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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2546 โดยเป็นการร่วมลงทนุ
ของกลุม่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทซึง่น าโดยคณุธเนศพล มงคลรัตน์ และกลุม่บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั  
เน่ืองจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ จงึได้
ก่อตัง้บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์จ ากดั ขึน้ โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 40,000,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลติและ
จ าหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแตง่แบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสตกิมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เม็ด
พลาสตกิผสมสีและสารเติมแตง่ส าเร็จรูป หรือเม็ดพลาสตกิคอมพาวด์ (Compound)  และสีผสมพลาสติกแบบชนิด
ผง (Dry Colorants) เพ่ือจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสตกิประเภทตา่ง ๆ  อาทิ ถงุพลาสตกิ, 
บรรจภุณัฑ์เคร่ืองอปุโภคและเคร่ืองส าอาง, บรรจภุณัฑ์อาหาร รวมถึงชิน้สว่นพลาสติกอ่ืน ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เป็นต้น  ซึง่ผู้ประกอบการดงักลา่วจะน าผลติภณัฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นสว่นประกอบของวตัถดุิบใน
การผลิต เพ่ือท าให้ผลิตภณัฑ์พลาสตกิมีสี คณุลกัษณะ และคณุสมบตัิตามท่ีต้องการ โดยปัจจบุนั บริษัทและบริษัท
ยอ่ยด าเนินการผลติโดยมีโรงงาน ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ มีก าลงัการผลติรวมประมาณ 
45,000 ตนัตอ่ปี  

บริษัทมีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้น าด้านวตัถดุิบส าหรับผลิตภณัฑ์
พลาสติกทกุประเภท ภายใต้แนวคิด “Solution Provider” ส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ในวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2548 บริษัทได้ขยายการท าธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริษัท เนเชอรัลเคมิคอล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ จัด
จ าหน่ายเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่าง ๆ เพ่ือก่อตัง้บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากัด ขึน้ในสดัส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 30 : 70 ของทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพ่ือผลติมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) ใน
ระดบัชัน้ความละเอียดพิเศษ (Special Grade) โดยมีก าลงัการผลติประมาณ 5,000 ตนัตอ่ปี  ซึง่ก่อนการร่วมลงทนุ
ดงักลา่ว บริษัทได้มีการผลิตและจ าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเลอ่ร์ในระดบัชัน้ความละเอียดแบบมาตรฐาน 
(Standard Grade) ดงันัน้ การร่วมลงทนุในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ
มาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเลอ่ร์ เน่ืองจากมีความหลากหลายของระดบัชัน้ความละเอียดให้ลกูค้าเลือกใช้ได้มากขึน้ 
และสามารถเข้าถึงฐานลกูค้ากลุม่ใหม่ได้เพิ่มขึน้  

บริษัทได้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2554 ในราคาหุ้นละ 
2.89 บาท จ านวน 30,000,000 หุ้น และ เพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 145,250,000 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่ท าให้จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนไว้เพิ่มขึน้
จาก 115,250,000  หุ้น เป็น 145,250,000 หุ้น และ ด าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน เพ่ือน าบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ปี 2555 บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากัด ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุจาก BOI ท าให้ บริษัท โพลีเมอร์ริท 
เอเชีย จ ากดั ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เป็นระยะเวลา 8 ปี ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ย้ายสถานประกอบการ
จากท่ีเดิม คือ ซอยท่ีดินไทย  ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มายัง ณ สถาน
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ประกอบการใหม่ คือ เลขท่ี 858 หมู่ ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 เพื่อรองรับการขยายก าลงัการผลิต อีกทัง้ยงัปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีความทนัสมยัยิ่งขึน้ โดยการลงทนุเปลี่ยนเคร่ืองจกัรจากเดิมเป็นการผลิตแบบล็อตเป็นแบบทนัสมยัมีการผลิต
แบบตอ่เน่ือง เพื่อให้เกิดความสม ่าเสมอในคณุภาพสินค้า ประหยดัพลงังาน อีกทัง้ยงัสามารถลดแรงงานคนในการ
ผลิตได้อีกด้วย 

ปี 2556 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มอีก 2 บริษัทได้แก่ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั และบริษัท โพลี โพ
ลีเมอร์ จ ากัด เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเน่ืองจากทัง้สองบริษัทได้รับบตัรส่งเสริม โดยการลงทนุจาก BOI จะท า
การขยายการประกอบกิจการผลิตเม็ดแม่สีขาวแบบเข้มข้นและสารเติมแตง่ทางกายภาพในอตุสาหกรรมพลาสตกิ 

เดือนมกราคม บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 145,250,000 บาท เป็น 193,666,667 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน  48,416,667 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอตัราสว่น 3 : 1 หุ้น  
(หุ้นสามญัเดมิ 3 หุ้น ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่) รวมเป็น 48,416,667 บาท 

เดือนมิถนุายน บริษัทได้ออกและ เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ( Warrant ) ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้
ท่ี 1 (COLOR-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท และใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ท่ี 1 
(ESOP) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
63,416,667 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิม 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุใหม่จ านวน 63,416,667 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2557 ในเดือนมิถนุายน บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 395,260,418 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงัตอ่ไปนี ้

 

ล าดบั รายละเอียด จ านวนหุ้น 

1. เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ในอตัรา 
1 หุ้นเดิม ตอ่ 2 หุ้นใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

387,333,334 

2. เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (COLOR-W1) ท่ีได้ออกและจดัสรรไปแล้วเม่ือวนัท่ี 17 
มิถนุายน 255 

6,052,084 

3. เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท 
(ESOP) ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 ท่ีได้ออกและจดัสรรไปแล้วเม่ือวนัท่ี 
17 มิถนุายน 2556 

1,875,000 

รวมจ านวนหุ้นเพิ่มทนุทัง้หมด 395,260,418 
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ปี 2558 ในระหวา่งปีเกิดการใช้สิทธิในหุ้นสามญัของกรรมการและพนกังาน (ESOP-W1) จ านวนทัง้หมด 
683,962 หน่วย (หน่วยละ 1.2397บาท) เป็นมลูคา่ 847,907.69 บาท แตไ่ม่เกิดการใช้สทิธิจากใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (COLOR-W1) เลย 

 
1.1  นโยบาย วสัิยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัท

ย่อย 

 บริษัทได้น ามาตรฐานการจดัการท่ีเป็นสากลมาประยกุต์ใช้ในการบริหาร เพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนกระ
บวนการท างานของทกุหน่วยงาน ให้ท าหน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประสทิธิผลอยา่งสงูสดุ 

วิสัยทศัน์ 
“เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมลูคา่ให้ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ เพ่ือสง่มอบคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง” 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มมลูคา่ในทกุ ๆ กิจกรรมทางธุรกิจ 
2. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ หวัใจในการพฒันาองค์กร 
3. สง่มอบสินค้าและบริการท่ีมีคณุคา่ให้กบัลกูค้า 
4. การผสมผสานคณุสมบตัิตา่ง ๆ ของวตัถดุิบ เพ่ือให้เกิดมลูคา่เพิ่มในสินค้า 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
1. สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า ด้วยความหลากหลายของผลิตภณัฑ์คณุภาพ และการบริการท่ีครบ

วงจร ภายใต้แนวคิด “Solution Provider”   
2. มุ่งเน้นการค้นคว้า วจิยัและพฒันาสตูรผสมวตัถดุิบและเทคนิคการผลติร่วมกบัผู้ผลิตวตัถดุิบและ

ลกูค้า เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์พลาสตกิท่ีมีคณุภาพเหมาะแก่การใช้งาน ด้วยต้นทนุท่ียอมรับได้ 
3. ใช้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพในเทคโนโลยีการผลิตฯ สร้างสมดลุระหวา่งคณุภาพและ

ประสทิธิภาพ เพ่ือการเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมมาสเตอร์แบตช์ 

กลยุทธ์ 
1. บริษัทได้มีการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัในระดบัสากล 

โดยเฉพาะการพฒันาการตรวจสอบคณุภาพ ซึง่รวมถึงสารประกอบทางเคมีท่ีมีในผลติภณัฑ์ของ
บริษัทและลกูค้าท าให้มัน่ใจวา่คณุภาพของสินค้าจะมีคณุสมบตัิตามท่ีลกูค้าต้องการ 

2. บริษัทมุ่งเน้นการเป็น “Solution Provider”  โดยการจดัเตรียมสนิค้าท่ีหลากหลายเพ่ือให้สามารถ
รองรับความต้องการใช้งานของลกูค้าท่ีแตกตา่งกนัได้อยา่งครอบคลมุให้มากท่ีสดุ 

3. บริษัทมุ่งเน้นการผลติสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล เพ่ือตอบสนองความพงึ
พอใจและสง่เสริมขีดความสามารถในการด าเนินงานของลกูค้าให้ได้สงูสดุ ซึง่เป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง  โดยบริษัทได้จดัตัง้
ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ (Quality Assurance) ในการท าหน้าท่ีควบคมุและตรวจสอบคณุภาพสนิค้า
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ในทกุขัน้ตอนการผลิต ตัง้แตก่ารตรวจสอบคณุภาพวตัถดุิบ การตรวจสอบคณุภาพระหวา่งการผลติ 
การตรวจสอบคณุภาพสนิค้าส าเร็จรูป ก่อนการจดัสง่สินค้าให้ลกูค้า 

4. บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของคูค้่าและมุง่เน้นการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกนั บริษัทจงึใช้นโยบาย
การสร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาวกบัคูค้่า ซึง่หมายความรวมถึงลกูค้า ผู้ ค้าวตัถดุิบ ตวัแทนจ าหน่าย
และผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอ่ืน ๆ  โดยมิได้มุ่งเน้นเพียงธุรกรรมการซือ้ขายสินค้ากนัเทา่นัน้ บริษัท
ยงัมีการสร้างความสมัพนัธ์กบัคูค้่าโดยการจดักิจกรรมร่วมกนั เช่น การฝึกอบรมด้านเทคนิค  หรือ
ร่วมกนักบัคูค้่าในการวิจยัและพฒันาทัง้ในด้านการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต  การลดต้นทนุและการ
พฒันาสนิค้าใหม่ ตลอดจนร่วมในกิจกรรมอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม 

5. บริษัทให้ความส าคญัตอ่การให้บริการลกูค้าและมุ่งเน้นให้ลกูค้าของบริษัทได้รับความพอใจสงูสดุ  
โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบการตรวจสอบทบทวนข้อก าหนดของสินค้าให้ได้คณุภาพมาตรฐานตามท่ี
ตกลงและสามารถสง่มอบได้ตรงตามก าหนดท่ีลกูค้าต้องการ และจดัให้มีทีมงานส าหรับให้ค าแนะน า
แก่ลกูค้าในการใช้สินค้าของบริษัทเป็นบริการตอ่เน่ืองหลงัการขาย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายให้
พนกังานท าการสื่อสารกบัลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อมอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ในเร่ืองของข้อมลู
ผลิตภณัฑ์ ข้อสงสยั ข้อตกลง ความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ และข้อร้องเรียนจากลกูค้า เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการให้บริการให้สามารถสร้างความพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าของ
บริษัท 

6. เพิ่มเคร่ืองจกัรท่ีมีประสทิธิภาพสงู ประหยดัพลงังาน และทนัสมยั เพ่ือบรรลถุึงมาตรการประหยดัตอ่
หน่วย (Economical of scale)สามารถรองรับการผลติสินค้าท่ีมีจ านวนมากขึน้ และสนองตอบตอ่
ความต้องการของลกูค้าได้ในวงกว้างมากขึน้ 
 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้

 ปี 2555 
เดือน รายละเอียด 
เมษายน บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจประเภทผลิต Compounded 

Plastic และ Masterbatch เพ่ือขายในประเทศ และสง่ออกไปตา่งประเทศ ได้รับการสง่เสริม
การลงทนุ จาก ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ( BOI ) 

สิงหาคม บริษัท ได้ย้ายสถานประกอบการจากท่ีเดมิ คอื ซอยท่ีดินไทย ถนนเทพารักษ์ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 มายงั ณ สถานประกอบการใหม่ คือ เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 
นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมือง สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
10280 
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ปี 2556 
เดือน รายละเอียด 

มกราคม บริษัทได้เพิ่มเคร่ืองจกัร และความสามารถในการผลิตเป็น 45,000 ตนัตอ่ปี จากแผนการเพิ่ม
ก าลงัผลติรวม 60,000 ตนัตอ่ปี ณ โรงงานแห่งใหม่ 

พฤษภาคม - บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 จ านวน 
48,416,667 หุ้น  และการใช้สทิธิของกรรมการและพนกังานของบริษัทท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทครัง้ท่ี 1 จ านวน 15,000,000 หุ้น 

- บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัและเพิ่มทนุจดทะเบียนในบริษัท คอมโพสทิ เอเชีย จ ากดั และบริษัท 
โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั โดยจ่ายช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุร้อยละ 25 หรือคดิเป็นจ านวนเงินบริษัท
ละ 3,750,000 บาท 

  

ปี 2557 
เดือน รายละเอียด 

มิถนุายน 1. บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 395,260,418 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
- เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ในอตัรา 1 หุ้นเดิม 

ตอ่ 2 หุ้นใหม่ จ านวน 387,333,334 หุ้น 
- เพ่ือรองรับการปรับสทิธิในการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทครัง้ท่ี 1 (COLOR-W1) จ านวน 6,052,084 หุ้น 
- เพ่ือรองรับการปรับสทิธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) ท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 จ านวน 1,875,000 หุ้น 
บริษัทฯ ได้ช าระคืนเงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (บริษัทย่อยและ VIV Holding) จ านวนเงิน
รวม 100 ล้านบาท 
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21.15% 8.18% 

100% 100% 100% 

 
 
ปี 2558 

เดือน รายละเอียด 
ระหวา่งปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทกึคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้อนัเน่ืองด้วยโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-WI เป็นจ านวนเงิน 2.8 ล้านบาท (ค านวณมลูคา่ยตุิธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิของสทิธิซือ้หุ้นแตล่ะสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.64 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลองของ Lattice ด้วยข้อมลู ราคาหุ้น ณ วนัท่ี
ก าหนดราคามีมลูคา่ 1.42 บาท ราคาใช้สิทธิมีมลูคา่ 1.2397 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อย
ละ 42.06 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.18 อายสุญัญา 3 ปี 7 เดือน และ
อตัราดอกเบีย้ปลอดคยวามเสี่ยงร้อยละ 2.85 ซึง่แสดงเป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบั
รับรู้ “ส ารองสว่นทนุจาการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในสว่นของเจ้าของด้วยจ านวนเดียวกนั 
      - ปริมาณหุ้น Warrant Exercise  0  
      - ESOP-W1 Exercise 683,962 หน่วย (หน่วยละ 1.2397) 
      - เป็นมลูคา่ 847,907.69 บาท 

 
 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 1.3.1  บริษัทมีนโยบายแบง่การด าเนินงานของกลุม่บริษัท ดงันี ้

 -   การผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเลอ่ร์ และมาสเตอร์แบตซ์หรือเม็ดพลาสตกิแบบเข้มข้นสีด า : 
ด าเนินการโดยบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

 -   การผลิตมาสเตอร์แบตซ์สีขาว มาสเตอร์แบตซ์สีตา่ง ๆ และมาสเตอร์แบตซ์พิเศษอ่ืน ๆ : ด าเนินการโดย
บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) 

  

1.3.2  แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท 
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ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

1. บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 8.18 
ประเภทกิจการ : รับจ้างผลิตชิน้สว่นพลาสตกิ ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ท่ีตัง้บริษัท : 18  หมู่ 10  ต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี 

2. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั  ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 21.15 
ประเภทกิจการ : จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
ท่ีตัง้บริษัท : 22  ซอยสขุมวทิ 42  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

3. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชียจ ากดั  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
ประเภทกิจการ : ผลิตและจ าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเลอ่ร์ และสีด า 
ท่ีตัง้บริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลบางปใูหม่  

อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

4. บริษัท คอมโพสทิ เอเชีย จ ากดั  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ยงัไม่เปิดด าเนินการ) 

5. บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ยงัไม่เปิดด าเนินการ) 
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1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ตามสมดุทะเบียน ณ  วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น 
%ของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
1 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ ากดั 123,230,167.00 21.15 
2 บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 47,659,633.00 8.18 
3 นายศศิศ  มนต์เสรีนสุรณ์ 32,700,000.00 5.61 
4 นางสาวกนัย์วดี  จิวะพรทิพย์ 30,840,982.00 5.29 
5 นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม 20,100,000.00 3.45 
6 นายชศูกัดิ ์เตชะสนัติสขุ 18,000,000.00 3.09 
7 นายสาทิส ตตัวธร 14,830,600.00 2.55 
8 นายชยัวฒัน์ อนนัควานิช 13,718,400.00 2.35 
9 นายวิเชียร ศรีมนิุนทร์นิมิต 11,620,000.00 1.99 
10 นายประกิต อศัวกาญจน์ 10,933,835.00 1.88 
11 นายชมุพล ศรีลาเลศิ 9,700,000.00 1.67 
12 นายนิพนธ์ มโนมยางกรู 9,000,000.00 1.54 
13 นางกลัยา ตัง้ตรงศกัดิ ์ 8,900,000.00 1.53 
14 นายไพบลูย์ ตัง้ตรงศกัดิ์ 8,626,500.00 1.48 
15 นายธเนศพล มงคลรัตน์ 7,649,615.00 1.31 
16 นางวรุณวรรณ อินทรทตั 6,857,000.00 1.18 
17 นางภทัริน มงคลรัตน์ 6,519,400.00 1.12 
18 นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ 6,403,568.00 1.10 
19 นางสาววรินทร์เพ็ญ ทองวานิช 6,277,800.00 1.08 
20 นางผ่องพรรณ บวัจรูญ 6,169,500.00 1.06 
21 นายเอกวฒุิ ช่ืนชม 5,953,200.00 1.02 
22 นายรชต ไล้บางยาง 5,420,370.00 0.93 
23 นายชยัวิทย์ อรุณเนตรทอง 5,200,084.00 0.89 
24 นายขวญัชยั ณฏัฐ์เศรษฐ์ 5,080,964.00 0.87 
25 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 5,012,880.00 0.86 
26 นางสาวศรัญธินี มงคลรัตน์ 5,000,000.00 0.86 
27 นายวชัรชยั มงคลรัตน์ 5,000,000.00 0.86 
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ล าดับที่ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น 
%ของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
28 นายสมบรูณ์  เตชะโชคววิฒัน์ 3,700,000.00 0.64 
29 นายภากร  สทุธิพนัธ์ 3,535,900.00 0.61 
30 นางทศันีย์  วงศ์วรการ 3,213,900.00 0.55 
 ยอดรวม 446,854,298.00 76.71 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บ ริ ษัท ไ ด้ถูก ก่ อตั ง้ ขึ น้ เ พ่ื อท าห น้ า ท่ี เ ป็ น  “Solution Provider” ใ ห้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์พลาสติ ก
(Molders/Converters) ในการวิเคราะห์สูตรผสมและจัดเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตซ์และคอม
พาวด์ และจัดเตรียมสีผสมพลาสติกชนิดผงเพ่ือให้ลูกค้าน าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการ
ให้บริการในการวิเคราะห์และแนะน ากระบวนการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค ในการใช้งานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์
พลาสตกิทกุประเภท 

ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทย่อยมีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตนัตอ่ปี  โดยเน้นการผลิตในรูปแบบของ
มาสเตอร์แบตซ์ประเภทตา่ง ๆ ซึง่แบง่ออกได้เป็น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสีด า, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, 
มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแตง่ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเลอ่ร์ โดยผู้ผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิสามารถน า
มาสเตอร์แบตซ์ของบริษัทซึง่เป็นเสมือนวตัถดุิบแบบเข้มข้นไปผสมกบัเม็ดพลาสติกตามสดัสว่นท่ีก าหนดเพื่อใช้ใน
การผลิตสนิค้าท่ีมีคณุลกัษณะและคณุสมบตัิตา่ง ๆ ตรงตามท่ีลกูค้าของตนต้องการภายใต้ต้นทนุท่ียอมรับได้ 

ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกเน่ืองจากช่วยลดขัน้ตอนจากการเตรียมวตัถดุิบหลายประเภท
แล้ว ยงัช่วยประหยดัต้นทนุจากการวิจยัและพฒันาอีกด้วย เน่ืองจากวตัถดุิบแตล่ะกลุม่นัน้สามารถแบง่เป็นประเภท
ย่อย ๆ ท่ีมีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ ในการค านวณชนิดและปริมาณของวตัถดุิบแต่ละประเภท
ท่ีจะใช้ในการผลิตจึงต้องอาศยัความรู้ความช านาญอย่างสงูเพื่อท่ีจะสร้างสตูรผสมเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคณุลกัษณะ 
และคณุสมบตัิตา่ง ๆ ตามท่ีต้องการ 

เดิมบริษัทมีสายการผลิตส าหรับผลิตคอมพาวด์ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทต่าง ๆ คือ มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทสีขาวและสีด า, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตซ์
ประเภทฟิลเล่อร์ โดยเป็นฟิลเล่อร์ในระดบัชัน้ความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึ่งมักใช้ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีไม่ต้องการความเรียบหรือความบางของผิวสมัผสัมากนัก เช่น ถงุสรรพสินค้าท่ีมีความหนา
มากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิน้ส่วนพลาสติกต่าง ๆ  ซึ่งฟิลเล่อร์ในระดบัชัน้ความละเอียดแบบมาตรฐานนี ้หาก
น าไปรีดเป็นแผ่นบางจะให้ผิวสมัผสัท่ีขรุขระ และบริษัทได้ลงทนุในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั เพื่อด าเนินการ
ผลิตฟิลเล่อร์ในระดบัชัน้ความละเอียดพิเศษ (Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ในปริมาณสูงมากกว่าปกติ 
(High Loading) จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนได้มากขึน้  โดยเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าท่ียังไม่เคยใช้มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทฟิลเลอ่ร์มาก่อน และกลุม่ลกูค้าท่ีผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีต้องการความเรียบหรือความบางของผิวสมัผสั
มากกว่าการใช้ฟิลเล่อร์ในชัน้ความละเอียดแบบมาตรฐาน เช่น ถุงสรรพสินค้าท่ีมีความหนาต ่ากว่า 0.015 
มิลลเิมตร, ถงุใสผ่กัและผลไม้ในห้างสรรพสนิค้า หรือแผน่ฟิล์มส าหรับบรรจภุณัฑ์ประเภทซอง เป็นต้น 

ตอ่มา ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้เข้าลงทนุในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั เพิ่มจากสดัสว่นร้อยละ 30 เป็น
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน ในปี 2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตโดยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ท า
การผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีด า อีกทัง้ด าเนินการขออนมุตัิการส่งเสริม
จาก BOI และได้รับบตัรส่งเสริมในปี 2555  ดงันัน้ ก าลงัการผลิตของบริษัทในปัจจบุนัจึงมีไว้ส าหรับผลิตมาสเตอร์
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แบตซ์ประเภทสีขาว, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีต่างๆ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง รวมถึงคอมพาวด์
ประเภทตา่ง ๆ  

บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้น าด้านการผลิตวตัถดุิบส าหรับผลติภณัฑ์พลาสตกิใน
รูปแบบของเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเตมิแตง่แบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสตกิมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เม็ด
พลาสตกิผสมสีและสารเติมแตง่แบบส าเร็จรูปหรือเม็ดพลาสตกิคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบ
ชนิดผง (Dry Colorants) เพ่ือจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลติภณัฑ์พลาสตกิประเภทตา่ง ๆ  อาทิ ถงุพลาสติก
, บรรจภุณัฑ์เคร่ืองอปุโภคและเคร่ืองส าอาง, บรรจภุณัฑ์อาหาร รวมถึงชิน้สว่นพลาสตกิอ่ืน ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เป็นต้น  ซึง่ผู้ประกอบการดงักลา่วจะน าผลติภณัฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นสว่นประกอบของวตัถดุิบใน
การผลิต เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์พลาสตกิและจ าหน่ายให้แก่เจ้าของตราสนิค้าหรือผู้ ท่ีน าไปใช้งานขัน้ตอ่ไป  

โครงสร้างรายได้ 

ผลิตภณัฑ์ ด าเนินการโดย 
% 

การถือ
หุ้น 

ปี 2556 
รายได้ % 

ปี 2557 
รายได้ % 

ปี 2558 
รายได้ % 

มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาว,  
สีตา่ง ๆ, สารเติมแตง่ และคอม
พาวด์ 

สาลี่ คลัเลอ่ร์  342.17 46.02 363.53 45.28 379.43 43.82 

มาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิล
เลอ่ร์ และสีด า 

โพลีเมอร์ริท เอเชีย 100 401.32 53.98 439.36 54.72 486.41 56.18 

รวม 743.49 100 802.89 100 865.84 100 
 

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี ้
2.1.1  เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเตมิแตง่แบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสตกิมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch) 
เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์เกิดจากการกระบวนการน าเม็ดพลาสติกมาผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติม

แต่ง (Additive) หรือฟิลเล่อร์ (Filler) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และค านวณสดัส่วนท่ีเหมาะสม น ามาผ่านกระบวนการ
หลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก จากนัน้จึงตดัเป็นชิน้เล็ก ๆ ท าเป็นเม็ดมาสเตอร์แบตซ์ท่ีมีคณุสมบตัิต่าง ๆ ตามท่ี
ลกูค้าต้องการ ทัง้ในเร่ืองของสี คณุลกัษณะ และคณุสมบตัิ ซึง่ในการใช้งานลกูค้าจะต้องน ามาสเตอร์แบตซ์ไปผสม
กับเม็ดพลาสติกตามสดัส่วนท่ีก าหนดก่อนแล้วจึงน าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติกด้วยกรรมวิธี
ต่างๆ เช่น การอัดเป่าฟิล์ม (Extrusion Blow Film), การรีดเข้าแม่แบบ (Extrusion), การเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Blow 
Molding) และการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection Molding) เป็นต้น  
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2.1.2 เม็ดพลาสติกผสมสีหรือสารเติมแตง่แบบส าเร็จรูปหรือเม็ดพลาสตกิคอมพาวด์ (Compound) 
เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ เกิดจากการกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกแบบมาสเตอร์แบตซ์ แต่มี

ความเข้มข้นในระดบัท่ีพร้อมน าไปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิได้ทนัทีโดยมิต้องน าไปผสมกบัเม็ดพลาสติกอีก
ในการขึน้รูปผลติภณัฑ์พลาสตกิ 

การใช้วตัถดุิบในรูปแบบของคอมพาวด์ในการผลิตจะให้คณุภาพสีท่ีดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัการใช้วตัถดุิบใน
รูปแบบของมาสเตอร์แบตซ์หรือการใช้วตัถดุิบตัง้ต้นแตล่ะประเภทมาผสมกนั เน่ืองจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์นัน้
เป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนักบัเม็ดพลาสตกิแล้ว เม่ือลกูค้าน าไปขึน้รูปเป็นผลิตภณัฑ์พลาสตกิจงึช่วย
ปอ้งกนัปัญหาความไม่สม ่าเสมอของการกระจายของสีในเนือ้พลาสติกเหมือนกรณีท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้วตัถดุิบ
ในรูปของมาสเตอร์แบตซ์หรือการใช้ผงสี ซึง่อาจเกิดปัญหาจากการเลือกใช้เม็ดพลาสติก (Base Resin) ท่ีไม่
เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุง้กระจาย เม่ือใช้ผงสีเป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในการผลิต ดงันัน้ การผลิตสนิค้าท่ีให้
ความส าคญัตอ่ความสม ่าเสมอของสี เช่น สว่นประกอบยานยนต์ หรือชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟา้ ซึง่มีการแยกวา่จ้าง
ผลิตชิน้สว่นของแตล่ะสว่นประกอบในผู้ผลิตหลาย ๆ ราย แล้วจงึน ามาประกอบรวมกนั จงึมกัใช้คอมพาวด์เป็น
วตัถดุิบในการผลิต เพ่ือให้สว่นประกอบตา่ง ๆ เม่ือน ามาประกอบรวมกนัแล้วให้สีท่ีสม ่าเสมอกนันัน่เอง 

2.1.3.   สีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) 
นอกจากการผลิตวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์และเม็ด

พลาสติกคอมพาวด์แล้ว บริษัทยงัมีการผลิตและจ าหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) ส าหรับให้ลกูค้า
ของบริษัทน าผงสีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของตน โดยลูกค้าของบริษัทจะน าผงสีไปเทผสมกับ
วัตถุดิบตัง้ต้นประเภทอ่ืน ๆ เช่น เม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และ  ฟิลเล่อร์ตามสัดส่วน เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการขึน้รูปผลิตภณัฑ์พลาสติก ผลิตภณัฑ์สีผสมพลาสติกท่ีบริษัทผลิตและจ าหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
หลกั ได้แก่ สีย้อม (Dye stuff) และผงสี (Pigment) 

ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) นัน้ สามารถใช้สีแต่ละกลุ่มผสมกันภายในกลุ่ม เช่น สีย้อม
ผสมสีย้อม หรือผสมกนัข้ามกลุ่ม เช่น สีย้อมผสมผงสี เพ่ือให้ได้สีพลาสติกชนิดผงตามต้องการก็ได้ อย่างไรก็ดี ใน
การเลือกใช้สีผสมพลาสติกนัน้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทของเม็ดพลาสติกท่ีจะใช้เป็นเนือ้
พลาสตกิด้วย เน่ืองจากสารสีแตล่ะประเภทมีคณุสมบตัิในการใช้แตกตา่งกนั  

การเลือกใช้สีของผลิตภณัฑ์พลาสติกนบัเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งด้านการตลาดของสินค้าท่ีจะชกัจูงให้
ผู้บริโภคให้ความสนใจตอ่ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ บริษัทจึงให้ความส าคญัตอ่การพฒันาสีสนัใหม่ ๆ อย่างตอ่เน่ือง รวมถึง
การให้บริการเทียบสีตามตวัอยา่ง (Colour matching) ทัง้เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าในรูปแบบของสีผสมพลาสตกิซึง่
น าไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง และการพฒันาสีส าหรับน าไปใช้ในการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ของบริษัท  
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2.2   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1  คณุลกัษณะการตลาด  

        อตุสาหกรรมพลาสตกิเป็นอตุสาหกรรมสนบัสนนุท่ีส าคญัตอ่อตุสาหกรรมปลายทางตา่งๆ ของประเทศไทย 
อาทิอตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองไฟฟา้และอิเล็คทรอนิกส์ อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ อตุสาหกรรม
ก่อสร้าง ตลอดจนสินค้าอปุโภค บริโภค เป็นต้น แตใ่นปัจจบุนัพบวา่ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการแขง่ขนั 
คูแ่ขง่ทางการค้าในตา่งประเทศมีข้อได้เปรียบทัง้ต้นทนุและเทคโนโลยี ท าให้อตุสาหกรรมพลาสตกิของไทยมีอตัรา
การเติบโตท่ีชะลอตวัลง 

