสิทเอเชีย จ ำกัดและบริษัทโพลี โพลีเมอร์ จ ำกัด ซ่ึงจดทะเบียนในบริเวณ
ประกอบกำรณ์เดียวกนั เพื่อรองรับแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต และทั้งสองบริษทัน้ีไดรั้บกำร
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อนุมติักำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ดำ้นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็น
เวลำ 8 ปีรับแต่วนัท่ีมีรำยได ้ปัจจุบนัทั้งสองบริษทัน้ียงัไม่ไดป้ระกอบกิจกำร 
เรียกช าระเงินเพิม่ทุน  
ในเดือนมกรำคม บริษัทได้รับเงินสดจำกผูถื้อหุ้นเดิมในกิจกรรมกำรขำยหุ้นเพิ่มทุน (เม่ือ
ปลำยปี2555) จ  ำนวน 48,416,667 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2.10 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 101.67 
ลำ้นบำท และไดใ้ชเ้งินจ ำนวนน้ีบำงส่วนในกำรจ่ำยช ำระหน้ีและลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจกัรและ
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของสำยกำรผลิต 
การจ่ายเงินปันผล 
ผลจำกมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 เม่ือเดือนเมษำยน ได้อนุมัติให้บริษัท งด
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2556 เน่ืองจำกผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิ 29.2 ลำ้นบำท  
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญคร้ังที่1(COLOR W-1)ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท 
ในเดือนมิถุนำยน ผลจำกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2556  ไดอ้นุมติัให้บริษทัไดอ้อก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัฯจ ำนวน 48.42 ลำ้นหน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ีมีอำยไุม่เกิน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออก โดยมี
เง่ือนไขกำรใชสิ้ทธิเบ้ืองตน้ท่ี 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สำมญั และรำคำใชสิ้ทธิ 4 บำทต่อหุน้  และคำด
วำ่บริษทัจะทยอยรับเงินสดจำกกำรเพิ่มทุนน้ีเป็นมูลค่ำรวมรำว 193 ลำ้นบำท 
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญคร้ังที่1(ESOP W-1) ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ในเดือนมิถุนำยน ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2556 ไดอ้นุมติัให้บริษทัไดอ้อกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 1 ให้แก่กรรมกำรและ/หรือ
พนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ ำนวนไม่เกิน 15 ลำ้นหน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมี
อำยุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัท่ีออก โดยมีเง่ือนไขกำรใชสิ้ทธิเบ้ืองตน้ท่ี 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสำมญั 
และรำคำใชสิ้ทธิ 1.60 บำทต่อหุน้   

  กรรมกำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั
ได้ปีละ 2 คร้ัง มีก ำหนดในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของสถำบันกำรเงินในเดือนมีนำคมและเดือน
กนัยำยนของแต่ละปี   วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะเป็นวนัท่ีหลงัจำกครบก ำหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีก ำหนด ดงัน้ี 

ปีท่ี 1 ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด 
ปีท่ี 2 ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของจ ำนวนท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้น

ปีท่ี 1) 
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ปีท่ี 3 ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 45 ของจ ำนวนท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้น
ปีท่ี 1 และ2) 

ปีท่ี 4 ใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของจ ำนวนท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด (รวมกำรใชสิ้ทธิท่ีใชใ้น
ปีท่ี1, 2และ3) 

ปีท่ี 5 ใชสิ้ทธิในส่วนท่ีเหลือไดท้ั้งหมด 
และคำดวำ่บริษทัจะทยอยรับเงินสดจำกกำรเพิ่มทุนน้ีเป็นมูลค่ำรวมรำว 24 ลำ้นบำท 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัปรับปรุงและมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ โดย
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัในปี 2556 และท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคตมีรำยละเอียด
ดงัน้ี  
ก)  มาตรฐานการบัญชีที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีบัญชี 2556 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)  กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 10  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21  ภำษีเงินได ้– กำรไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์
ไม่ไดคิ้ดค่ำเส่ือมรำคำท่ีตีรำคำใหม่ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25  ภำษีเงินได ้– กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ
กิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทำงบญัชีเก่ียวกบักำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและแนว
ปฏิบติัทำงบญัชีขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี ยกเวน้มำตรฐำนกำร
บญัชี ดงัต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12  เร่ือง  ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดใหกิ้จกำรระบุผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของ
มูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินกบัฐำนภำษี และรับรู้ผลกระทบทำง
ภำษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตำมเหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด บริษทัและ
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บริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวในงวดปัจจุบันและปรับยอ้นหลงังบ
กำรเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ำบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้
ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำโดยตลอด ผลสะสม
จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีดงักล่ำวแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
ข) มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

มาตรฐานการบัญชี      วนัทีม่ีผลบังคบัใช้ 
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน   1  มกรำคม  2557 
 ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด    1  มกรำคม  2557 

  ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้   1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญำเช่ำ   1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้    1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 
    เงินตรำต่ำงประเทศ  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555)           กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
        1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1  มกรำคม  2557 

 
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ    1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 4 สญัญำประกนัภยั     1  มกรำคม  2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไม่เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ี 
 ยกเลิก       1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน   1  มกรำคม  2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 สญัญำเช่ำด ำเนิน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ   1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย  1  มกรำคม  2557 
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ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์   1  มกรำคม  2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี 

 ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั     1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และกำรปรับปรุง 
  สภำพแวดลอ้ม      1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำง 

 กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ   1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร    1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้    1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใชเ้งินสดใหเ้จำ้ของ  1  มกรำคม  2557 
ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้    1  มกรำคม  2557 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทั เช่ือว่ำ มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินขำ้งตน้ จะไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบัติ   
ในระหว่ำงปี 2556  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัตำมท่ีกล่ำว
ในมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ เน่ืองจำกบริษทัน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินไดม้ำ
ถือปฏิบัติ ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น สำมำรถดูรำยละเอียดไดต้ำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 4 ของงบกำรเงินประจ ำปี 2556 

2. ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 
ในปี 2556  กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 757 ลำ้นบำท เป็นรำยได้จำกกำรขำยสินคำ้และ
บริกำร 743 ลำ้นบำทและเป็นรำยไดอ่ื้น 14 ลำ้นบำท เพิ่มมำกข้ึนเป็นมูลค่ำ 50 ลำ้นบำท  จำกปี 
2555 หรือคิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนร้อยละ 7  โดยเกิดกำรเปล่ียนแปลงทั้ งเพิ่มข้ึนและลดลงของ
รำยไดจ้ำก กำรขำยสินคำ้ในแต่ละประเภทสินคำ้รำยละเอียดเป็นดงัน้ี 
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ประเภทสีขาวและสีด า  มีรำยไดร้วมเป็นมูลค่ำ 234 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 32  ของรำยไดร้วม
ในปี2556 น้ี ซ่ึงเป็นมูลค่ำเพิ่มมำกข้ึนจำกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 8  เน่ืองจำกกำรขยำยก ำลงักำร
ผลิตมำสเตอร์แบตซ์สีด ำแบบสองเท่ำก่อให้เกิดสภำวะท่ีสำมำรถแข่งขนัไดดี้ข้ึน ผลิตสินคำ้ได้
หลำยหลำก ตอบสนองกำรใช้งำน  และกำรยอมรับในคุณภำพสินค้ำท่ี เที ยบได้กับ
มำตรฐำนสำกล กำรขยำยส่วนแบ่งตลำดเพิ่มข้ึนใน กำรใช้กงำนด้ำน หีบห่อ บรรจุภัณฑ ์
อุปกรณ์ก่อสร้ำง อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ช้ินส่วนรถยนต ์และสินคำ้ในครัวเรือนต่ำงๆ 
ประเภทฟิลเล่อร์  มีรำยไดร้วมเป็นมูลค่ำ 266 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 36  ของรำยไดร้วมในปี 
2556 ซ่ึงเป็นมูลค่ำลดลงจำกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 6  เน่ืองจำกก ำลงักำรผลิตสินคำ้ประเภทน้ีใน
ตลำดเพิ่มสูงมำกข้ึนพร้อมกบักำรเผชิญกบัสินคำ้ท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ก่อให้เกิดสภำพกำร
แข่งขนัดำ้นรำคำท่ีสูงมำก กอบกบัสภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัระหว่ำงปี และดว้ยนโยบำยกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีมุ่งพฒันำตลำดโดยกำรเป็นผูน้ ำดำ้นคุณภำพสินคำ้ จึงเป็นผลให้มีตน้ทุนค่อนขำ้ง
สูง บริษทัจ ำเป็นตอ้งสูญเสียส่วนแบ่งตลำดบำงส่วนไปดว้ยปัจจยัดำ้นรำคำ ซ่ึงคำดไดว้่ำ จะ
ไดรั้บส่วนแบ่งตลำดเหล่ำน้ี คืนกลบัมำเม่ือสภำพเศรษฐกิจโดยรวมกลบัเป็นปรกติอีกคร้ัง  
ประเภทสีต่างๆ  มีรำยไดเ้ป็นมูลค่ำ 133 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 18  ของรำยไดร้วมในปี 2556 
ซ่ึงเป็นมูลค่ำเพิ่มมำกข้ึนจำกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 8 เน่ืองจำกกำรเติบโตของตลำดส่งออก
บรรจุภณัฑ์หลำยหลำกท่ีเพิ่มมำกข้ึน และไดมี้กำรขยำยส่วนแบ่งตลำดเพิ่มข้ึนในบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองส ำอำง บรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ ตลอดจน สินคำ้อุปโภค บริโภค ส ำหรับตลำดใน
ประเทศ 
ประเภทสารเติมแต่ง มีรำยไดเ้ป็นมูลค่ำ 38 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5  ของรำยไดร้วมในปี 2556  
ซ่ึงเป็นมูลค่ำเพิ่มข้ึนจำกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 26  เน่ืองจำกผลกำรตอบรับกำรพฒันำคุณภำพ
และกำรใชง้ำนมำสเตอร์แบตซ์ร่วมกบัผูผ้ลิตและผูแ้ปรรูปในอุตสำหกรรมพลำสติกประเภท
บรรจุภณัฑพ์ิเศษ ท่ีชดัเจนและเพิ่มมำกข้ึน 
ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ มีรำยไดเ้ป็นมูลค่ำ 72 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ10 
ของรำยไดร้วม ในปี 2556 ซ่ึงเป็นมูลค่ำเพิ่มมำกข้ึนจำกปี2555 คิดเป็นร้อยละ58  เน่ืองจำกกำร
ขยำยของธุรกิจกำรใหบ้ริกำรท่ีเพิ่มมูลค่ำต่อกำรท ำงำนของลูกคำ้ อำทิ กำรบด-ยอ่ยเพื่อลดขนำด
วตัถุดิบและกำรจ ำหน่ำยวตัถุดิบบำงรำยกำรท่ีเกินกว่ำประมำณกำรณ์กำรใช้งำนในสภำวะท่ี
ตลำดมีกำรเปล่ียนแปลง แต่ทว่ำธุรกิจประเภทน้ีมิไดร้ะบุเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั จะตดัสินใจ
ด ำเนินกำรเป็นคร้ังครำวในขณะท่ีมีก ำลงักำรผลิตเหลือ หรือ มีปริมำณวตัถุดิบเหลือเท่ำนั้น 
รายได้อ่ืน มีรำยไดอ่ื้นเป็นมูลค่ำ 14 ลำ้นบำท ในปี 2556 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกปี 2555 ประมำณร้อยละ 
115 เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บค่ำชดเชยจำกเหตุงำนก่อสร้ำงโรงงำนและอำคำรส ำนกังำนท่ีล่ำชำ้เกิน
กว่ำก ำหนดตำมสัญญำว่ำจำ้งจำกผูรั้บเหมำก่อสร้ำง เป็นมูลค่ำ 7 ลำ้นบำท รำยไดป้ระเภทน้ีไม่



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
74 

สำมำรถคำดหวงัได ้เป็นเพียงมูลค่ำท่ีก ำหนดไวเ้พื่อใชค้วบคุมกำรท ำงำนของผูรั้บเหมำและเป็น
หลักประกันควำมเส่ียงอันอำจจะเกิดข้ึนจำกปัจจัยภำยนอกบำงประกำรท่ีจะส่งผลต่อผล
ประกอบกำรโดยตรงของบริษทัเท่ำนั้น 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ผลกำรด ำเนินธุรกิจในปี2556 ของกลุ่มบริษทัโดยรวมเกิดก ำไรขั้นตน้เป็นมูลค่ำ 110 ลำ้นบำท 
ซ่ึงเป็นมูลค่ำท่ีลดลง 34 ลำ้นบำทจำกปี 2555 โดยเป็นผลต่อเน่ืองจำกปี2555 บริษทัด ำเนินกำร
ยำ้ยสถำนประกอบกำรและกำรลงทุนเพิ่มก ำลงักำรผลิต ณ โรงงำนแห่งใหม่ มูลค่ำเส่ือมรำคำ
โดยรวมเพิ่มมำกข้ึนเป็น 50 ลำ้นบำทจำกเดิม 31 ลำ้นบำทในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 61 และตำม
หลกักำรบญัชีบริษัทจ ำเป็นตอ้งตั้งมูลค่ำส ำรองสินคำ้เส่ือมสภำพ 8 ลำ้นบำทไวใ้นส่วนของ
ตน้ทุนอีกดว้ย ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้จำกเดิม 20% จำกปี 2555 ลดลงเป็น 15% ในปี 2556  
และนอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มข้ึนเป็น 125 ลำ้นบำท จำกเดิม 114 ลำ้นบำท
ในปี 2555 คิดเป็นมูลค่ำ 11ลำ้นบำท หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.6 ส่วนใหญ่ค่ำใชจ่้ำยท่ีเพิ่มข้ึนมำจำก
ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย ์อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรขำยและบริหำร คิดเป็นมูลค่ำท่ีเพิ่ม
มำกข้ึน 9 ลำ้นบำทจำกปี 2555 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบอตัรำส่วนกำรเพิ่มข้ึนของค่ำใชจ่้ำยขำยและ
บริหำรต่ออตัรำส่วนกำรเพิ่มข้ึนของยอดขำยจะพบว่ำมีค่ำใกลเ้คียงกนัมำก โดยมีควำมแตกต่ำง
ของค่ำใช้จ่ำยท่ีสูงมำกกว่ำเพียงร้อยละ 2 เท่ำนั้ น  ถือได้ว่ำบริษทัยงัคงควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมอตัรำค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวไวไ้ดดี้  ถึงแมว้ำ่จะเกิดค่ำเส่ือมรำคำเพิ่มข้ึนมำกกต็ำม 