จากข้อมลูของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมระบวุา่ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิ
ในประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 5,000 โรงงาน ซึง่สว่นใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก มีเพียงร้อยละ 10 เท่านัน้ท่ีเป็น
โรงงานขนาดใหญ่ โดยมีสว่นของโครงสร้างต้นทนุในการผลติประกอบด้วยวตัถดุิบ (เม็ดพลาสติก) ร้อยละ 70 
แรงงานร้อยละ 10-15 พลงังานร้อยละ 5 - 8 ท่ีเหลือเป็นคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 10-15 
       เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกยงัประสบกบัภาวะชะลอตวั เศรษฐกิจบางภมูิภาค 
ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2556 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตวัดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ปัญหาการวา่งงานลดลงอยา่งตอ่เน่ือง 
เศรษฐกิจสหภาพยโุรปขยายตวัในอตัราท่ีต ่า และมีปัญหาอตัราการวา่งงานยงัคงอยูใ่นระดบัสงูและอาจเข้าสูภ่าวะ
เงินฝืด ในภมูิภาคเอเชีย เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นก าลงัประสบปัญหาชะลอตวั เศรษฐกิจจีนชะลอตวัเช่นกนั สถานการณ์
การเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ มีแนวโน้มคงอตัราดอกเบีย้ นโยบายให้อยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากอตัรา
เงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าตอ่เน่ือง สง่ผลตอ่ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2558 มีการเจริญเตบิโตอยา่งช้าช้า มีการ
ขยายตวัท่ีดีขึน้และเดน่ชดัในบางภาคอตุสาหกรรม เช่น ภาคก่อสร้าง สาธารณปูระโภค สนิค้าอปุโภค-บริโภค 
          สถานการณ์ราคาน า้มนัโลกมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เน่ืองอนัเป็นผลมาจากกลุม่ประเทศ โอเปคตดัสินใจคง
ก าลงัการผลติ และประเทศอิรักสามารถสง่ออกน า้มนัดิบได้เพิ่มขึน้ รวมถึงในปีท่ีแล้ว สหรัฐฯ สามารถผลติน า้มนัดิบ
จากชัน้หินดินดาน (Shale oil) จงึสง่ผลให้อปุทานน า้ามนัโลกยงัคงล้นตลาด มลูคา่และการบริโภคน า้มนัลดลง 
         สว่นด้านอปุสงค์ในประเทศเพิ่มขึน้จากการ ใช้จ่ายเพ่ือการอปุโภคบริโภคของครัวเรือน จากการใช้จ่ายใน
สินค้าไม่คงทนและหมวดบริการ ปรับตวัดีขึน้หลงัจากสถานการณ์ด้านการเมืองมีความชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้รายได้
นอกภาค เกษตรอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีและอตัราเงินเฟอ้ท่ีมีแนวโน้มลดลง สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและ การใช้
จ่ายมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกบัดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ 
นอกจากนีก้ารลงทนุภาคเอกชนมีการขยายตวัในหมวดเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ส าหรับการสง่ออกและการน าเข้าสนิค้า
และบริการสทุธิลดลง เน่ืองจากการสง่ออกสินค้าและ บริการลดลงมากกวา่การน าเข้าสนิค้าและบริการ 
         อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์พลาสตกิเป็นอตุสาหกรรมปลายน า้ของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการผลติ ชิน้สว่น
พลาสตกิ ผลิตภณัฑ์พลาสตกิจะมีการใช้วตัถดุิบหลกัคือเม็ดพลาสติกชนิดตา่งๆ ตามความต้องการของลกูค้า  ถ้า
คณุสมบตัิท่ีได้จากเม็ดพลาสติกยงัไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน จะมีการปรับปรุงเพิ่มเตมิ เช่น การเติมสีหรือ ใส่
สารเคมี เตมิแตง่อ่ืนๆ ซึง่เป็นสินค้าหลกัของทางบริษัท จากนั ้นจะท าการผสมกนัแล้วท าการหลอมเพื่ อเตรียม 
กระบวนการขึ ้นรูปซึง่มีหลากหลาย เช่น การฉีด (Injection) การรีดหรือดงึ(Extrusion) การเป่า (Blow) เป็นต้น   
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บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ  84 ของรายได้จากการขาย
ของบริษัทในปี 2558 ซึง่การจ าหน่ายสินค้าในประเทศนัน้ บริษัทใช้ช่องทางการจ าหน่ายโดยตรงให้แก่ลกูค้าซึง่ได้แก่ 
ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติกตา่ง ๆ และปัจจบุนับริษัทยงัเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการขายผ่าน
ผู้จดัจ าหน่ายเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้อีกทัง้เป็นการลดความเสี่ยง 
ควบคมุเง่ือนไขอีกประการหนึ่งด้วย 

2.2.2  ภาวะการแขง่ขนั 
ทางบริษัทประเมินภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมสงูขึน้ทัง้การเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ผลิตก าลงัการผลติใน

ประเทศและ ในปลายปี 2558 จะมีการเร่ิมต้นของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน(AEC) ท าให้มีโอกาสท่ีสินค้าจาก
ตา่งประเทศจะมีขีดความสามารถในการแขง่ขนักบัอตุสาหกรรมในประเทศได้มากขึน้ ในทางตรงกนัข้าม ทางบริษัท
มีโอกาสในการขยายสดัสว่นการสง่ออกให้มีปริมาณเพิ่มมากขึน้ได้ในอนาคต 

 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยนัน้ มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้น าด้านวัตถุดิบส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แนวคิด “Compound Values” ซึ่งมุ่งเน้นการจ าหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายและ
ครอบคลุมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด ทัง้ลูกค้าท่ีมีความต้องการสินค้าแบบทั่วไป 
(Commodity) เช่น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาว, สีด า และฟิลเล่อร์ หรือลูกค้าท่ีมีความต้องการสินค้าท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ เช่น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี และสารเติมแต่ง นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถรองรับค าสัง่ซือ้แบบ
เฉพาะเจาะจงของลกูค้า (Made To Order) ซึ่งต้องการสินค้าท่ีหลากหลายประเภทภายใต้ค าสัง่ซือ้เดียวกนัได้อีก
ด้วย 

 
2.3   การจัดหาวัตถุดบิและผลิตภณัฑ์ 
2.3.1   บริษัทมีการจดัหาวตัถดุิบทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ โดยจะพิจารณาถึงคณุภาพ ต้นทนุ และ

ระยะเวลาสง่มอบเป็นส าคญั บริษัทมีการน าเข้าวตัถดุิบประเภทท่ีไม่สามารถจดัหาได้ในประเทศ หรือจดัหาได้ใน
ราคาท่ีต ่ากวา่ในประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายการน าเข้าวตัถดุิบเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการลดความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยนอีกด้วย (Natural Hedge)  

ส าหรับวตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้
1)   เม็ดพลาสติก (Resin) นบัเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติมาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด์ โดยเฉลี่ยคิดเป็น

สดัสว่นประมาณร้อยละ  40 – ร้อยละ 60 ของต้นทนุวตัถดุิบรวมของผลติภณัฑ์ของบริษัท เม็ดพลาสติกนัน้สามารถ
แบง่ออกเป็นประเภทและชนิดตา่ง ๆ  ท่ีหลากหลายซึง่มีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัไป การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจะต้อง
เลือกให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตและวตัถปุระสงค์การใช้งานของแตล่ะผลิตภณัฑ์ ตวัอยา่งประเภทของเม็ด
พลาสตกิท่ีบริษัทน ามาใช้เป็นวตัถดุิบหลกัได้แก่ LLDPE, HDPE, LDPE, PP,PVC, GPPS, EVA เป็นต้น โดยบริษัท
มีการจดัหาเม็ดพลาสตกิจากทัง้ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายในประเทศและการน าเข้าจากตา่งประเทศ บริษัทมีการ
น าเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศ ญ่ีปุ่ น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ซาอดุิอาระเบีย และเกาหลี  
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2)   สี (Colorants) นบัเป็นวตัถดุิบท่ีส าคญัอีกประเภทหนึ่งของบริษัท สีท่ีบริษัทใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิต
สว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปของสีชนิดผง โดยบริษัทมีการจดัหาสีจากผู้ผลิตในตา่งประเทศโดยผ่านตวัแทนจ าหน่ายทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

3) ฟิลเลอ่ร์ (Filler) ใช้ส าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยบริษัทมีการ
จดัหาฟิลเลอ่ร์จากผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายในประเทศทัง้หมด 

4) สารเตมิแตง่ (Additives) ใช้ส าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวด์ประเภทสารเตมิแตง่ โดย
บริษัทมีการจดัหาสารเติมแตง่จากผู้ผลิตในตา่งประเทศโดยผา่นตวัแทนจ าหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

5)   อ่ืนๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตวัของแม่สี (Dispersing agent), สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต 
(Lubricants) และสารช่วยเพิ่มคณุสมบตัิและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Processing Aids) เป็นต้น บริษัท
มีการจดัหาวตัถดุิบอ่ืน ๆ จากผู้จดัจ าหน่ายในประเทศ และมีการน าเข้าจากตา่งประเทศส าหรับวตัถดุิบท่ีไม่สามารถ
จดัหาได้ในประเทศไทย หรือจดัหาได้ในราคาท่ีถกูกวา่จากการน าเข้า 

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการส่ังซือ้วัตถุดบิในปี 2557 และปี 2558 

ประเภท 2557 2558 
มลูคา่ (ล้านบาท) ร้อยละ มลูคา่ (ล้าน

บาท) 
ร้อยละ 

เม็ดพลาสติก 298.72 56.86 296.10 48.17 
สี 109.78 20.90 161.90 26.33 
ฟิลเลอ่ร์ 46.09 8.77 57.50 9.35 
สารเตมิแตง่ 24.19 4.60 27.78 4.52 
อ่ืน ๆ  46.58 8.87 71.48 11.63 
รวม 525.36 100.00 614.76 100.00 

ส าหรับนโยบายการสัง่ซือ้วตัถดุิบนัน้ บริษัทจะด าเนินการสัง่ซือ้วตัถดุิบในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการผลิตใน
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนคร่ึง ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการส ารองวตัถดุิบคงคลงัเพ่ือน ามาใช้ในการ
ผลิตเท่านัน้ มิได้มีนโยบายการส ารองวตัถุดิบเพ่ือการเก็งก าไรแต่อย่างใด  ซึ่งมูลค่าวตัถุดิบในปี 2557 ลดลง อัน
เน่ืองมาจากการพฒันาสตูรการผลิตจนสามารถปรับลด %การใช้วตัถดุิบ และการบริหารจดัการการสัง่ซือ้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

2.3.2   บริษัทได้ให้ความส าคญัในการดแูลและรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด และได้ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของหน่วยงานตา่ง ๆ มาโดยตลอด ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
14001:2004 จากบริษัท SGS จ ากดั  โดยมลภาวะที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ ฝุ่ นละอองจาก
วตัถดุิบท่ีฟุง้กระจาย เช่น ผงแคลเซียม, ผงคาร์บอน, เศษผ้าปนเปือ้นน า้มนั และบรรจภุณัฑ์หรือภาชนะปนเปือ้น 
เป็นต้น  ในการจดัการกบัมลภาวะฝุ่ นละอองท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว  บริษัทได้ติดตัง้เคร่ืองดกัฝุ่ น (Dust Collector) ทัว่
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บริเวณฝ่ายผลติ  ส าหรับกากของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตจะถกูรวบรวมและสง่มอบให้บริษัท แวกซ์  กาเบ็จ 
รีไซเคลิ  เซ็นเตอร์ จ ากดั น าไปท าลายตามกรรมวิธีท่ีถกูต้องตอ่ไป  

นอกจากนี ้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานยังด าเนินการ
รักษาระดับความดังของเสียงท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัย  รวมถึงการก าหนดค่า
มาตรฐานควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรการ
ควบคมุการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณท่ีมีระดบัเสียง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อการได้ยินและสขุภาพของพนักงาน  โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เซฟตีแ้พลน จ ากัด ให้เข้ามาท าการ
ตรวจสอบและจดัท ารายงานการตรวจวดัคณุลกัษณะแวดล้อมในการท างาน ระดบัความดงัของเสียง, ความเข้ม
ของแสง และความร้อนในโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุปี เพื่อประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการ
ควบคมุ สว่นการตรวจวดัสภาพน า้ทิง้ และมลภาวะทางปลอ่ง มีการตรวจสอบและจดัท ารายงานทกุ 6 เดือน บริษัท
ได้วา่จ้าง บริษัท ซี. ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากดั  

ทัง้นี ้ตัง้แต่ประกอบกิจการเป็นเวลากว่า 11 ปี  บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกับการสร้าง
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และไม่เคยได้รับการตกัเตือน หรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายท่ีบริษัทต้อง
ปฏิบตัิตาม อนัได้แก่ พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 บริษัทมีระเบียบในการรักษาสิง่แวดล้อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยก าหนด
ไว้ 

 
2.4   งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ในระหวา่งไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทได้รับค าอนมุตัิสัง่ซือ้จากคูค่า่ในกลุม่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก เพ่ือผลติ
และท าการสง่มอบตอ่เน่ืองในปี 2559 ประมาณมลูคา่ 25 ล้านบาท และนอกจากนีย้งัได้รับอนมุตัิสัง่ซือ้จากคูค้่า
ตา่งชาติในกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองไฟฟา้ เพ่ือการสง่ออก เร่ิมการสง่มอบตัง้แตไ่ตรมาส 2-2559 เป็นต้นไป คดิ
ประมาณมลูคา่125ล้านบาท 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
ต้นทนุหลกัในการผลิตของบริษัทคือวตัถดุิบ โดยคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 ของต้นทนุการผลิตรวม

ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา ทัง้นีว้ตัถดุิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตของกลุม่บริษัท คือ เม็ดพลาสติกชนิดตา่งๆ ตามค าสัง่ซือ้
ของลกูค้า โดยเม็ดพลาสติกคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 30 – 50 ของต้นทนุการผลติรวมและวตัถดุิบอ่ืน ๆ คดิ
เป็นร้อยละ 20 – 40 ของต้นทนุผลิตรวม 

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะใช้เม็ดพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสงู HDPE (High Density 
Polyethylene),  เม็ ดพลาสติก โพลิ เอทิลีนช นิดความหนาแน่นต ่ า เชิ ง เ ส้น  LLDPE (Linear Low Density 
Polyethylene) และ เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า LDPE (Low Density Polyethylene) โดย
บริษัทมีมลูค่าการสัง่ซือ้เม็ดพลาสติก HDPE, LLDPE และ LDPE ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 10, ร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 10 ของมูลค่าการสั่งซื อ้วัตถุดิบโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการสั่งซื อ้จากผู้ ผลิตและผู้ จัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ ทัง้นี ้ราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการปรับตวัเปลี่ยนไปตามอปุสงค์และอปุทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทัว่
โลก รวมถึงราคาน า้มนัดิบซึ่งเป็นวตัถุดิบตัง้ต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ดงันัน้ ปี2557-2558 มีการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างราคาน า้มนัเป็นอย่างมาก อนัเน่ืองมาจากการพฒันาเทคโนโลยีในการขดุเจาะน า้มนัแบบใหม่ซึ่งท า
ให้ต้นทนุในการผลิตน า้มนัลดลง การบริหารความเสี่ยงในส่วนของวตัถดุิบพลาสติก ทางบริษัทได้มีการท าสญัญา
ซือ้ล่วงหน้าในบางส่วนเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคา อีกทั ง้ยงัมีการติดตามสถานะการณ์
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้มัน่ใจว่าวตัถดุิบท่ีใช้อยู่มีราคาสะท้อนต้นทนุราคาตามราคาตลาดอย่างตอ่เน่ืองและใช้นโยบาย
การก าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทนุขายของบริษัทควบคูไ่ปกบัภาวะตลาด ทางบริษัทมีการพิจารณาอตัรา
ความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นของบริษัทให้อยูใ่นระดบัประมาณร้อยละ 15 – 20  

3.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดบิ 
บริษัทมีนโยบายการจดัหาวตัถดุิบหลกัจากผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่และจดัซือ้ตรงจากผู้ผลิตอีกด้วย และ

นอกจากนี ้ ทางบริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หากผู้จดัจ าหน่ายไม่สามารถจดัหา
วตัถดุิบได้เพียงพอตอ่ความต้องการหรือไม่สามารถสง่มอบวตัถดุิบให้แก่บริษัทได้ทนัตามความต้องการใช้ของ ทาง
บริษัทมีผู้จดัจ าหน่ายรายอ่ืนไว้ส ารองในยามฉกุเฉิน อีกทัง้ยงัสามารถท าการเปรียบเทียบราคาเพื่อจดัหาวตัถดุิบใน
ราคาท่ีแขง่ขนัได้มากขึน้ ณ ปัจจบุนั ผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุิบหลกัยงัสามารถจดัหาวตัถดุิบได้ตามคณุภาพและ
มาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท และสามารถสง่มอบสินค้าได้รวดเร็วและทนัตอ่ความต้องการใช้งาน
ของบริษัท ซึง่คดิเป็นมลูคา่การสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จดัจ าหน่ายแตล่ะรายนัน้ไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซือ้วตัถดุิบ
รวมของบริษัท  

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
3.3.1 มาตรการการเปิดเสรีทางการค้าระหวา่งประเทศอาเซียน ( AEC ) 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าเขตภูมิภาคอาเซียน  ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่ง
รวมถึงเม็ดพลาสติก ซึ่งในปี 2553 ประเทศไทยได้ตกลงลดอตัราภาษีน าเข้าให้เหลือร้อยละ 0 ให้กับประเทศกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยสมบูรณ์ จึงส่งผลให้มีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติกจากกลุ่มประเทศ
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อาเซียนจะเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึน้ ส่งผลให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศเพิ่มขึน้  
อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมานัน้ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในอุตสาหกรรมพลาสติกในระดบัต้น ๆ ท าให้
ผู้บริหารของบริษัทเช่ือมั่นว่า เน่ืองจากในผลิตภัณฑ์มาสเตอร์แบตซ์นัน้เป็นสินค้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละค า
สัง่ซือ้ การวิจยัและพฒันาสินค้าร่วมกนันบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของลกูค้า ซึง่โดยทัว่ไปอาจใช้เวลาในการทดสอบและพฒันาสินค้าตัง้แต ่1 สปัดาห์ – 1 เดือนส าหรับแตล่ะค าสัง่ซือ้ 
ดงันัน้ บริษัทจึงมีความได้เปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศเน่ืองจากสามารถตอบสนองต่อข้อก าหนดของลกูค้าและ
ให้บริการได้รวดเร็วกว่า อีกทัง้บริษัทยงัมีความได้เปรียบในเร่ืองของการให้บริหารหลงัการขาย ซึ่งบริษัทมีทีมงาน
ผู้ เช่ียวชาญท่ีพร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ลกูค้าของบริษัทเม่ือประสบปัญหาในการน าสินค้าไปใช้ในการผลิตอีก
ด้วย บริษัทจงึเช่ือมัน่วา่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของคูแ่ขง่ในตา่งประเทศแตอ่ยา่งใด 
 

3.3.2  กฎหมายเก่ียวกบัการลดการใช้ถงุพลาสติก 
 ปัจจบุนัการรณรงค์เร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ การใช้พลาสติก
เป็นประเด็นส าคญัประเด็นหนึ่งที่มีการออกนโยบายตา่งๆในหลากหลายประเทศเพ่ือลดการใช้ถงุพลาสติกหรือเพิ่ม
สดัสว่นการใช้ถงุพลาสติกท่ียอ่ยสลายได้ตามธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นผู้สง่ออกถงุพลาสติกรายใหญ่ในทวีปเอเชีย 
ซึ่งมีจ านวนมากท่ีเป็นลูกค้าของทางบริษัท ท าให้ความเสี่ยงด้านการออกกฎหมายเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกใน
ประเทศต่างๆทัว่โลก มีโอกาสท่ีจะลดอปุสงค์ในธุรกิจการผลิตถงุพลาสติกเพิ่มมากขึน้ ทางบริษัทได้มีการติดตาม
สถานะการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ถุงพลาสติกสามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาต ิเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคถงุพลาสติกในอนาคต 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1   ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า
สุทธิ 
(ลบ.) 