เม่ือพิจำรณำตน้ทุนสินคำ้ท่ีเกิดจำกกำรผลิตรวมในปี 2556 มีมูลค่ำ 633 ลำ้นบำท เพิ่มมำก
ข้ึน 76 ลำ้นบำท จำกเดิม 557 ลำ้นบำทในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 14 ซ่ึงสูงมำกกวำ่ อตัรำกำรเพิ่ม
ของรำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถแยกวิเครำะห์ตำมรำยประเภทสินคำ้ดงัน้ี 
ประเภทสีขาวและสีด า  ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคำ้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่ำขำย 
และเพิ่มข้ึนร้อยละ5 จำกตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขำยท่ีคิดเป็นร้อยละ 85 ในปี 2555 ปริมำณผลิตเพิ่ม
มำกข้ึน ร้อยละ 17 ในขณะท่ีมูลค่ำวตัถุดิบ ค่ำโสวหุ้ย ค่ำเส่ือมรำคำโรงงำน และเคร่ืองจกัรมี
มูลค่ำสูงข้ึนกวำ่ปี 2555 ส่งผลต่ออตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง ร้อยละ 5.5  
ประเภทฟิลเล่อร์  ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคำ้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 88 ของมูลค่ำขำย และ
เพิ่มข้ึนร้อยละ1 จำกตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขำยท่ีคิดเป็นร้อยละ 87 ปริมำณผลิตลดลงร้อยละ 7.5 
วตัถุดิบหลกัมีตน้ทุนคงท่ียกเวน้เมด็พลำสติก ชดเชยกบัค่ำเส่ือมรำคำโรงงำน และเคร่ืองจกัรท่ีมี
มูลค่ำสูงข้ึนกวำ่ปี 2555 ส่งผลต่ออตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง ร้อยละ 1 เช่นเดียวกนั 
ประเภทสีต่างๆ  ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคำ้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 81 ของมูลค่ำขำย และ
เพิ่มข้ึนร้อยละ10 จำกต้นทุนเฉล่ียต่อยอดขำยท่ีคิดเป็นร้อยละ 71 ปริมำณผลิตท่ีคงท่ีแต่มี
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ประเภทหลำยหลำกมำกข้ึน วตัถุดิบหลกั ค่ำเส่ือมรำคำโรงงำน และเคร่ืองจกัรมีมูลค่ำสูงข้ึนกว่ำ
ปี 2555 ส่งผลต่ออตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ10 
ประเภทสารเติมแต่ง ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคำ้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลค่ำขำย และ
เพิ่มข้ึนร้อยละ18 จำกตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขำยท่ีคิดเป็นร้อยละ 67  ปริมำณผลิตเพิ่มมำกข้ึนร้อย
ละ 73 ประเภทสินคำ้ท่ีผลิตมีมูลค่ำวตัถุดิบสูงมำกข้ึน ค่ำเส่ือมรำคำโรงงำน และเคร่ืองจกัรมี
มูลค่ำสูงข้ึนกวำ่ปี 2555 ส่งผลต่ออตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ18 
 ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคำ้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อย
ละ 68 ของมูลค่ำขำย และเพิ่มข้ึนร้อยละ16 จำกตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขำยท่ีคิดเป็นร้อยละ 52 
ปริมำณเพิ่มมำกข้ึนร้อยละ 377 แต่เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจชะลอตวัและกำรแข่งขนัสูง ส่งผล
ต่ออตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ10 
ต้นทุนทางการเงิน 
ปริมำณเงินกูย้ืมรวม 692 ลำ้นบำท จำกสถำบนักำรเงินและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อให้เกิดภำระ
ดอกเบ้ียจ่ำย ในปี 2556 ทั้งส้ิน 36 ลำ้นบำท คิดเป็นมูลค่ำเพิ่มข้ึน 10 ลำ้นบำทจำกปี 2555 ท่ีมี
มูลค่ำ 26 ลำ้นบำท สำเหตุมูลค่ำดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงของระยะเวลำกำรกูย้มื
เต็มปี 2556 เม่ือเทียบกบักำรเร่ิมกูย้ืมในระหว่ำงปี 2555 (ไม่เต็มปี)  เงินกูจ้  ำนวนน้ีบริษทัน ำมำ
เพื่อลงทุนก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและซ้ือเคร่ืองจกัร เพื่อกำรขยำยก ำลงักำรผลิตน้ี ค  ำนวณดว้ย
อตัรำดอกเบ้ีย 4 - 6.75% ต่อปี ระยะเวลำกำรผอ่นช ำระนำน 7 ปี  
ก าไรสุทธิ 
ในปี 2556 กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจเกิดผลขำดทุนสุทธิเบด็เสร็จเป็นมูลค่ำ 29.2 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 3.8  ของรำยไดร้วม และขำดทุนเพิ่มมำกข้ึนจำกปี 2555 เป็นมูลค่ำ 28.5 ลำ้นบำท เป็น
ผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอก สภำพเศรษฐกิจโลกท่ีทรุดตวัลง ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัดิบ
และ ปิโตรเคมี เสถียรภำพของกำรเมืองในประเทศ ส่งผลต่อควำมมัน่ใจดำ้นกำรลงทุน และกำร
ด ำเนินธุรกิจ กอบกบั ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยข์องบริษทัท่ีเพิ่มข้ึน มูลค่ำวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน
ตำมสภำวะผนัผวนของรำคำน ้ำมนั และกำรแข่งขนัท่ีทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกข้ึนดงัท่ีไดก้ล่ำวไว้
ขำ้งตน้ ส่งผลให้อตัรำก ำไรขั้นตน้ ลดต ่ำลงร้อยละ5 จนกระทัง่ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนไม่
สมดุลกบัตน้ทุนทำงกำรเงิน เกิดกำรขำดทุนสุทธิร้อยละ 3.8 ดงัผลท่ีเป็นอยูน้ี่ 

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัไดล้ดลงจำกมูลค่ำ 1,140 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 เป็น
มูลค่ำ 1,117 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 คิดเป็นอตัรำลดลงร้อยละ2  เป็นจำกผลกำร
บริหำรสินทรัพยห์มุนเวียนไดดี้ข้ึน กำรลดลงของลูกหน้ีกำรคำ้และสินคำ้คงเหลือ ถึงแมว้่ำตอ้ง
รองรับยอดขำยท่ีเพิ่มมำกข้ึนกต็ำม  
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กลุ่มบริษทัมีอตัรำหมุนของสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (total Asset turnover)ในปี 2556 อยู่ท่ี 0.67 เท่ำ 
ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัอตัรำหมุนของสินทรัพยร์วมเฉล่ียในปี 2555 ท่ี 0.78 เท่ำ  เน่ืองจำกมีกำร
เพิ่มข้ึนของสินทรัพยถ์ำวรในส่วนของโรงงำนใหม่ถึง 400 ลำ้นบำทในปี 2555 และเพียง 26 
ลำ้นในปี 2556 จึงท ำใหสิ้นทรัพยร์วมเฉล่ียในปี 2556 เพิ่มสูงข้ึนจำกสินทรัพยเ์ฉล่ียโดยรวมในปี 
2555 ถึง 218 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 24 ในขณะท่ีรำยไดเ้พิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 7 เท่ำนั้น สำมำรถ
กล่ำวไดว้่ำ กำรบริหำรสินทรัพยท่ี์เกิดจำกำรลงทุนเพิ่มน้ียงัไม่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำปี 2555 
และจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงินรับ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้ เป็นมูลค่ำ 140 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงร้อย
ละ 8 จำกมูลค่ำ 152 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ซ่ึงคิดเป็นอตัรำส่วนลูกหน้ีกำรคำ้ต่อ
สินทรัพยร์วม เท่ำกบัร้อยละ 12.57  และร้อยละ 13.35 ตำมล ำดบั 
กลุ่มบริษทัมีระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ียในปี 2556 อยูท่ี่ประมำณ 68 วนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัในปี 2555 ท่ี
ประมำณ 67 วนั และตอบรับกบันโยบำยในกำรให้เครดิตเทอมท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นช่วง 30 – 
90 วนั  
กลุ่มบริษทัมีหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกิน 12 เดือนอยู ่2.9 ลำ้นบำทและมีค่ำเผื่อหน้ีสูญอยูท่ี่ 4.5 ลำ้นบำท 
ซ่ึงนโยบำยในกำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสูญของกลุ่มบริษทัคือจะตั้งเม่ือลูกหน้ีคำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน
ทั้งจ ำนวน แต่มีลูกหน้ีหน่ึงรำยท่ี หน้ีบำงส่วนเกิน 12 เดือนและอีกส่วนหน่ึงยงัไม่เกิน 12 เดือน
แต่บริษทัได้ตั้ งค่ำเผื่อไวท้ั้ งหมดเพรำะเล็งเห็นว่ำอำจจะไม่สำมำรถเก็บเงินได้ ส ำหรับหน้ีท่ี
บริษทัไดต้ั้งค่ำเผือ่หน้ีสูญไวน้ั้น บำงรำยกลุ่มบริษทัก ำลงัด ำเนินกำรฟ้องร้องอยูแ่ละบริษทัไดจ้ดั
ใหมี้ระบบกำรควบคุมกำรปล่อยสินเช่ือใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึนเพื่อไม่ใหมี้หน้ีสูญเกิดข้ึน 
สินค้าคงเหลือ 
กลุ่มบริษทัมียอดสินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  เท่ำกบั 65 ลำ้นบำท และเท่ำกบั 48 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ซ่ึงคิดเป็นอตัรำส่วนสินคำ้คงเหลือต่อสินทรัพยร์วม เท่ำกบั
ร้อยละ 5.8  และร้อยละ 4.2 ตำมล ำดบั 
กลุ่มบริษทัมีระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียในปี 2556 อยู่ท่ีประมำณ 37 วนั ซ่ึงแย่ลงเม่ือเทียบกับ
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียในปี 2555 ท่ีประมำณ 31 วนั เป็นผลจำกนโยบำยลดตน้ทุนในกำรผลิต
โดยกำรเดินสำยผลิตแบบต่อเน่ืองใหไ้ดสิ้นคำ้ในปริมำณมำกเพื่ออ ำนำจกำรต่อรองรำคำวตัถุดิบ
และควำมสำมำรถในกำรรับค ำสั่งซ้ือล่วงหนำ้จำกกลุ่มลูกคำ้ประจ ำไดดี้มีประสิทธิภำพข้ึน อีก
ทั้งเป็นกำรป้องกนัปัญหำวตัถุดิบขำดแคลนอีกดว้ย  
กลุ่มบริษัทจ ำเป็นตอ้งมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรตั้ งส ำรองสินคำ้เส่ือมคุณภำพท่ีไม่เกิดกำร
เคล่ือนไหวเกินกว่ำ 1 ปี และก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรบริหำรสินคำ้คงเหลือดงักล่ำวเพื่อลด
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยจำกสินคำ้ท่ีไม่เคล่ือนไหวเป็นเวลำนำนหรือสินคำ้เส่ือมคุณภำพ
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ให้ต  ่ำท่ีสุดหรือเท่ำกับ ศูนย ์แต่ในปลำยปี2556 ได้พบยอดรวมสินค้ำท่ีไม่เคล่ือนไหวเป็น
เวลำนำนหรือสินคำ้เส่ือมคุณภำพเป็นมูลค่ำ 10.6 ลำ้นบำท และจำกมำตรฐำนบญัชีบริษทัได้
ด ำเนินกำรตั้งส ำรองสูญเสียไวเ้รียบร้อยแลว้ 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมี ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (รวมถึงเงินมดัจ ำค่ำ
เคร่ืองจกัร) เฉล่ียเป็นมูลค่ำ 782 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 213 ลำ้นบำท จำกมูลค่ำเฉล่ีย 569 ลำ้นบำท 
ในปี 2555 เป็นผลจำกกำรก่อสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ ท ำให้กลุ่มบริษัทมีผลตอบแทนจำก
สินทรัพยถ์ำวรในปี 2556 เท่ำกบัร้อยละ 2.63 ลดลงร้อยละ 2.72 เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนจำก
สินทรัพยถ์ำวรในปี 2555 
เจ้าหนีก้ารค้า 
ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีเจำ้หน้ีกำรคำ้เฉล่ียเป็นมูลค่ำ 100 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 8 ลำ้นบำทจำก
มูลค่ำเฉล่ีย 92 ลำ้นบำท ในปี 2555 เป็นผลจำกกำรผลิตท่ีเพิ่มมำกข้ึน จ ำเป็นตอ้งจดัหำวตัถุดิบ
ในปริมำณมำกข้ึนดว้ย ท ำให้ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ีเป็น 57 วนั
ลดลง 3 วนั จำกระยะเวลำในกำรช ำระหน้ีในปี 2555 ท่ีอยูท่ี่ 60 วนั 
หนีสิ้นรวม 
ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ำกบั 821 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นหน้ีสิน
หมุนเวียน มูลค่ำ 425 ลำ้นบำท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน มูลค่ำ 396 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลง 95 ลำ้น
บำทจำกหน้ีสินรวม มูลค่ำ 916 ลำ้นบำท ณ 31 ธันวำคม 2555 เป็นผลจำกกลุ่มบริษทัไดช้ ำระ
หน้ีสินระยะยำวในระหว่ำงปีตำมแผนกำรช ำระหน้ีเป็นมูลค่ำ 25 ลำ้นบำท และนอกจำกน้ี เดือน
มกรำคม 2556 บริษทัไดรั้บเงินจำกกิจกรรมกำรเพิ่มทุนประมำณ 101 ลำ้นบำทและบำงส่วนได้
น ำไปช ำระหน้ี อีกดว้ย  
เม่ือพิจำรณำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 พบว่ำ ผลจำกกำร
เพิ่มทุนขำ้งตน้ท ำให้กลุ่มบริษทัมี อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 2.78  เท่ำ ซ่ึงลดลงจำก 4.10 เท่ำ ณ 
31 ธนัวำคม 2555 และสอดคลอ้งตำมเง่ือนไขกำรกูย้มืกบัสถำบนักำรเงิน  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 193.67 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
1 บำท รวมมูลค่ำ 193.67 ลำ้นบำท และทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 145.25 ลำ้น
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวมมูลค่ำ 145.25 ลำ้นบำท 
ในเดือนมกรำคม 2556 บริษทัไดเ้รียกช ำระเงินเพิ่มทุนท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติักำรเพิ่มทุนคร้ังน้ีจำก
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ในธนัวำคม 2555 เป็นผลใหทุ้นท่ีเรียกช ำระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึนรวม
เป็นมูลค่ำ 193.67 ลำ้นบำท เท่ำกบัทุนจดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อย 
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ผลจำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2556 ในเดือนเมษำยน ไดมี้มติอนุมติับริษทัใหบ้ริษทั
ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 63.42 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำทเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (COLOR W-1) ให้กับผูถื้อหุ้นเดิม
จ ำนวน 48.42 ลำ้นหุน้ และเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ัง
ท่ี 1 (ESOP) ใหก้บักรรมกำรและ/หรือพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ ำนวน 15 ลำ้นหุน้  
ท ำให้ ณ 31 ธนัวำคม 2556 ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพิ่มข้ึนรวมเป็น 257.08 ลำ้นหุ้น แต่ทุนท่ี
ช ำระแลว้ยงัคงท่ีมูลค่ำ 193.67 ลำ้นหุน้เท่ำเดิม 
 