ภาระผูกพัน 

บริษัท    
1. ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
    1.1 ส านกังานใหญ่และโรงงาน  
          ท่ีตัง้ : เลขท่ี 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1  
นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต.บางปใูหม่ 
อ.เมืองสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10240 
         พืน้ท่ี : ประมาณ 24 ไร่ 

 
เจ้าของ 

 
 
 
 

 
150.07 

 
 
 
 

 
ค า้ประกนัสถาบนัการเงิน

ในประเทศ  
 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 
          ท่ีตัง้ : เลขท่ี 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 
 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต.บางปใูหม่  
อ.เมืองสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10240 
 

เจ้าของ 216.34 ค า้ประกนัสถาบนัการเงิน
ในประเทศ  

 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 290.27 ค า้ประกนัสถาบนัการเงิน
ในประเทศ (บางสว่น) 

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 7.56 - ไม่มี- 

5. ยานพาหนะ  เช่า 5.69 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ 
และสญัญาเช่าการเงิน  

บริษัทย่อย 
 
1. ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
    1.1 ส านกังานใหญ่และโรงงาน  
          ท่ีตัง้ : เลขท่ี 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 
 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต.บางปใูหม่  
อ.เมืองสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10240 
         พืน้ท่ี : ประมาณ 2,592  ตร.ม. 
    

 
 

เช่า 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- ไม่มี- 
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รายการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า
สุทธิ 
(ลบ.) 

ภาระผูกพัน 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 
          ท่ีตัง้ : เลขท่ี 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1  
นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต.บางปใูหม่  
อ.เมืองสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ  10240 
 

เจ้าของ - - ไม่มี- 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 13.00 ค า้ประกนัสถาบนัการเงิน
ในประเทศ 

    

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ - - ไม่มี- 

5. ยานพาหนะ  - - - ไม่มี- 
 

4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย 
บริษัทมีนโยบาย เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน เพิ่มก าลงัการผลติ ลดความซ า้ซ้อน ปรับปรุง

กระบวนการผลติ และผลกระทบด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบการอยา่งเดน่ชดั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ 

1.   บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว มลูคา่  
50 ล้านบาท และได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555-2563) ได้
เปิดด าเนินการในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยด าเนินการผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบตช์
ประเภทสีด า โดยการเช่าอาคารโรงงาน เคร่ืองจักร และคลงัสินค้าจากบริษัทเพ่ือผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าทัง้
โดยตรงไปยงักลุม่ลกูค้า Converters และผา่นไปยงัตวัแทนจดัจ าหน่าย Distributors มียอดขายรวมทัง้สิน้ 
 487 ล้านบาทในปี 2558 

2.   บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้ นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาท 
รองรับแผนขยายธุรกิจในตลาดผลิตภณัฑ์ประเภทเสริมคณุสมบตัิพิเศษ บริษัทย่อยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจาก 
BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นบัจากเร่ิมด าเนินธุรกิจ แตปั่จจบุนัยงัไม่ได้เปิดด าเนินการ 

3.   บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนมลูค่า 15 ล้านบาทรองรับ
แผนขยายธุรกิจในตลาดผลติภณัฑ์ประเภทคอมพาวด์พิเศษ บริษัทย่อยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจาก BOI พร้อม
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นบัจากเร่ิมด าเนินธุรกิจ แตปั่จจบุนัยงัไม่ได้เปิดด าเนินการ 

 
 
 



                   บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

21  

 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ปัจจบุนับริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์หรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ช่ือบริษัท  บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ COLOR 

ที่ตัง้ เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลบางปใูหม่ อ าเภอ
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

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

ประเภทธุรกจิ เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแตง่แบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสตกิมาสเตอร์
แบตซ์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแตง่ส าเร็จรูป หรือเม็ด
พลาสตกิคอมพาวด์ (Compound)  และสีผสมพลาสตกิแบบชนิดผง  (Dry 
Colorants)  

จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2551  
ทะเบียนเลขท่ี   บมจ. 0107551000282 

 
 
 
 
 
 

  รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนหุ้น 
  หุ้นสามัญ 
  จ านวนหุ้นจดทะเบียนกบัตลท. 652,343,752 หุ้น 
  จ านวนหุ้นช าระแล้ว 582,537,368 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1 
  จ านวนหุ้นซือ้คืน  -  
  จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง หกั หุ้นซือ้คืน 
   ณ วนัท่ี 21 มี.ค. 2556 582,537,368 หุ้น 
  หุ้นบุริมสิทธิ 
  จ านวนหุ้นจดทะเบียนกบัตลท. -  
  จ านวนหุ้นซือ้คืน  -  

http://www.saleecolour.com/
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นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
    62  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 
    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
    กรุงเทพมหานคร 10110 
    โทรศพัท์ (02) 229-2800  โทรสาร (02) 654-5427 
 
ผู้สอบบัญชี 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110 
นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  3970 หรือ 
นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  3459 หรือ 
นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  5313 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช่ือท่ีใช้ส าหรับการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ 
“COLOR” มีทนุจดทะเบียน 652,343,752 บาท ทนุช าระแล้ว 582,537,368 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
 7.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 1.  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ก)  บริษัทมีผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ตามสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2558 ดงันี ้

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1 กลุม่บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ ากดั 
บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ ากดั 
น.ส.กนัย์วดี  จิวะพรทิพย์ 
น.ส.ธนัธิดา  จิวะพรทิพย์ 
นายพฒันชาตติ ์ จิวะพรทิพย์ 
นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ 
นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ 
นายประกิต  อศัวกาญจน์ 
นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 

167,663,590 
123,230,167 
30,840,982 
1,428,014 
1,097,014 

44,526 
44,526 

10,933,835 
44,526 

28.78 
21.15 
5.29 
0.25 
0.19 
0.01 
0.01 
1.88 
0.01 

2 กลุม่บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
นายสาทิส  ตตัวธร 
นายสริภทัร  ตตัวธร 
นายสาโรช  ตตัวธร 

64,270,833 
47,659,633 
14,830,600 
1,727,500 

53,100 

11.03 
8.18 
2.55 
0.30 
0.01 

3 นายศศิศ   มนต์เสรีนสุรณ์ 32,700,000 5.61 
4 กลุม่ตระกลูมงคลรัตน์ 

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

24,189,015 
7,649,615 
5,000,000 
6,519,400 
5,000,000 

20,000 

4.15 
1.31 
0.86 
1.12 
0.86 
0.00 
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ล าดับที่ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 
5 นายรัฐวิทย์  ปรปักษ์ขาม 20,100,000 3.45 
6 นายชศูกัดิ ์ เตชะสนัติสขุ 18,000,000 3.09 
7 นายชยัวฒัน์  อนนัควานิช 13,718,400 2.35 
8 กลุม่ตระกลูทองวานิช 

นายรัช  ทองวานิช 
น.ส.วรินทร์เพ็ญ  ทองวานิช 
นางวรุณวรรณ  อินทรทตั 
นายพิษณ ุ อินทรทตั 

13,192,659 
44,526 

6,277,800 
6,857,000 

13,333 

2.26 
0.01 
1.08 
1.18 
0.00 

9 นายวิเชียร  ศรีมนิุนทร์นิมิต 11,620,000 1.99 
10 นายชมุพล  ศรีลาเลศิ 9,700,000 1.67 
 ยอดรวม 375,154,497 64.40 

 
          (ข)  บริษัทมีผู้ ถือหุ้นท่ีมีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัท ตาม 
สมดุ ทะเบียน ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2558 ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุม่นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ 
น.ส.กนัย์วดี  จิวะพรทิพย์ 
น.ส.ธนัธิดา  จิวะพรทิพย์ 
นายพฒันชาตติ ์ จิวะพรทิพย์ 
นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ 
นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ 

33,455,062 
30,840,982 
1,428,014 
1,097,014 

44,526 
44,526 

5.74 
5.29 
0.25 
0.19 
0.01 
0.01 

2. กลุม่นายธเนศพล มงคลรัตน์ 
นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 
นายวชัรชยั  มงคลรัตน์ 
นางภทัริน  มงคลรัตน์ 

23,107,226 
7,102,826 

13,500,000 
2,504,400 

3.97 
1.22 
2.32 
0.43 

3. กลุม่นายรัช  ทองวานิช 
นายรัช  ทองวานิช 
น.ส. วรินทร์เพ็ญ  ทองวานิช 
นางวรุณวรรณ  อินทรทตั 
นายพิษณ ุ อินทรทตั 

13,192,659 
44,526 

6,277,800 
6,857,000 

13,333 

2.26 
0.01 
1.08 
1.18 
0.00 
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
4. กลุม่นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 

นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 
นายประกิต  อศัวกาญจน์ 

10,978,361 
44,526 

10,933,835 

1.88 
0.01 
1.88 

5. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ 5,080,964 0.87 
6. นายราชนั  ควรหา 211,315 0.04 
 ยอดรวม 86,025,587 14.77 

 
2.  ข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
บริษัทย่อย รายช่ือผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นสดัสว่น 

1.  บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
แบง่เป็น 5,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

บมจ.สาลี่ คลัเลอ่ร์ 5,000,000 หุ้น 100% 

2.  บริษัท คอมโพสทิ เอเชีย จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท 
แบง่เป็น 150,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

บมจ.สาลี่ คลัเลอ่ร์ 150,000 หุ้น 100% 

3.  บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท 
แบง่เป็น 150,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 

บมจ.สาลี่ คลัเลอ่ร์ 150,000 หุ้น 100% 

 
การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสนิค้าเคมีภณัฑ์ประเภทตา่งๆ เช่น สนิค้าในกลุม่
โซลเว้นท์, โมโนเมอร์, โพลียรีูเทน, เคมีภณัฑ์อาหารสตัว์, เคมีภณัฑ์ทางการเกษตร, เคมีภณัฑ์เวชภณัฑ์ เป็นต้น 
และมีการลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 88.03 ของทนุจดทะเบียน และมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ดงันี ้
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ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%) 

1. บริษัท วีไอวี โฮลดิง้ จ ากดั 1,320,424 88.03 

2. คณุพิมพา  จิวะพรทิพย์ 44,673 2.98 

3. คณุประชา  จิวะพรทิพย์ 31,573 2.10 

4. คณุเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพฒัน์ 30,000 2.00 

5. คณุพรทิพย์  จิวะพรทิพย์ 13,182 0.88 

6. คณุเศวต  นราธิปกร 18,000 1.20 

7. คณุสาทิส  ตตัวธร 12,000 0.80 

8. คณุกญัญา  รัตน์ตนัติพฤกษ์ 6,750 0.45 

9. คณุธีระพล  อศัวกาญจน์ 3,000 0.20 

10. คณุสทิธิชยั  ประวงษ์รัตน์ 1,500 0.10 

11. คณุกรณฐั  จิวะพรทิพย์ 8 0.001 

12. คณุเขมิกา  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25 

13. คณุเขมนที  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25 

14. คณุณฐัพร  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25 

15. คณุอรรถวฒุ ิ จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25 

16. คณุธนินทร์  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25 

 รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 1,500,000 100 

 
 บริษัท  สาลี่อตุสาหกรรม  จ ากดั  (มหาชน)    ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิน้สว่นพลาสตกิส าหรับ

อตุสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์และสินค้าอปุโภคบริโภคให้กบัผู้ผลิตสินค้าต้นแบบและ Subcontractors 
เช่น ชิน้สว่นประกอบของ สแกนเนอร์, พริน้เตอร์, ถาดไอซี, ชิน้สว่นยานยนต์ เป็นต้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มี
ทนุจดทะเบียน 380,121,074 บาท และมีทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 380,121,017 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั
จ านวน 1,520,484,068 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก  ณ วนัปิดทะเบียน
ลา่สดุ วนัท่ี 25 กนัยายน 2558 ดงัตอ่ไปนี ้
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ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 
1. กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากัด 

1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั* 
2. น.ส.กนัย์วดี จิวะพรทิพย์ 
3. น.ส.พรทิพย์ จิวะพรทิพย์ 
4. น.ส.ธนัธิดา จิวะพรทิพย์ 
5. นายพฒันชาต ิจิวะพรทิพย์ 
6. นายพีรพนัธ์ จิวะพรทิพย์ 
7. นายประกิต อศัวกาญจน์ 
8. นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 
9. นายอาณตัิ อศัวกาญจน์ 
10. นายทนง อศัวกาญจน์ 
11. น.ส.จารุณี อศัวกาญจน์ 
12. นางวนัเพ็ญ อศัวกาญจน์ 
13. นางนาตยา อศัวกาญจน์ 

622,124,404 
382,379,652 
42,315,424 
28,471,804 
19,537,728 
18,006,528 
14,133,936 
70,183,812 
15,431,224 
12,641,136 
8,900,104 
6,935,040 
2,885,280 
302,736 

40.92 
25.15 
2.78 
1.87 
1.29 
1.18 
0.93 
4.62 
1.01 
0.83 
0.59 
0.46 
0.19 
0.02 

2. กลุ่มตระกูลนราธิปกร 
1. นายเศวต นราธิปกร 
2. นายสตูร นราธิปกร 
3. น.ส.มานา นราธิปกร 
4. น.ส.มินา นราธิปกร 
5. นายสมเกียรติ นราธิปกร 
6. นางธาริณี นราธิปกร 

129,259,396 
55,582,300 
31,680,000 
20,728,640 
20,590,676 

533,780 
144,000 

8.50 
3.66 
2.08 
1.36 
1.35 
0.04 
0.01 

3. กลุ่มตระกูลตัง้ตรงศักดิ์ 
1. นายไพบลูย์ ตัง้ตรงศกัดิ์ 
2. นางกลัยา ตัง้ตรงศกัดิ์ 
3. น.ส.เกต ุตัง้ตรงศกัดิ์ 
4. นางอไุร ตัง้ตรงศกัดิ ์
5. น.ส.ดลพร ตัง้ตรงศกัดิ์ 
6. นายไพโรจน์ ตัง้ตรงศกัดิ์ 
7. นางศทุธินี ตัง้ตรงศกัดิ์ 

118,481,800 
58,000,000 
39,039,400 
11,520,000 
4,800,000 
3,456,000 
1,166,400 
500,000 

7.79 
3.81 
2.57 
0.76 
0.31 
0.23 
0.08 
0.03 
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ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 
4. กลุ่มตระกูลมงคลรัตน์ 

1. นางภทัริน  มงคลรัตน์ 
2. นายธเนศพล มงคลรัตน์ 

76,970,008 
75,700,008 
1,270,000 

5.06 
4.98 
0.08 

5. กลุ่มตระกูลตตัวธร  
1. นายสาทิส ตตัวธร 
2. น.ส.สริิภรณ์ ตตัวธร 
3. นายสริภทัร ตตัวธร 
4. นายสาโรช ตตัวธร 
5. นางอรทยั ตตัวธร 