4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนของบริษัท 
4.1  แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์มุนเวียนต่อ
หน้ีสินหมุนเวียน ท่ีอตัรำ 0.76 เท่ำ ซ่ึงดีกว่ำท่ีอตัรำ 0.44 เท่ำ ณ ส้ินปีก่อน เป็นผลจำกกำรไดรั้บ
เงินสด 101 ลำ้นบำทจำกกิจกรรมกำรขำยหุ้นเพิ่มทุน ท ำให้กลุ่มบริษทัสำมำรถกลบัมำด ำรง
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio)ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินไดอี้กคร้ัง 
และไดท้ ำกำรปรับปรุงหน้ีสินหมุนเวียนประเภทเงินกูส้ถำบนักำรเงินท่ีครบช ำระภำยในหน่ึงปี
กลบัไปเป็น เงินกูย้มืระยะยำวดงัเดิม เป็นกำรลดอตัรำเส่ียงทำงดำ้นกำรขำดสภำพคล่องลง 
กลุ่มบริษทัมีสภำพคล่องของกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 22 ลำ้นบำท ซ่ึง
ลดลงจำกปีก่อนประมำณ 17 ลำ้นบำท เป็นผลจำกผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนในปี 2556 ส ำหรับ
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนท่ีเพิ่มข้ึนประมำณ 58 ลำ้นบำท เป็นผลจำกค่ำเส่ือมรำคำและ
ดอกเบ้ียท่ีบวกกลบั ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีกำรใชเ้งินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 65 
ลำ้นบำท กบักำรเพิ่มเคร่ืองจกัรและปรับปรุงก ำลงักำรผลิต และกลุ่มบริษทัยงัมีกำรใชเ้งินสด
สุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวนประมำณ 10 ลำ้นบำท ไปในกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมและ
ช ำระเงินกู ้ถึงแมว้่ำบริษทัจะไดรั้บเงินมำจำกกำรเพิ่มทุน 101 ลำ้นบำทก็ตำมแต่บริษทัก็ไดท้  ำ
กำรจ่ำยช ำระเงินกู้และดอกเบ้ียออกไปมำกกว่ำจ ำนวนเงินท่ีได้รับมำ เพื่อเป็นกำรลดภำระ
ดอกเบ้ีย 
4.2 รายจ่ายลงทุน 
กลุ่มบริษทัมีกำรขยำยกำรลงทุนในโรงงำนใหม่และเคร่ืองจกัรใหม่ ๆ เป็นจ ำนวนมำก โดยในปี 
2556 มีกำรลงทุนในอำคำร และอุปกรณ์เพิ่มข้ึนอีกประมำณ 67 ลำ้นบำท และเพิ่มในส่วนของ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวนประมำณ 7 ลำ้นบำท ซ่ึงกลุ่มบริษทัสำมำรถใชส้ภำพคล่องจำก
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทับำงส่วนและกำรกูย้มืระยะยำวเพิ่มเติมอีกบำงส่วน 
4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
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ในปี 2556  ท่ีผ่ำนมำ จำกงบกระแสเงินสด จะเห็นว่ำมำจำกค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ตอ้งจ่ำยเป็นเงินสด 
เช่น ค่ำเส่ือมรำคำ และกำรบริหำรสินคำ้คงเหลือให้มีจ  ำนวนนอ้ยท่ีสุด และกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บ
เงินจำกกำรเพิ่มทุนเขำ้มำอีกด้วย ท ำให้กลุ่มบริษทัยงัพอมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะรองรับควำม
ตอ้งกำรเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนของธุรกิจ  ซ่ึงจำกกำรเพิ่มทุนของกลุ่มบริษทัในคร้ังน้ีท ำให้
ท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนของกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนมำอยู่ท่ี 2.78 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 
4.10 พอสมควร  และสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนเป็นอตัรำ 0.76  เท่ำ จำก
อตัรำ 0.44 เท่ำในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีโอกำสท่ีจะใชช่้องทำงกำรกูย้ืมเงินในกำรขยำยธุรกิจได้
อีกจำกวงเงินกูย้มืกบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง ท่ีบริษทัยงัมีวงเงินเหลืออยูอี่ก 335 ลำ้นบำท LG 
(Letter of Guarantee) 
4.4 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิม่เติม 

 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินกูย้ืมคงเหลือกับสถำบนักำรเงินท่ียงัไม่ได้ใช้อยู่พอสมควร ซ่ึงจะ
สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจและ/หรือกำรลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษทัได้ โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของเงนิกู้ยืม ระยะเวลาครบ
ก าหนด 

วงเงินกู้ยืมทีย่งัไม่ได้ใช้ 
(ล้านบาท) 

OD (Overdraft) ไม่มี 60 
P/N (Promissory Note) ไม่มี 75 

L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt ) ไม่มี 200 
LG (Letter of Guarantee) ไม่มี 18 

Total  353 

 
4.5 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อ Credit Rating 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรออกตรำสำรใด ๆ ท่ีตอ้งจดัใหมี้กำรท ำ Credit Rating 
4.6 ความสามารถในการช าระหนี้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ ยืม (Covenant) และภาระ
ผูกพนั 
ในปี 2556 กลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในกำรด ำรงอตัรำส่วน หน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) กบัสถำบนั
กำรเงินแห่งหน่ึงไม่เกิน 2.50 และ อัตรำส่วนควำมสำมรถในกำรช ำระหน้ี (Debt Service 
Coverage Ratio) ไม่ต ่ำกว่ำ 1.1 ผลจำกกำรด ำเนินงำนในปี2556 กลุ่มบริษัทสำมำรถปรับลด
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ท่ี 2.78 และอตัรำส่วนควำมสำมรถในกำรช ำระหน้ี 
(Debt Service Coverage Ratio) อยูท่ี่ 0.55 จึงไดเ้สนอขออนุมติัและไดรั้บหนงัสือผอ่นปรนจำก
สถำบนักำรเงินก่อนกำรปิดงวดงบกำรเงินเป็นท่ีเรียบร้อย 
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5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการนอกงบดุล 
ณ 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันด้ำนหน้ีสิน ตำมรำยละเอียดท่ีเปิดเผยในงบ
กำรเงินประจ ำปี 2556 ในส่วนของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้16 เงินกูย้มืระยะยำว  ขอ้ 17 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  ขอ้ 18 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน และขอ้ 29 
ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

6. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจุบนัไม่มีปัจจยัท่ีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัในอนำคตโดยตรงอย่ำงมี
นยัส ำคญั อำจจะมีผลกระทบบำ้งจำกปัจจยัภำยนอกอนัเน่ืองมำจำกภำวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคง
ชะลอตวัลงและเสถียรภำพในกำรบริหำรประเทศของรัฐบำลปัจจุบนั  อำจส่งผลท ำใหก้ลุ่มลูกคำ้
ท่ีก ำลงัพิจำรณำกำรเพิ่มกำรลงทุน กำรด ำเนินโครงกำรใหม่ หรือส่วนขยำยงำนต่ำงๆ ยงัคงชะลอ
กำรตดัสินใจตำมสภำวะกำรดงักล่ำวต่อไปอีกระยะหน่ึง และนอกจำกน้ีอำจมีปัจจยัทำงดำ้น
ตน้ทุนผนัผวนอนัเกิดเน่ืองจำกรำคำน ้ ำมันดิบและ ปิโตรเคมี เป็นผลให้ระดับอุปสงค์และ
อุปทำนเกิดควำมไม่สมดุลกนัมำกยิง่ข้ึน  
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัพยำยำมลดควำมเส่ียงจำกปัจจยัดงักล่ำว โดยกำรกระจำยตลำดเพิ่ม
สัดส่วนกำรส่งออกไปยงัตลำดภูมิภำค และตลำดต่ำงประเทศให้มำกยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มศกัยภำพใน
กำรผลิตให้สำมำรถเดินเคร่ืองจกัรได้เต็มก ำลงักำรผลิต เพิ่มอตัรำกำรต่อลองด้ำนกำรจดัหำ
วตัถุดิบท่ีหลำกหลำยและแข่งขนัไดท้ั้งในระยะกลำงและระยะยำวอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นายสุชาติ จิวะพรทพิย์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการและประธานกรรมการ   
ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  

 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  
 

 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3100902061678 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                       ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  6 กมุภาพนัธ์ 2494  อาย ุ 63 ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      3 ซอยพฒันาการ 65 แยก 2-1-2 แขวงประเวศ 
                 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
ประธานกรรมการ บริษทั สาล่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

" บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
" บริษทั สาล่ี คลัเล่อรจ ากดั (มหาชน) 
" บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 
" บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
" บริษทั พาโก ้สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 
" บริษทั ทิพอศัว ์จ  ากดั 

กรรมการ บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ ากดั 
" บริษทั เฟเวอร์เทรด จ ากดั 
" บริษทั ซนัโย กาเซ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
" บริษทั ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 - ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา 
 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประจ าปี 2547 
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 7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สาล่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 " บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั 
 " บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 
 " บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
 " บริษทั พาโก ้สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 
 " บริษทั ทิพอศัว ์จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั ทรีบอนด ์วีไอวี เซลส์  (ประเทศไทย) จ ากดั 
 " บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ ากดั 
 " บริษทั เฟเวอร์เทรด จ ากดั 
 " บริษทั ซนัโย กาเซ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟูรูทากะ-วีไอว ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นายขวญัชัย  ณฏัฐ์เศรษฐ์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ   
ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  
 

 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3101501623323 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  2 เมษายน 2505  อาย ุ 52 ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      99/9 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
                                                                                         จงัหวดันนทบุรี 
 5.  อาชีพ/ สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 -  ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 

 7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั(มหาชน) 

2543-2548 ผูจ้ดัการภูมิภาค บริษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นายรัช ทองวานิช 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ 
ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  

 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551 
 

 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3100600513185 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  4 พฤษภาคม 2496  อาย ุ 60  ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      6 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหวัหมาก  
                                                                                         เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
กรรมการฝ่ายขายและพฒันา บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 

 7.  ประวัติการท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการฝ่ายขายและพฒันา บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั(มหาชน) 

2549 – 2551 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
2538 – 2546 " บริษทั สตาร์ คลัเล่อร์ จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นายธเนศพล มงคลรัตน์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ   
ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  

 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  
 

 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3101200651999 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  28 กรกฎาคม 2492  อาย ุ 64 ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      229/3 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี  
                                                                                         เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  หลกัสูตร MINI MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 -  หลกัสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นท่ี 8 สถาบนัศศินทร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 
                         -  ประกาศนียบตัร วิทยาลยักิตติพาณิชย ์