74,447,132 
44,283,952 
17,947,700 
12,000,000 

167,000 
48,480 

4.90 
2.92 
1.18 
0.79 
0.01 
0.00 

6. นายเลอพงศ์  วงศ์ทวีพพิัฒน์  45,508,468 2.99 

7. นางประภทัยา จวิะพรทพิย์ 42,123,004 2.77 

8. นางกัญญา  รัตน์ตันตพิฤกษ์ 16,528,800 1.09 

9. น.ส.รุจริา สันตพิทิกัษ์กุล 10,944,148 0.72 

10. นายวิเชียร เจยีกเจมิ 9,984,000 0.66 
 รวม 1,146,371,160 75.40 

 
 3.  ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
  – ไม่มี – 
 
 7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

ตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ จ านวน 387,333,334 หุ้น เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท ซึง่เข้าเกณฑ์การปรับสทิธิตามข้อก าหนดสทิธิ ดงันี ้

7.3.1  บริษัทจึงจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 6,052,084 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
ปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 ท่ีได้ออกและจดัสรรไปแล้ว
เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2556 และการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม COLOR-W1 เป็นดงันี ้

 อัตราการใช้สิทธิเดมิ  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  

ราคาการใช้สิทธิ เดมิ 4.00 บาทตอ่หุ้นสามญั  
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.2906 หุ้น  
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ราคาการใช้สิทธิใหม่ 3.0993 บาทตอ่หุ้นสามญั 
รายงานผลการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (COLOR-W1) ดงันี ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใช้สิทธิได้   : 48,416,270   หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในครัง้นี ้   :         -      หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ    :  48,416,270   หน่วย 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ :  54,468,751   หุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใช้สิทธิในครัง้นี ้   :         -       

หุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ   :  54,468,751   หุ้น 

7.3.2  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,875,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ท่ี 1 ท่ีได้ออกและ
จดัสรรไปแล้วเม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2556 และปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 
ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อบริษัท (COLOR-ESOP-W1) เป็นดงันี ้

อัตราการใช้สิทธิเดมิ  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  

ราคาการใช้สิทธิ เดมิ 1.60 บาทตอ่หุ้นสามญั  
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.2906 หุ้น  
ราคาการใช้สิทธิใหม่ 1.2397 บาทตอ่หุ้นสามญั  
รายงานผลการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (ESOP-W1) ดงันี ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใช้สิทธิได้   :  14,895,000  หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิในครัง้นี ้   :      507,250  หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ    :  14,387,750  หน่วย 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ :  16,875,000  หุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใช้สิทธิในครัง้นี ้  :      654,646  หุ้น 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ   :  16,220,354  หุ้น 

7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้  โดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการ
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บริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด าเนินการรายงานให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารอง
ต่าง ๆ ทัง้หมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทนุในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วย 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2558  บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 33.3 ล้านบาท เม่ือหกัขาดทนุสะสม 21.2 
ล้านบาท คงเหลือก าไรสะสม 12.1 ล้านบาท ซึง่คงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนน้อย คณะกรรมการจงึมีความเห็นเสนอให้งด
จ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นไว้ก่อนและไม่ต้องส ารองก าไรสทุธิตามกฎหมาย เน่ืองจากงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทนุสทุธิ
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ผังการบริหารบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ 6. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์

2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ 7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์

3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน 8. นายราชนั  ควรหา

4. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ 9. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์

5. นายรัช  ทองวานิช

1.พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ 1.นายรัช  ทองวานิช 3.นายพีรพนัธ ์ จิวะพรทิพย์ 1.พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์
2.พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ 2.นายราชนั  ควรหา 4.นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์ 2.นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน
3.นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน 3.นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลติและบริการ

นายสมพงค ์ นครังสุ

ผู้จดัการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
นางสาวศรัญธินี  มงคลรัตน์

ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม
นายฉลวย  ไพนิตย์

ผู้จดัการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จดัการฝ่ายขาย
นายกษัมา  บญุญธนงั นายพีรพนัธ ์ จิวะพรทิพย ์(รก.)

ผู้จดัการฝ่ายผลิต
นายบญัชา ก าจดั

ผู้จดัการฝ่ายจดัหาและน าเข้า-ส่งออก ผู้จดัการฝ่ายบัญชีและการเงนิ ผู้จดัการฝ่ายบุคคลและบริหาร ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
นางสาวเสาวนิตย ์ สิริกรกาญจน์ นางสาวกรรณิกา  บญุรอด นางมทันา  หอระดาน นายมงคล  สุ่ยหาวงศ์

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกจิ
นายรัช  ทองวานิช (รก.) นายราชนั  ควรหา นายพีรพนัธ ์ จิวะพรทิพย์

ที่ปรึกษากรรมการบริษทั
นายธเนศพล  มงคลรัตน์

กรรมการผู้จดัการ
นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภยัฯ
ส านักกรรมการผู้จดัการ

นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์(รก.)

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร
นายรัช  ทองวานิช
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
       8.1.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ 
2. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. น.ส.สวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
5. นายรัช  ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ 
6. นายขวญัชยั  ณฎัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ/ กรรมการ 
7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ 
8. นายราชนั  ควรหา กรรมการ 
9. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ กรรมการ 

8.1.2   คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวสวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

8.1.3   คณะกรรมการบริหาร มีจ านวนทัง้สิน้ 4 ท่าน 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชี – การเงิน 
4. นายพีรพนัธ์      จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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8.1.4   คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ กรรมการ 
3. นางสาวสวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีมตแิตง่ตัง้ให้นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ ด ารงต าแหน่ง เลขานกุารบริษัท  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม เพ่ือมีผลผกูพนัธ์แทนบริษัทได้ คือ นายสชุาติ จิวะพรทิพย์, นายขวญัชยั ณฏัฐ์

เศรษฐ์, นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชยั อศัวกาญจน์  และ นายราชนั ควรหา กรรมการ
สองในหกทา่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษัท 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าประชุม/จ านวนการประชุมปี 
2558 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการ 

1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4/4 4/4 

2. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

4/4 4/4 

3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

4/4 4/4 

4. น.ส.สวุรรณี  ลมิปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการ

อิสระ 

- 4/4 

5. นายรัช  ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - 4/4 
6. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ - 4/4 
7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ - 4/4 
8. นายราชนั  ควรหา กรรมการ - 4/4 
9. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ กรรมการ - 4/4 
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8.2   ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  มีผู้บริหารจ านวน 13 ทา่น ประกอบด้วย 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชี – การเงิน 
4. นายพีรพนัธ์     จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายสนบัสนนุและพฒันาธุรกิจ 
5. นายบญัชา        ก าจดั ผู้จดัการฝ่ายผลติ 
6. นายฉลวย        ไพนิตย์ ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
7. นายมงคล        สุย่หาวงศ์ ผู้จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. น.ส.เสาวนิตย์  สิริกรกาญจน์ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
9.  นางมทันา        หอระดาน ผู้จดัการฝ่ายบคุคล และบริหาร 
10.  นายสมพงค์      นครังส ุ ผู้จดัการฝ่ายวางแผนการผลิต 
11.  นายกษัมา        บญุญธนงั ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า 
12.  น.ส.กรรณิกา   บญุรอด ผู้จดัการฝ่ายต้นทนุ และงบประมาณ 
13.  น.ส.ศรัญธินี  มงคลรัตน์ ผู้จดัการห้องปฏิบตัิการ 

  

 8.3   เลขานุการบริษัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท 

ตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 2554 โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1 
เลขานกุารบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ และ
รายงานการประจ าปีของบริษัท ตลอดจนหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด เช่น การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบตา่ง ๆ ดงันี ้
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3.1 ข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการ
เปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน 

3.2 ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียน 

3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การจัดท าและส่งงบการเงินและรายงาน
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544 

3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเปิดเผยข้อมลูเพ่ือคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป 

  
8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 (1)   คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ คณะกรรมการบริษัทจงึเสนอและมีมตใินการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 งดจ่ายคา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 รวม 6 ทา่น ยกเว้นกรรมการอิสระ 3 ทา่น 
และเห็นควรให้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 ดงันี ้

คา่เบีย้ประชมุ จ านวนเงิน/ทา่น รวมทัง้คณะ 
คา่เบีย้คณะกรรมการบริษัท ครัง้ละ 30,000 บาท ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท 

คา่เบีย้คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 20,000 บาท ไม่เกินปีละ 500,000 บาท 
คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน  
ครัง้ละ 15,000 บาท  

ไม่เกินปีละ 150,000 บาท 
คา่เบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
ครัง้ละ 10,000 บาท 

คา่บ าเหน็จกรรมการ 
ไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นอ านาจของ

คณะกรรมการในการพิจารณา 
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คา่ตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ประชมุ ซึง่จ่ายตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุในปี 2558 ดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการบริษัท ตรวจสอบ คา่บ าเหน็จ รวม 

1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการบริษัท/ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

120,000 80,000 150,000 350,000 

2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

120,000 80,000 150,000 350,000 

3. น.ส.สวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 120,000 80,000 150,000 350,000 

4. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท 120,000 - 150,000 270,000 

5. นายรัช  ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 120,000 - 150,000 270,000 

6. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ 120,000 - 150,000 270,000 

7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ 120,000 - 150,000 270,000 

8. นายราชนั  ควรหา กรรมการ 120,000 - 150,000 270,000 

9. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ กรรมการ 120,000 - 150,000 270,000 

รวม 1,080,000 240,000 1,350,000 2,670,000 
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คา่ตอบแทนผู้บริหาร และท่ีปรึกษา 
 ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสัให้กับผู้บริหาร และท่ีปรึกษา จ านวน 
14 ราย รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 21.69 ล้านบาท 

 (2)   คา่ตอบแทนอ่ืน 
  คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
 •  กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกคา่รับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายคา่รับรองเป็น
จ านวนเงิน 363,012.98 บาท 

•  บริษัท ได้มีการให้รถประจ าต าแหน่งกบัคณะกรรมการบริษัท / บริหาร จ านวน 5 คน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง รุ่นรถ 
คา่เช่า/
เดือน
(บาท) 

จ านวน
ปีท่ีเช่า 

วนัสิน้สดุสญัญา
เช่า 

บริษัทผู้ให้เช่า 

นายรัช  ทองวานิช 
ประธาน
กรรมการบริหาร LEXUS 

95,230.0
0 

4 ปี 
1 กมุภาพนัธ์ 

2559 

กรุงไทยคาร์เร้นท์  
แอนด์ ลีส จ ากดั 
(มหาชน) 

นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ 
BMW 
525 D 

74,900.0
0 

4 ปี 
27 กนัยายน 

2559 
ทีเอสเอส ออโตเรนทอล 
จ ากดั 

นายราชนั  ควรหา 
กรรมการบริหาร 
ฝ่ายบญัชี – 
การเงิน 

HONDA 
CRV 

31,030.0
0 

4 ปี 5 มกราคม 2560 
ทีเอสเอส ออโตเรนทอล 
จ ากดั 

นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ 
กรรมการบริหาร 
ฝ่ายสนบัสนนุและ
พฒันาธุรกิจ 

TOYOTA 
CAMRY 
2.5 HV 

32,635.0
0 

4 ปี 
10 กนัยายน 

2559 
กรุงไทยคาร์เร้นท์  
แอนด์ ลีส จ ากดั(มหาชน) 

นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 
กรรมการบริษัท 
และ ท่ีปรึกษา 

NISSAN 
TEANA 
250XV 

31,886.0
0 

4 ปี 9 มกราคม 2559 
กรุงไทยคาร์เร้นท์ 
แอนด์ ลีส จ ากดั 
(มหาชน) 

 
คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
  • เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้ บริหาร 13 ราย รวมทัง้สิน้ 
527,198.- บาท 
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  • โครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตอ่ผู้บริหารและพนกังาน (ESOP) 
 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 ได้อนมุตัิให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัตอ่ผู้บริหารและพนกังาน (ESOP) จ านวน 15,000,000 หน่วย เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตัง้ใจในการท างานและสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่
บริษัท เพ่ือรักษาบคุลากรท่ีมีความสามารถและมีประสทิธิภาพในการท างานให้อยูก่บับริษัทในระยะยาว และเพ่ือ
สร้างความมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท  
 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตอ่ผู้บริหารและพนกังาน
ครัง้ท่ี 1 (ESOP) จ านวน 14,895,000 หน่วย โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรร ขึน้อยูก่บัต าแหน่งงาน และอายุ
งาน ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้น
สามญัได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทตอ่หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจ านวน 19 ราย ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัท
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40.68 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัทของทัง้โครงการ 
 กรรมการและ/หรือพนกังานของกลุม่บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครัง้ในวนั
ท าการสดุท้ายของสถาบนัการเงินในเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายนของแตล่ะปี ก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรกวนัท่ี 
30 กนัยายน 2557 และการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 โดยจะใช้สิทธิตามจ านวนท่ีก าหนด ดงันี ้
 ปี 2557 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ขอจ านวนท่ีได้รับจดัสรร 
 ปี 2558 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนท่ีได้รับจดัสรร (รวมการใช้สิทธิท่ีใช้ในปีท่ี 1) 
 ปี 2559 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจ านวนท่ีได้รับจดัสรร (รวมการใช้สิทธิท่ีใช้ในปีท่ี 1-2) 
 ปี 2560 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจ านวนท่ีได้รับจดัสรร (รวมการใช้สิทธิท่ีใช้ในปีท่ี 1-3) 
 ปี 2561 ใช้สิทธิในสว่นท่ีเหลือได้ทัง้หมด 
 
รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี ้
                (หน่วย : หน่วย) 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิต้นปี 14,114,250 - 
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างปี - 14,895,000 
ใช้สิทธิระหวา่งปี (683,962) (507,250) 
ยกเลิกระหวา่งปี (530,000) (273,500) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิปลายปี 12,900,288 14,114,250 

 
 8.5  บุคลากร 
 บริษัทมีพนกังานทัง้หมด 228 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานบริษัทและบริษัท
ยอ่ยเป็นเงินจ านวน 51.63 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง เบีย้ขยนั เงินโบนสั และ



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

39  

 

สวสัดิการอ่ืน ๆ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 
ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน รวมทัง้สิน้ 882,315.71 
บาท  

  • จ านวนพนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย 

ปี 2558 จ านวน (คน) 

- พนกังานในสว่นส านกังาน 48 

- พนกังานฝ่ายคณุภาพและตรวจสอบ 26 

- พนกังานในสายการผลิต / คลงัสินค้า 154 

รวม 228 

  • บริษัทฯ ได้จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตอ่ผู้บริหารและพนกังาน (ESOP) หรือ 
COLOR-ESOP-W1 จ านวน 15,000,000 หน่วย เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการและ
พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตัง้ใจในการท างานและสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ และเพ่ือสร้างความ
มีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรร ขึน้อยูก่บัต าแหน่งงาน และอายงุาน ทัง้นี ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 
1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทตอ่หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) โดยมี
พนกังานของบริษัทจ านวน 70 ราย ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
59.32 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัทของทัง้โครงการ 

  • ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี – 
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9.  การก ากับดูแลกจิการ 

 9.1  นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การก ากับดูแลกิจการท่ีดี” บริษัทจึงได้น าหลักการดังกล่าว เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2551 ณ 
วนัท่ี 17 เมษายน 2551 ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วย
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและ
สง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัท  

 
 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 
 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พล.ท.ดร.ระพีพฒัน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการ
อิสระ 

2. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวสวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/

กรรมการอิสระ 
4. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. นายรัช       ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 
6. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ 
7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ 
8. นายราชนั  ควรหา กรรมการ 
9. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม เพ่ือมีผลผกูพนัแทนบริษัทได้ คือ นายสชุาติ จิวะพรทิพย์, นายขวญัชยั ณฏัฐ์

เศรษฐ์,  นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชยั อศัวกาญจน์  และ นายราชนั ควรหา กรรมการ
สองในหกทา่นนี ้   ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัท

มีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
1) ดแูลและก าหนดนโยบายท่ีส าคญัของบริษัท เก่ียวกับหลกัในการด าเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทนุ 

การบริหารเงินทนุ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

2) พิจารณาเก่ียวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และก ากับ
ดแูลด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  

3) ดแูลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้และก าหนด
แนวทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอปุสรรคเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายที่วางไว้หรือดีกวา่เปา้หมายที่วางไว้ 

4) จดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้
เสียหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากับและ
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าท่ีก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท 