 7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

และการตลาด 
บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

2551 – 2556 กรรมการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
2539 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมียนม่าร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นายชาญชัย อศัวกาญจน์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ   
ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  

 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  
 
 ข้อมูลส่วนตัว   
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3100902061805 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  1 ตุลาคม 2510  อาย ุ 46   ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      71/060 หมู่ท่ี 4 ต.หลกัหก อ.เมืองปทุมธานี 
                                                                                         จ.ปทุมธานี 

 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

" บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ  ากดั 

กรรมการ บริษทั ทรีบอนด ์วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
" บริษทั ฟูรูทากะ-วีไอวี(ประเทศไทย) จ ากดั 
" บริษทั สาล่ี อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
" บริษทั พาโก ้สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 
" บริษทั สาล่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  Indiana Univesity of Pennsylvania, USA 
 -  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 
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 7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สาล่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
2548 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

 กรรมการ บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทั พาโก ้สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2546 – ปัจจุบนั  บริษทั ทรีบอนด ์วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ ากดั 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
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88 

 
ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นายราชัน ควรหา 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น    กรรมการ  
ของ บริษทัสาล่ี  คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

 ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2554  
 

ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน  310020304916 4 
 2.  สัญชาตปัิจจุบัน         ไทย  
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ          20 มี.ค. 2505  อาย ุ 52   ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน       99/119 ซ.อ่อนนุช 74/3-1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ 
   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
กรรมการฝ่ายบญัชี – การเงิน บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาตรี สาขาบริหาร(บญัชี)  มหาวิทยาลยั รามค าแหง  

  7.  ประวตัิการท างานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการฝ่ายบญัชี – การเงิน บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

2539 – 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน TOA 
2537 – 2538 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี Shin Group 
2531 – 2536  สมุห์บญัชี CP.Group 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

พลเอก สมทตั อตัตะนันทน์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  

 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  
 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3100200894220 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                     ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                     5 พฤษภาคม 2487  อาย ุ 69  ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                99/9  ถ.สุโขทยั  แขวงดุสิต  เขตดุสิต 
                                                                                         กรุงเทพมหานคร 

 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษทั วีนนีเมก็ซ์ อุตสาหกรรม จ ากดั 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วทบ.ทบ.)  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พ.ศ. 2540 
 -  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ประจ าปี 2550 

 7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 
 -  ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด กองบญัชาการทหารสูงสุด ปี 2546 – 2547 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

พล. ต.ท.ดร. ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  
 ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551 

 
 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3101202378076 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  19 สิงหาคม 2494  อาย ุ 62  ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
                                                                                         เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
กรรมการ บริษทั เดอะแกรนดย์บีู จ  ากดั 

 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 -  ปริญญาตรี รัฐศาปนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พ.ศ. 2547 
                          -  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104 ประจ าปี 2551 

 7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2552 – 2553  จเรต ารวจ (สญัญาบตัร 8) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2550 – 2552 ผูบ้ญัชาการต ารวจสนัติบาล กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 
2547 – 2550 บญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 รองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นางสาวสุวรรณ ี ลมิปนวงศ์แสน 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  
ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  
 

 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3101202960336 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                     ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                      25 ตุลาคม 2508  อาย ุ 48   ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      750 ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร 
                                                                                         กรุงเทพมหานคร 
 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 
กรรมการ บริษทั ทรีนีต้ี อินฟอร์เมชัน่จ ากดั 

" บริษทั แอสเซทแบคโฮลด้ิงจ ากดั 
" บริษทั คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
" บริษทั ออสเปรย ์ซีร่ีส์ ทู จ  ากดั 

 
 6.  วุฒิการศึกษา 
 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 75/2551 
 -  CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943 
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 7.  ประวัติการท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพยท์รีนีต้ี จ  ากดั 
2551 – ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บริษทั ทรีนีต้ีวฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรีนีต้ี อินฟอร์เมชัน่ จ  ากดั 

2544 – 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทรีนีต้ี อินฟอร์เมชัน่ จ  ากดั 
2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอสเซทแบคโฮลด้ิง จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั " บจก. คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 
2545 – ปัจจุบนั " บริษทั ออสเปรย ์ซีร่ีส์ ทู จ  ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของเลขานุการบริษัท 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นายพรีพนัธ์  จิวะพรทิพย์ 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท   
ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  

 ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2554  
 

 ข้อมูลส่วนตัว 
 1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3100902061724 
 2.  สัญชาติปัจจุบัน                       ไทย 
 3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  2 มกราคม 2524  อาย ุ 33 ปี 
 4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      3 ซอยพฒันาการ 65 แยก 2-1-2 แขวงประเวศ 
                 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
 5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

กรรมการบริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

 6.  วุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  University of Technology Sydney 
 -  ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั สาล่ี คลัเล่อรจ ากดั (มหาชน) 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 
 

นางจิราวรรณ  ก าจัด 
 

 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน 
ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553  
 

ข้อมูลส่วนตัว 
1.   หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3540200278126 
2.   สัญชาติปัจจุบัน                       ไทย 
3.   วนั/เดือน/ปีเกดิ                  27 มีนาคม 2517  อาย ุ 41 ปี 
4.   ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                      199/3055 หมู่ 3 ซอย 6/2  ต  าบลแพรกษาใหม่ 
                อ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
5.   อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 

ผูต้รวจสอบภายใน บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

6.   วุฒิการศึกษา 
     -  ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกริก 
     -  ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกริก 

7.   ประวัติการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 

2547 – 2553 ผูค้วบคุมงานแผนกการเงิน บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบภายใน บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั ผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์จ ากดั (มหาชน) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ีบริษทั ขอรับรองวา่  

1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดของธนาคารและบริษทัยอ่ยแลว้ 

2) บริษทัไดจ้ดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทั และบริษทัยอ่ย อยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้
มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่อง
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

     ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์เป็นผูล้งนามก ากบัไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์ก ากบัไว ้บริษทัถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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