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทเพ่ือให้มีขึน้มาทดแทนอย่างต่อเน่ือง
(Succession Plan) 

8) แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดังกล่าวผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีอ านาจอนุมัติ
รายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง” ให้มี
ความหมายตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มี
สว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

42  

 

 เว้นแต่เร่ืองต่อไปนี ้จะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน ทั ง้นีก้ าหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 นอกจากนัน้ในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 - การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท 
 - การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี 
    ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล 
    อ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 - การออกหุ้นใหม่เพ่ือช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 - การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
 - การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
 - เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการ
อิสระ 

2. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวสวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน* กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

* นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบ
ทาน ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน เน่ืองจากจบการศกึษาด้านการบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมี
ประสบการณ์ท างานด้านการบญัชีโดยตรง 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าท่ีภายในขอบเขตท่ีก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน 
ทัง้รายไตรมาสและรายประจ าปี 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 

3) สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบ
บญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท  และ
เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6) ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานท่ีส าคญั ๆ ท่ีต้อง
เสนอตอ่สาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่
รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักลา่วควรประกอบด้วย 
 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง

ความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัท เหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ปีอีกวาระหนึง่ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter)  
 รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การปฏิบตัิ
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
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ความเห็นท่ีเป็นอิสระ จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ าหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ บริษัท
ยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีย่ืนขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้ จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อน
วนัย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 

9.2.3  คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชี – การเงิน 
4. นายพีรพนัธ์     จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายสนบัสนนุและพฒันาธุรกิจ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) ให้มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือ

ขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมถึงการก ากับดแูลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กับลกูค้า และต้อง
รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและ
เป็นประโยชน์ตอ่กิจการ 

4) พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5) อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของกิจการ 
6) ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 
7) พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิค าขอจากฝ่ายงาน

ตา่ง ๆ ของบริษัทท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้  
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ การมอบอ านาจ

ดงักล่าว ผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีอ านาจอนุมัติรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(“บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง”ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 
ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการ
อนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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การก าหนดอ านาจอนุมัตวิงเงนิ 
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจอนมุตัิวงเงินตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจอนมุตัิการซือ้ขายสินค้าและสนิทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หาก
เกินจ านวนท่ีสามารถอนมุตัิได้ ให้น าเสนอเพ่ือขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2. กรรมการผู้จดัการ มีอ านาจอนมุตัิการซือ้ขายสินค้าและสนิทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกิน
จ านวนท่ีสามารถอนมุตัิได้ ให้น าเสนอเพ่ือขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีคณะผู้บริหารจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายบญัชา        ก าจดั ผู้จดัการฝ่ายผลติ 
2. นายฉลวย        ไพนิตย์ ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
3. นายมงคล        สุย่หาวงศ์ ผู้จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางสาวเสาวนิตย์  สิริกรกาญจน์ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
5. นางมทันา        หอระดาน ผู้จดัการฝ่ายบคุคล และบริหาร 
6. นายสมพงค์      นครังส ุ ผู้จดัการฝ่ายวางแผนการผลิต 
7. นายกษัมา        บญุญธนงั ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า 
8. นางสาวกรรณิกา  บญุรอด ผู้จดัการฝ่ายต้นทนุ และงบประมาณ 
9. นางสาวศรัญธินี  มงคลรัตน์ ผู้จดัการห้องปฏิบตัิการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
1) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
2) ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้อนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3) มีอ านาจอนมุตัิ  และมอบอ านาจช่วงอนมุตัิเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซือ้จดัจ้าง  ซึง่ทรัพย์สินและบริการเพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทซึง่อ านาจการอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นการอนมุตัิรายการปกตทิัว่ไปทางการค้าท่ีมี
วงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด  

4) มีอ านาจออกค าสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทกึ  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย  และ
ผลประโยชน์ของบริษัท  และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองค์กร 

5) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัท  ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและ
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

6) อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ  ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
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7) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคับ 
นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารทกุประการ 

ทัง้นีก้ารมอบอ านาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผู้จดัการเห็น
ควร  จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มี
ส่วนได้เสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด)  กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือท่ี ประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ
รายการดงักล่าวตามข้อบังคบัของบริษัท  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีคณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสวุรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ 
3. นายสชุาติ        จิวะพรทิพย์ กรรมการ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท ตัง้แต่
ต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

1.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
เฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการขึน้ไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท 
2.1 กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ) 
2.2 ผู้บริหารระดบัสงูตัง้แตต่ าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

3) ดแูลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดบัสงู ตัง้แตต่ าแหน่งกรรมการผู้จดัการขึน้ไปได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่บริษัท 

4) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงูเฉพาะต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ เพ่ือใช้พิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจ าปีโดยค านงึถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอ่บริษัท 
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9.2.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ ประธานกรรมการ 
2. นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ กรรมการและเลขานกุาร 
3. นายราชนั  ควรหา กรรมการ 
4. นางมทันา  หอระดาน กรรมการ 
5. นายฉลวย  ไพนิตย์ กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) เสนอการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง

ประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญั ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความ

เสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของกิจการ เป็น

ต้น 

2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดแูลปริมาณ

ความเสี่ยงของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3) ควบคมุ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดแูลให้บริษัทด าเนินการตามนโยบายและแนวทาง

บริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทก าหนด 

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ

และการปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนด  

5) เสนอก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดแูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตาม

และประเมินความเส่ียงของบริษัทให้มีประสทิธิภาพและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

6) น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบ และ/หรือพิจารณาอยา่งน้อยปีละครัง้ 

 
9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูสดุ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือก โดยใช้หลกัเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
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วิสยัทศัน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทัง้เป็นผู้ มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 
 

9.3.1   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
  ในสว่นของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้

คณะกรรมการซึง่จะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น และก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่นจะต้อง
มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินทีเพียงพอ ซึง่สามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินบริษัทได้ 

9.3.2   กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึง่ก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อย

กว่า 3 คน  โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้ มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ท าหน้าท่ีดแูลบริหารกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เน่ืองจากบริษัทลงทนุในบริษัทย่อย ทัง้ 3 องค์กรโดยถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการ

ก าหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลกัเช่นเดียวกนักบับริษัท โดยมีมติของท่ีประชมุกรรมการแตง่ตัง้ กรรมการบริหาร
และผู้บริหารบริษัท  เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผู้ มีสิทธิลงนาม เพ่ือรับและด าเนินนโยบายการ
บริหารตามหลกัเช่นเดียวกนักบับริษัท และต้องก ากบัดแูลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง 
การได้มาหรือจ าหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถกูต้อง 
และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยและการท ารายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัท 
รวมถึงต้องก ากับดแูลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและ
รวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนดด้วย 

 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายให้กรรมการ 
และผู้บริหาร มีหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจดัท าบนัทกึการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวน
หลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล บริษัทมีการด าเนินการสง่หนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า 
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ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา 
การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหต ุไลอ่อก ปลด
ออกหรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังานก ากบั
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ผ่านช่องทางท่ีก าหนดแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ี
ส าคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น หรือข้อมลูท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ของตลาดหลทัรัพย์และเวปไซท์ของบริษัท รวมถึง
สื่อสาธารณชนตา่ง ๆ ซึง่ผู้ ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยงา่ยอีกด้วย 

 
9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แตง่ตัง้ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีโดยมีคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2558  ดงันี ้

•  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน)     980,000.00  บาท 
บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั      510,000.00  บาท 
บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั       15,000.00  บาท 
บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั       15,000.00  บาท 
รวมทัง้สิน้                 1,520,000.00  บาท 

•  คา่บริการอ่ืน (Non-audit Fee)  
คา่พาหนะเดินทาง และอ่ืนๆ        90,011.00  บาท 
รวมทัง้สิน้          90,011.00  บาท 
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9.7 การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตระหนกัในสทิธิและการใช้
สิทธิของตนดงันี ้

ก าหนดให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง
ท่ีต้องตดัสินใจในท่ีปะชุมแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัด
ประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
หรืออยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัประชมุแล้วแตก่รณี และมีการลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 
วนัก่อนถึงวนัประชมุ นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วในเวปไซท์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 

1.1 จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุเพ่ือสนบัสนนุการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอความคดิเห็นและข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอความคดิเห็นและข้อซกัถามได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
1.4 ก าหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทัง้หมดเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

ตอบข้อซกัถามในท่ีประชมุ ซึง่จะต้องมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่คนเข้าร่วมประชมุด้วย 
1.5 ก าหนดให้ประธานในท่ีประชุมต้องท าการชีแ้จงเร่ืองหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการ

ลงคะแนนซึ่งผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองท่ีพิจารณา และสิทธิของผู้ ถือหุ้นใน
การคดัค้านการลงมติในแตล่ะวาระ 

1.6 จดัท ารายงานการประชุมโดยมีข้อมลูท่ีครบถ้วน ถกูต้อง ชดัเจน โดยระบุประเด็นท่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม
และค าชีแ้จงของคณะกรรมการตอ่ข้อซกัถามดงักลา่ว 

1.7 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์และในเวปไซท์ของบริษัท 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสมารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นรับรอง
ในการประชมุครัง้ถดัไป 

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ตา่ง ๆ ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือ

หุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยและผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตา่งชาติ ดงันี ้
2.1 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูอยา่งเท่าเทียมกนั 

และไม่เพิ่มวาระการประชมุท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น 
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วม

ประชมุแทน โดยก าหนดทิศทางการออกเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะได้ 
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2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 
และระหวา่งการประชมุ 

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 
2.5 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีสว่นได้เสียดงักลา่ว 
2.6 แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2.7 ก าหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบตัิงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายใน
ตอ่บคุคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และไม่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

3. บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
 บริษัทมีนโยบายในการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่มตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่ ผู้
ถือหุ้นหรือผู้การสนบัสนนุทางการเงิน ลกูค้า คูค้่า พนกังานทกุระดบั และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่เป็นต้น  เพ่ือสร้าง
เสริมผลการด าเนินงานของบริษัทและสร้างความมัน่คงอยา่งยัง่ยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนกัถึงสิทธิ
ของผู้ มีสว่นได้เสียตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  บริษัทยงัมีนโยบายการดแูลให้ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ ได้รับการ
ปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันี ้
 
ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏบิัต ิ

ผู้ ถือหุ้น บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีในการด าเนินธุรกิจและสร้างความพงึพอใจสงูสดุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

พนกังาน บริษัทได้ปฏิบตักิบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั โดยจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ การ
ฝึกอบรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมี
คณุภาพ 

คูค้่า บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าตามสญัญาท่ีตกลง
ท าร่วมกนั และมีนโยบายในการสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์กบัคูค้่าอยา่งตอ่เน่ือง 

ลกูค้า บริษัทรับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าและการให้บริการ 
รวมถึงการตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลมุให้มากท่ีสดุ 
เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าในระยะยาว 

คูแ่ขง่ บริษัทด าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และพฒันาตลาดให้เตบิโตเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกนัในอตุสาหกรรม 

เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบตัิตามเง่ือนไขตามสญัญา รวมถึงการให้ข้อมลูตา่ง ๆ ตามท่ีเจ้าหนีร้้องขอ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏบิัต ิ
ชมุชม/สงัคม บริษัทรับผิดชอบในการดแูลมิให้การด าเนินงานของบริษัทสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของ

ชมุชนและสงัคม รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมี
นโยบายในการสร้าง/พฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชมุชนสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

รัฐบาล บริษัทค านึงถึงความส าคญัในการท างานอยา่งโปร่งใส โดยตอ่ต้านการให้สินบนตอ่
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพ่ือความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการช าระภาษีด้วย
ความถกูต้องและตรงตามข้อก าหนดและระยะเวลาท่ีกฏหมายก าหนด 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงิน
และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่าน
ช่องทางที่ก าหนดแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีส าคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ
ใช้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น หรือข้อมูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลัทรัพย์และเวปไซท์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ ถือหุ้นและ
สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยงา่ยอีกด้วย 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีมิได้เป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 
ทา่น ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ทา่นและกรรมการซึง่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 3 ทา่น 
ซึง่กรรมการดงักลา่วทกุทา่นเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความช านาญในธุรกิจของบริษัท 
และมีกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ท าหน้าท่ีถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองตา่ง 
ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

บริษัทมีนโยบายในการแบง่แยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นคนละบคุคลกนั 
เพ่ือปอ้งกนัมิให้บคุคลใดมีอ านาจโดยไมจ่ ากดั โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และ
คดัเลือกบคุคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งทัง้สอง 

บริษัทมีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติขอบคณะกรรมการ 

2. คณะอนกุรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการก ากับดแูลกิจการของบริษัท 4 คณะ 

ได้แก่  
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 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ทา่น และมี
วาระ  การด ารงต าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี  

 2.2   คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น 
2.3   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ และกรรมการ           

 ตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น 
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะท าหน้าท่ีในการการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน 
ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบั ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ี
ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

คณะกรรมการของบริษัทได้จดัท าข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) และได้ท าการ
สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ โดยมีหวัข้อตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

3.1  จรรยาบรรณทางด้านการด าเนินธุรกิจ 
 การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใสและยตุิธรรม 
 การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการปฏิบตัิตามจารีต ประเพณี และ

ศีลธรรมอนัดี 
 การบนัทกึและให้ข้อมลูท่ีเป็นความจริง ถกูต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 
 การรักษาความลบัขององค์กร 
 การขดักนัของผลประโยชน์ 
 การดแูลรักษาทรัพย์สินขององค์กร 
 การปฏิบตัิงานโดยใช้ทกัษะ ความรู้ ความสามารถอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 การมีสว่นร่วมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชมุชนตา่ง ๆ 
 การจดัซือ้และจดัหาอยา่งเป็นธรรม 
 การจ้างงานอยา่งโปร่งใส 
 บรรยากาศในการท างานท่ีดีอยา่งมีมาตรฐาน 
 การแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

3.2  จรรยาบรรณของพนกังาน 
 ความซื่อสตัย์ 
 การรักษาข้อมลูและเอกสารอนัเป็นความลบั 
 การรักษาดแูลทรัพย์สิน 
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 การยดึมัน่ในวิชาชีพ 
 การท าธุรกิจสว่นตวั 
 การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมลูภายใน 
 กิจกรรมทางการเมือง 
 กิจกรรมทางศาสนา 

การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีจะก่อให้เกิดความขดัแย้งในผลประโยชน์นัน้ คณะกรรมการของบริษัทจะ
ก าหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจดัการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง เพื่อความ
เป็นอิสระในการตดัสินใจ และจะเปิดเผยข้อมลูในสาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้วา่จ้างบคุคลภายนอก (outsource) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ี
ตรวจสอบดแูลระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่
บริษัทมีระบบท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่จะสง่เสริมความน่าเช่ือถือให้กบังบการเงิน ทัง้นีโ้ดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้า
สอบทานความมีประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในอีกชัน้หนึ่ง ซึง่ครอบคลมุทัง้การด าเนินงาน และการก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance Control) การจดัการความเสี่ยงและการให้ความส าคญัตอ่รายการผิดปกติ
ทัง้หลาย 

4. การประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อย 3 เดือน/ครัง้ โดยจะมีวาระการ

ประชมุพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทกุคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณา
และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทัง้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บนัทึก
รายงานการประชมุและจดัเก็บไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนตอ่ 1 

ครัง้ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยจะมีการก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงาน  
6. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ “ค่าเบีย้ประชุม” ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม

เดียวกนั โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะ
ได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปีโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคญั 
คา่ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกนัจะต้องเป็นจ านวนไม่สงูผิดปกติเม่ือเทียบกบัผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีจ้ะค านึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของทกุปี 
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7. การพฒันา 
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการก ากับดแูลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มี

การปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง และมีการจัดท าเอกสารและแผนงานท่ีเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้ามารับ
ต าแหน่งสามารถด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองได้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการส าหรับในปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือ 
จ านวนเข้าประชมุ/จ านวนการประชมุ ปี 2558 

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
การเข้าร่วมการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ 4/4 4/4 1/1 
2. พตท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์ 4/4 4/4 1/1 
3. น.ส.สวุรรณี  ลมิปนวงศ์แสน 4/4 4/4 1/1 
4. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์   - 4/4 1/1 
5. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ - 4/4 1/1 
6. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ - 4/4 1/1 
7. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ - 4/4 1/1 
8. นายราชนั  ควรหา - 4/4 1/1 
9. นายรัช  ทองวานิช - 4/4 1/1 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10.1  นโยบายภาพรวม 

บริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพืน้ฐานของธรรมาภิบาลและการดแูลรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทัง้นี ้เพ่ือให้
ภาคอตุสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชมุชนและสงัคมได้อย่างเป็นสขุ ในการนี  ้บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบัหลกัการ 8 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสจุริต และเป็นธรรม 

ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดย
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย  

2. การตอ่ต้านการทจุริต 
บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนนุกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน ปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ไม่สนบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริต โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการก าหนด  “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เอกสารแนบ 5 

3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทเคารพตอ่สทิธิมนษุยชนและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน คูค้่า และบคุคลอ่ืนด้วยความเท่าเทียมกนั และยงัไม่

ส่งเสริมให้บคุคลดงักล่าวละเมิดสิทธิมนษุยชนเช่นเดียวกนั รวมถึงการไม่เลือกปฏิบตัิ เช่น นโยบายการใช้แรงงาน
ต่างด้าว โดยมีโครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ยงัมีการจ้างพนกังานผู้พิการ
มากกว่าสดัส่วนท่ี พรบ. ก าหนดเข้าท างานในส่วนงานท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ตาม พรบ.
สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
พนักงานทุกคนคือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่าย

ผลตอบแทน ก าหนดระยะเวลาท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด และค านึงถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ
พนกังาน โดยบริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั เพื่อดแูลให้มี
การปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการทัง้สองระบบจาก SGS ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลิกบุหร่ีใน
สถานประกอบการ  Social and Monetary Incentives for Smoking Cession at Large Employers (Quit 
CHAMPS) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือให้พนกังานและคนรอบข้างมีสขุภาพที่ดี ลดปัญหาด้านสงัคม 
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5. การรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทมีการก าหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเร่ืองการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมี

คณุคา่ให้กบัลกูค้า โดยเน้นคณุคา่ คือ สินค้าและบริการมีประโยชน์ตามท่ีลกูค้าต้องการ 

6. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
บริษัทสง่เสริมและให้ความรู้ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมกบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ร่วมกนัในการพฒันาและดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้ทัว่ถึงทัง้องค์กร รวมถึงก าหนดนโยบายระบบ
การบริหารงานแบบบรูณาการ ให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัให้ได้ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
บริษัทได้มุ่งเน้นการเจริญเตบิโตของบริษัทฯ ควบคูไ่ปกับการพฒันาคณุภาพชีวิตของพนกังาน ชมุชน และ

คณุภาพของสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยบริษัทจดัให้มีระบบสวสัดิการอยา่งเสมอภาคการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ 
การรณรงค์ความปลอดภยั อาชีวอนามยัสภาพแวดล้อมท่ีท างาน มีกิจกรรมท่ีหลากหลายกบัชมุชนในบริเวณ
ใกล้เคียง อาทิเช่น การร่วมกิจกรรมงานวนัเด็กในโรงเรียนชมุชนตา่งๆ การร่วมกิจกรรมปลกูป่าชายเลน การร่วมท า 
Big Cleaning Day กบัวดัศรีจนัทร์ประดษิฐ์ และการร่วมและสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR 
ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั

อยา่งยัง่ยืน โดยในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้คดัเลือกจากส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สนช.) ในโครงการนวตักรรม
รายสาขาอตุสาหกรรม ช่ือผลติภณัฑ์ น าร่องการใช้ถงุเพาะช าพลาสตกิชีวภาพส าหรับไม้ดอกไม้ประดบั โดยบริษัท
มีเปา้หมายในระยะยาวที่จะสร้างสรรค์นวตักรรมสินค้า และบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้อยูเ่สมอ 

 
10.2  การด าเนินงานการจัดท ารายงาน 

บริษัทฯ มีการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO14001 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากบริษัท SGS เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่ 

- มีการควบคมุสาเหตท่ีุก่อให้เกิดผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
- การด าเนินงานของบริษัทได้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดตา่ง ๆ ด้านสิง่แวดล้อม 
- มีการพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง ในการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 
ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อม โดยให้พนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีบริษัทจดัขึน้ เช่น 

1. โครงการคดัแยกขยะ 
บริษัทฯ ได้สร้างจิตส านึกให้พนกังานทกุคนต้องตระหนกัถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อม ช่วยกนัรักษาความ

สะอาด และดแูลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน โดยการจดัให้มีการอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทกุคนมีความรู้ ความ
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เข้าใจ และเห็นถึงความส าคญัของการคดัแยกขยะ โดยได้น าเงินท่ีได้จากการคดัแยกขยะคืนกลบัให้พนกังานทกุคน 
ในรูปของก านลั เพ่ือให้พนกังานมีก าลงัใจ 

2. โครงการควบคมุและจดัการสารเคมี 
บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ และควบคมุการใช้สารเคมี โดยค านึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างสม ่าเสมอ รวมถึง
ปรับปรุงข้อปฏิบตัิในการท างานเป็นระยะและตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ก าหนดการซ้อมแผนฉกุเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล
เป็นประจ า 

3. โครงการอนรัุกษ์พลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม 
เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความส าคญัของการประหยดัพลังงาน  

เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซึง่เป็นปัญหาท่ีทัว่โลกก าลงัประสบอยู่ โดยรณรงค์ให้พนกังานร่วมมือกนัในการใช้พลงังาน
อย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานแก่พนกังานอย่างทัว่ถึง
สม ่าเสมอ 

4. กิจกรรม 5 ส 
บริษัทฯ ได้มีนโยบายจดัท ากิจกรรม 5 ส อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อเป็นพืน้ฐานสูก่ารพฒันาประสทิธิภาพในการเพิม่

ผลผลิต โดยให้พนกังานตระหนกัถึงความสะอาด ความมีระเบียบ ความสะดวกในการท างาน ตลอดจนมี
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี โดยทางคณะกรรมการ 5 ส จะก าหนดวนัท ากิจกรรม Big Cleaning Day ในทกุ ๆ 
ปี 

 
10.3 การด าเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ไม่มี –  
 
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสงัคมต่อเน่ืองทุกปี 

เช่น การอนรัุกษ์พลงังาน การช่วยเหลือสนบัสนนุด้านการศกึษา ตลอดจนด้านศาสนา ท่ีนอกเหนือจากการด าเนิน
ธุรกิจปกติ โดยได้ให้การช่วยเหลือในสว่นของชมุชน/สงัคมมาตัง้แตปี่ 2554 ได้แก่ การช่วยเหลือจดัหาสิ่งของตา่ง ๆ 
ท่ีขาดแคลนในช่วงเกิดมหาอทุกภยัในจงัหวดันนทบรีุ และปทมุธานี และยงัมีนโยบายสนบัสนนุด้านการศึกษาใน
จงัหวดัท่ีขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยหาข้อมลูต่าง ๆ จากพนกังานท่ีมีภูมิล าเนาในต่างจงัหวดั เพ่ือ
เป็นก าลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน  ในด้านกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดการใช้พลงังาน ตลอดจนการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เ ป็นไปตามความต้องการ
อยา่งมีระบบ เพ่ือใช้วตัถดุิบท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่ 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1  สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ท าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัท สาลี่ คลัเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคมุ
ภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆเพิ่มเติมขึน้ 3 ด้านคือ 

1. ระบบต้นทนุสินค้า 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. สินทรัพย์ถาวร 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักล่าว (ตามข้อ  3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน) นัน้ บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ  ส าหรับการควบคุมภายในหัวข้ออ่ืนของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจบุนับริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในระดบัหนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายท่ีจะใช้ผู้ตรวจ
สอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ท าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้
ว่าจ้างบริษัท เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท เซอร์วิส จ ากัด ตัง้แต่เดือนเมษายน 2551 ถึงปัจจุบนั ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระดงักล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในมา
อย่างต่อเน่ือง นอกจากนัน้ บริษัทได้มีการจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระ (Outsource) ภายนอก และด าเนินการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของบริษัทให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด 

- ไม่มี – 
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11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 4/2553  เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตัง้ให้บริษัท 
A.S.K.N.International Audit Services ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 
ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฎฐพล  ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท และ นายณฎัฐพล  ศรีบญุเรืองฤทธ์ิ แล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษัท มาเป็นระยะ 6 ปี โดยบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้ 
นางจิราวรรณ  ก าจดั ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกบัผู้ตรวจสอบท่ี
วา่จ้างจากภายนอกด้วย 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกัน 

สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2557 และ  

ปี 2558 ดงันี ้

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากัด 

บริษัท/บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ รายการ ขนาด
รายการ 
ปี 2557 
(ลบ.) 

ขนาด
รายการ 
ปี 2558 
(ลบ.) 

เหตผุลและความจ าเป็น 

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม 
จ ากดั (“VIV”) 
 

บริษัท วีไอวี 
อินเตอร์เคม จ ากดั 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในสดัสว่น 
21.15% และมี
กรรมการร่วมกนั
ได้แก่ นายสชุาติ  
จิวะพรทิพย์ และ 
นายชาญชยั  
อศัวกาญจน์ 

1. ขายสนิค้า 
 
2. ซือ้สนิค้า 
 
3. ลกูหนีก้ารค้า 
 
4. เจ้าหนีก้ารค้า 
 
5. คา่ท่ีปรึกษา 

2.89 
 
- 
 

2.68 
 
- 
 
- 

19.7 
 

- 
 

14.96 
 

0.53 
 
- 

•บริษัทขายสินค้าและวตัถุดิบให้แก่ 
VIV ตามรายการ ท่ี  1 และตาม
รายการท่ี 3 โดยเง่ือนไขการค้าและ
ราคา เ ป็ น ไปตามลักษณะกา ร
ด าเนินการค้าปกติเม่ือเปรียบเทียบ
รายการค้ากับบุคคลภายนอกอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวข้อง 
 
• ต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 5 – 10 โดยเฉล่ีย 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
• รายการต่าง ๆ ดงักล่าวก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัท 
• มีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไข
ทางการค้าปกติ 
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บริษัท ไดเวอร์ เคมีคอลส์ จ ากัด 

บริษัท/บคุคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ รายการ ขนาด
รายการ 
ปี 2557 
(ลบ.) 

ขนาด
รายการ 
ปี 2558 
(ลบ.) 

เหตผุลและความจ าเป็น 

บริษัท ไดเวอร์ส เคมี
คอลส์ จ ากดั (“DIV”) 

มีกรรมการร่วมกัน
ได้แก่  
นายรัช ทองวานิช 
และครอบครัวของ
นายรัช  ไ ด้แ ก่  ลูก
สาว และลกูเขย ถือ
หุ้นบริษัทในสดัส่วน 
2.26% 

1. ขายสนิค้า 
 
2. ซือ้สนิค้า 
 
3. ลกูหนีก้ารค้า 
 
4. เจ้าหนีก้ารค้า 
 

5.39 
 

13.82 
 

6.30 
 

10.21 

4.93 
 

13.11 
 

5.32 
 

16.13 

• บริษัทขายมาสเตอร์แบตซ์ ให้แก่ DIV  
ตามรายการท่ี 1 และ 3 เป็นการขายสนิค้า
ตามปกติ เน่ืองจาก DIV ประกอบธุรกิจจดั
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์ จึงมีการสั่งซือ้สินค้า
จากบริษัทไปจ าหน่ายตามปกติ ทัง้นี  ้
เ ง่ือนไขการค้าและราคาเป็นไปตาม
ลักษณะการด า เ นินการค้าปกติ เ ม่ือ
เปรียบเทียบรายการค้ากบับคุคลภายนอก
อ่ืน ท่ี ไม่ เ ก่ียว ข้อง  ส าห รับสิน ค้า ท่ี ไม่
สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
นัน้ ใช้การก าหนดราคาในลกัษณะต้นทนุ
บวกก าไรส่วนเพิ่มตามนโยบายท่ีไ ด้
ก าหนดไว้ 
• บริษัทซือ้วตัถดุิบจาก DIV ตามรายการ
ท่ี 2 และ 4 เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตสินค้า
ตามปกติ เน่ืองจาก DIV ซึง่ประกอบธุรกิจ
จัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์นัน้ เป็นตัวแทน
จ าหน่ายสารเคมีดงักล่าวแต่เพียงผู้ เดียว
ในประเทศไทย ทัง้นี ้เง่ือนไขการค้า และ
ราคาเป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการ
ค้าปกติ เม่ือเปรียบเทียบรายการค้ากับ
บคุคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้ เ กิด
ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
• มีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไขทาง
การค้าปกติ 
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บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท/บคุคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสมัพนัธ์ รายการ ขนาด
รายการ 
ปี 2557 
(ลบ.) 

ขนาด
รายการ 
ปี 2558 
(ลบ.) 

เหตผุลและความจ าเป็น 

บริษัท สาลี่
อตุสาหกรรมจ ากดั 
(มหาชน) (“SALEE”) 

บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในสดัสว่น 
8.18% 
และมีกรรมการร่วมกนั
ได้แก่  
นายสชุาติ จิวะพรทิพย์ 
และ 
นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 

1. ขายสนิค้า 
 
2. ซือ้สนิค้า 
 
3.ลกูหนีก้ารค้า 
 
4.เจ้าหนีก้ารค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.49 
 

- 
 

0.002 
 

0.38 
 

3.36 
 

0.39 
 

7.58 

• บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE 
ตามรายการท่ี 1 และตามรายการท่ี 
2 โดย เ ง่ือนไขการค้าและราคา
เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการ
ค้าปกติเม่ือเปรียบเทียบรายการค้า
กบับคุคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง 
• บริษัทซือ้วัตถุดิบจาก Salee ตาม
รายการท่ี 2 และราคาเป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการค้าปกติเม่ือ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ย ก า ร ค้ า กั บ
บคุคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
• รายการตา่ง ๆ ดงักลา่วก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของ
บริษัท 
• มีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไข
ทางการค้าปกติ 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั 
 การอนมุตัิการท ารายการระหว่างกันท่ีผ่านมาของบริษัท ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งใน
ขณะนัน้บริษัทยังไม่มีการก าหนดข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน เน่ืองจากบริษัทยังมีสภาพเป็น
บริษัทจ ากดั แตอ่ย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการดงักลา่วได้ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั รวมทัง้
ได้มีการเปรียบเทียบกบัรายการท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ส าหรับในปัจจบุนั บริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและ
ขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั โดยจะก าหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนมุตัิรายการดงักล่าวได้ รวมทัง้บริษัทได้จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและ
ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการท ารายการดงักลา่ว 
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นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
1. การท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัท โพลีเมอร์ริทเอชีย จ ากดั : บริษัทจะยงัคงมีการท ารายการระหว่างกนักบับริษัทย่อยอย่างตอ่เน่ือง ได้แก่ 
การให้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาธารณปูโภค และการตรวจสอบคณุภาพสินค้า, 
การให้เงินกู้ ยืมเงินในฐานะบริษัทย่อย,  การซือ้ขายสินค้า-วตัถดุิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงั
เป็นผู้ค า้ประกนัวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินให้บริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั ในฐานะท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทดงักลา่ว  
 บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั: เน่ืองจากบริษัทดงักล่าวประกอบธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ ดงันัน้ 
จงึอาจมีรายการค้าระหว่างกนัเกิดขึน้ เช่น การซือ้-ขายสนิค้าและวตัถดุิบ เป็นต้น ซึง่การท ารายการดงักลา่วเป็นไป
ตามธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท  
 บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) : เน่ืองจากบริษัทดงักล่าวประกอบผลิตชิน้ส่วนพลาสติกและบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติก ส าหรับอตุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกนัเกิดขึน้ เช่น 
การซือ้-ขายสินค้า วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการท ารายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือ
สนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท 
 บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ ากดั : เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วประกอบธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ ดงันัน้ 
จึงอาจมีรายการค้าระหวา่งกนัเกิดขึน้ เช่น การซือ้-ขายวตัถดุิบหรือสนิค้า เป็นต้น ซึง่การท ารายการดงักลา่วเป็นไป
ตามธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท ส าหรับรายการคา่ท่ีปรึกษาจ่ายจะไม่เกิดขึน้อีกในอนาคต 

2. นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหวา่งกนักบักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท

มีนโยบายท่ีจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะ
ได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้และขายสินค้า การว่าจ้างผลิต 
เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และการมีเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ เม่ือเทียบเคียงกับการท ารายการระหว่างบริษัทและบคุคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่าง
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการในลักษณะเดียวกับของ
ผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
เหตผุลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

66  

 

 รายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น 
รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการอ่ืน หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  บริษัทมีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการ
ดงักลา่ว และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่
หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้
บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ ยืมเงินเพ่ือให้บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือ
ด าเนินงานแทนบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
เพื่อให้การตดัสินใจเข้าท ารายการดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้นทกุราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ าปีของบริษัท และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

นอกจากนัน้ ในปี 2554 ได้มีการก าหนดนโยบายเพิ่มเติมส าหรับสินค้าท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยท าการ
จ าหน่ายให้แก่บุคคลท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถท าการ
เทียบเคียงกับการท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยท าการจ าหน่ายให้แก่บุคคลทัว่ไปได้ ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการถ่ายเท
ผลประโยชน์ออกจากบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมลูทางบญัชีและการเงิน อนัอาจท าให้บริษัท
และผู้ ถือหุ้นทัว่ไปได้รับความเสียหายได้  

เพ่ือความชดัเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จงึก าหนดนโยบายในการ
ก าหนดราคาจ าหน่ายแก่บคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับสนิค้าท่ีไม่สามารถเทียบเคียงกบัการ
จ าหน่ายให้แก่บคุคลทัว่ไปในลกัษณะการก าหนดราคาสว่นเพิ่มจากต้นทนุ (Cost Plus) ดงันี ้

ประเภทสนิค้า 
นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน 

(Cost Plus) 
 กรณีเป็นสินค้าซือ้มาและขายไปไม่ผ่าน

กระบวนการผลติ 
> 1% 

 กรณีเป็นสินค้าท่ีเฉพาะเจาะจงโดยผลิต
ปริมาณมาก (เกินกวา่ 500 กิโลกรัม)  

> 10% 

 กรณีเป็นสินค้าท่ีเฉพาะเจาะจงโดยผลิต
ในปริมาณน้อย (ต ่ากวา่ 500 กิโลกรัม) 

> 30% 
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ทัง้นี ้การก าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทนุนัน้ เป็นการก าหนดจากต้นทนุมาตรฐาน (Standard Cost) ท่ี
จดัท าโดยฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท โดยในกรณีท่ีเม่ือเทียบเคียงกบัต้นทนุท่ีท าการผลิตจริง (Actual Cost) 
แล้วพบวา่ไม่สอดคล้องกบันโยบายการก าหนดราคาสว่นเพิ่มจากต้นทนุตามท่ีระบไุว้ข้างต้นนัน้ และมีมลูคา่การซือ้
หรือขายตอ่รายการสนิค้าเกินกวา่ 20,000 บาทตอ่ไตรมาส ให้รายงานรายละเอียดรายการดงักลา่ว โดยแจกแจงถึง
สาเหตใุห้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการตอ่ไป 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
ผู้สอบบญัชี สรุปรายงานผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชี 

ปี 2556  นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853 บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั 

ปี 2557  นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3853 บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั 

ปี 2558  นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 
สรุปรายงานผู้สอบบญัชี ปี 2556 – 2558 
 
 ปี 2556  ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้กลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้
 ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 ปี 2557  ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้กลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้

 ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 ปี 2558  ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้กลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้

 ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

คา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit fee) 

 คา่ตอบแทนการสอบบญัชีบริษัท และบริษัทยอ่ยท่ีจ่ายให้แก่ส านกังานผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่าน
มา 

บริษัท งวด 2556 2557 2558 
 Salee Colour ไตรมาส      390,000.00 390,000.00      390,000.00 
  รายปี      590,000.00 590,000.00      590,000.00 
  Total     980,000.00 980,000.00     980,000.00 

Poly Merit Asia ไตรมาส        90,000.00  90,000.00        90,000.00  
  รายปี      330,000.00  330,000.00      330,000.00  
 BOI        90,000.00        90,000.00        90,000.00 
  Total      510,000.00       510,000.00       510,000.00  
Composite Asia Total        15,000.00        15,000.00        15,000.00 
Poly Polymer Total        15,000.00        15,000.00        15,000.00 
Consolidate     1,520,000.00    1,520,000.00    1,520,000.00  

  ในระหวา่งปี 2556 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน้อีก 2 บริษัท คือ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั 
และบริษัท โพล ีโพลีเมอร์ จ ากดั โดยถือหุ้น 100% จงึท าให้มีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเพิ่มขึน้ จากปีก่อนหน้าอีก 
30,000 บาท ส าหรับปี 2558 คา่สอบบญัชียงัเทา่กบัปี 2557 และ 2556 ไม่ได้ปรับเพิ่มขึน้ 

คา่บริการอ่ืน (Non-audit Fee) 
 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในประเด็นคา่ใช้จ่ายในบริการอ่ืน ๆ ส าหรับรอบปีท่ีผ่าน
มา ดงันี ้

   คา่พาหนะเดินทาง และอ่ืนๆ        90,011.00  บาท 
   รวมทัง้สิน้          90,011.00  บาท 

ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
 ฐานะการเงิน และ ผลการด าเนินงานท่ีเสนอประกอบด้วย ผลการด าเนินงานจากงบการเงิน ส าหรับปี 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 
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บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558, 2557 และ 2556 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 2558 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20.26 22.52 21.97
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 171.16 157.98 140.34
สินคา้คงเหลือ 159.44 127.76 148.42
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 2.68 4.21 7.03
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3.58 4.22 3.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 357.13 316.68 321.12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ือ่ืน 0.00 0.00 4.28
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 683.83 723.79 767.89
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 3.43 4.26 5.16
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 0.00 0.00 7.40
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.18 4.47 3.75
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 12.27 9.06 7.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 704.71 741.58 795.53

รวมสินทรัพย์ 1,061.84 1,058.26 1,116.64
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งบแสดงฐานะการเงนิ 2558 2557 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 90.45 105.09 254.29
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 135.01 109.25 111.69
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       -                         -                       -   
เงินกู้ระยะยาวท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี 51.44 43.50 53.50
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี 2.86 2.98 3.94
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย                       -                         -                       -   
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1.24 0.92 1.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน 281.00 261.74 424.85

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว– สุทธิ 63.88 115.33 334.36
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 50.00
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 3.69 1.72 4.57
หน้ีสินเงินไดร้อตดับญัชี                       -                         -                       -   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.35 8.54 7.03
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.20
รวมหนี้สิน 352.92 387.33 821.01

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้
หุ้นสามญั 581,654,647 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 582.54 581.65 193.67
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 105.59 104.94 104.46
ก าไรสะสม
      จดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย 8.66 5.57 3.70
      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12.13 (21.23) (6.19)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น                       -                         -                       -   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 708.92 670.93 295.63

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,061.84 1,058.26 1,116.64
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2558 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 865.84 802.89 743.49
รายไดอ่ื้น 3.60 4.09 13.96
รวมรายได้ 869.44 806.98 757.45

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 699.92 682.80 633.21
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 62.37 59.29 60.52
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63.82 58.23 64.95
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์                       -                         -                       -   
รวมค่าใช้จ่าย 826.10 800.31 758.68

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 43.34 6.67 (1.22)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10.86) (22.43) (36.38)
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 32.48 (15.76) (37.60)
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0.83 0.72 3.23
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 33.31 (15.04) (34.36)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.38 0.00 5.17

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 33.68 (15.04) (29.20)

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.057 (0.036) (0.179)
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ(งบการเงนิรวม) ในรอบปี 2558 – 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกระแสเงนิสด 2558 2557 2556

ก าไรสุทธิก่อนภาษี 32.48 (15.76) (37.60)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 72.08 68.55 57.57
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (2.91) (1.07) (64.98)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (71.43) (66.92) (9.91)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2.26) 0.56 (17.32)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 22.52 21.97 39.28
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 20.26 22.52 21.97

อตัราส่วนทางการเงนิ 2558 2557 2556

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.27 1.21 0.76
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว(เท่า) 0.68 0.69 0.38
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า) 0.27 0.20 0.09
อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้(เท่า) 5.26 5.39 5.22
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย(วนั) 68.49 66.78 69.03
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ(เท่า) 14.58 14.70 10.60
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(วนั) 24.69 24.49 33.97
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี(เท่า) 6.95 7.07 6.36
ระยะเวลาช าระหน้ี(วนั) 51.80 50.95 56.62
วงจรเงินสด(วนั) 41.37 40.32 46.38
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อตัราส่วนทางการเงนิ 2558 2557 2556

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้(%) 19.16 14.96 14.83
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) 4.59 0.32 (2.04)
อตัราก าไรอ่ืน(%) 0.41 0.51 1.84
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร(%) 181.37 2,656.47 (379.21)
อตัราก าไรสุทธิ(%) 3.87 (1.86) (3.85)
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น(%) 4.88 (3.11) (11.24)
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%) 0.79 (0.35) (0.65)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(%) 11.92 5.01 2.63
อตัราการหมนุของสินทรัพย(์เท่า) 0.82 0.74 0.67
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เท่า) 0.50 0.58 2.78
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย(เท่า) 7.56 4.02 2.49
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั(เท่า) 1.44 0.29 0.47
อตัราการจ่ายเงินปันผล(%) 0.00 0.00 0.00
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14.   การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ 
กลุ่มบริษัทได้จ าแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าท่ีผลิต ออกเป็น  5 ประเภท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
ประเภทสีขาวและสีด า   เป็นสินค้าท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายและสม ่าเสมอในทุกกลุ่มลูกค้า ใน

หลากหลายประเภทผลิตภณัฑ์ กลุม่บริษัทได้ตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากยโุรป และ
มีความเฉพาะ ในการผลิต โดยมีความสามารถในการผลิต สีขาว 2,000ตนั และสีด า 15,000ตนั ตอ่ปี กลุม่บริษัทมี
ยอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี ้สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งเท่ากบัในปี 
2557 ท่ีผ่านมา 

ประเภทฟิลเล่อร์  เป็นกลุม่สินค้าหลกัของกลุม่บริษัท ท่ีได้รับการยอมรับใน มาตรฐานคณุภาพ มีการใช้
งานหลกัในกลุ่มลกูค้าผู้ผลิตชิน้งานประเภทผืนแผ่นกว้าง ทัง้ชนิดบางและชนิดหนา และกลุ่มลกูค้าผู้ผลิตหีบห่อ
บรรจภุณัฑ์ ชนิดถงุบรรจ ุถงุหิว้ ตลอดจนกลุม่ลกูค้าผู้ผลติงานประเภทรีดเป็นทอ่และ Profile ตา่งๆ เพราะนอกจาก
ความเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพแล้วสินค้าประเภทนีส้ามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่ งเป็นการลด
ต้นทุนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบท่ีมีความเฉพาะและเป็นพิเศษ และได้ตดัสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรชัน้สงูท่ีทนัสมยัท่ีสดุจากอเมริกา มีความสามารถในการผลิต ฟิลเล่อร์ 16,000 ตนัต่อปี กลุ่ม
บริษัทมียอดในการผลติและขายสินค้าประเภทนี ้สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึง่ลดลง
เลก็น้อยจาก สดัสว่นร้อยละ 37 ของรายได้รวมในปี 2557 ท่ีผ่านมา 

ประเภทสีต่างๆ  เป็นสินค้าท่ีมีการใช้งานในกลุม่เฉพาะ มีขัน้ตอนในการออกแบบและกระบวนการผลิต 
การตรวจสอบควบคมุคณุภาพท่ีซบัซ้อน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสงู เม่ือเปรียบเทียบกับ
สินค้าประเภทอ่ืนๆ  ลูกค้าหลกัจะกระจายตวัอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆท่ีต้องการคุณสมบัติ ด้านความ
แตกตา่งด้านสีสนั บริษัทมีความสามารถในการผลติสินค้าประเภทแม่สีตา่งๆ 1,200 ตนัตอ่ปี มียอดในการผลติและ
ขายสนิค้าประเภทนี ้สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึง่ลดลงเลก็น้อยจาก สดัสว่นร้อยละ 
14 ของรายได้รวมในปี 2557  

ประเภทสารเติมแต่ง เป็นสินค้าท่ีมีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะเช่นกันแต่ มีขัน้ตอนในการออกแบบและ
กระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคมุคณุภาพท่ีไม่ซบัซ้อนเท่ากบัสินค้าประเภทสี  ลกูค้าหลกัจะกระจกุตวัอยูใ่น
กลุ่มผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษท่ีต้องการการเสริมคุณสมบัติ ด้านความแตกต่างในการใช้งาน บริษัทมี
ความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทนี ้3,000 ตนัต่อปี มียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี ้สร้างรายได้ 
คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึง่เท่ากบัในปี 2557 ท่ีผ่านมา 

ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ เป็นประเภทธุรกิจท่ีพิจารณาและด าเนินการในด้านการ
สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัการท างานของลกูค้า ด้วยเหตอุนัเน่ืองจากความไม่สมดลุระหว่างก าลงัการผลิตและการขาย 
การขยายก าลงัการผลิตของบริษัทนี ้ก่อให้เกิดก าลงัการผลิตในส่วนของสายการสนบัสนนุการผลิตท่ีเหลือ (Free 
Available Capacity) พร้อมให้บริการท่ีจะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อการท างานของลูกค้า อาทิ การบด-ย่อยเพ่ือลด
ขนาดวตัถุดิบและการจ าหน่ายวตัถุดิบบางรายการท่ีเกินกว่าประมาณการณ์การใช้งานในสภาวะท่ีตลาดมีการ
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เปลี่ยนแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึง่เพิ่มขึน้จาก สดัสว่นร้อยละ 5 
ของรายได้รวมในปี 2557 ท่ีผ่านมา 

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่ส าคัญในปีที่ผ่านมา 
ในปี 2557 บริษัทมีเหตกุารณ์ท่ีส าคญัต่าง ๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว

เม่ือคณะกรรมการมีมติอนมุตัิในวาระนัน้ ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินของบริษัทด้วย โดยสรุปได้ดงันี ้

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้อนัเน่ือง
ด้วย โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นจ านวนเงิน 2.8 ล้านบาท (ค านวณมลูค่ายตุิธรรมโดยประมาณ 
ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิของสิทธิซือ้หุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.64 บาท ค านวณโดยใช้แบบจ าลองการ
ก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลองของ Lattice ด้วยข้อมลู ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคามีมลูค่า 1.42 บาท ราคา
ใช้สิทธิมีมลูค่า 1.2397 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 42.06 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 
1.18 อายุสญัญา 3 ปี 7 เดือนและอัตราดอกเบีย้ปลอดความเสี่ยงร้อยละ  2.85 ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส ารองสว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในสว่นของเจ้าของด้วยจ านวนเดียวกนั) 

 ในปีนีมี้กรรมการและพนกังานใช้สิทธิ ESOP-W1 แล้วเป็นจ านวน 683,962 หน่วย   

การจ่ายเงนิปันผล 
ผลจากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ได้อนมุตัิให้บริษัท 

 งดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 เน่ืองจากก าไรสะสมยังมีอยู่ในปริมาณน้อย และให้น าเสนอเพ่ืออนุมัติโดยท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ท่ีจะจดัให้มีขึน้ในเดือนเมษายน 2559 นี ้ 

 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีก้ าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนญุาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไร
ขาดทนุก็ได้   
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มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนีเ้น่ืองจากกลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการก าไร
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู่แต่
เดมิแล้ว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดย
ใช้แทนเนือ้หาเก่ียวกับการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันีเ้ปลี่ยนแปลงหลกัการเก่ียวกับการ
พิจารณาว่าผู้ลงทนุมีอ านาจการควบคมุหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบบันีผู้้ลงทนุจะถือว่าตน
ควบคมุกิจการที่เข้าไปลงทนุได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไป
ลงทนุ และตนสามารถใช้อ านาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ 
ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้ นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคญันีส้ง่ผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้      ดลุยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่ากลุม่บริษัทฯ
มีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท างบ
การเงินรวมบ้าง 

การเปลี่ยนแปลงหลกัการนีไ้ม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัทฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียใน

กิจการอื่น  

มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย  การ
ร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันีจ้ึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัทฯ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมและการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน กิจการจะต้องวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีแ้ละ
ใช้วิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานนี ้ 

มาตรฐานฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัทฯ 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีจ านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หา     เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบัญชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ
งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบตัิ 

3. ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 
ในปี 2558  กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 869 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 866 

ล้านบาทและเป็นรายได้อ่ืน 3 ล้านบาท เพิ่มมากขึน้เป็นมลูคา่ 62 ล้านบาท  จากปี 2557 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้
ร้อยละ 8  โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้เพิ่มขึน้และลดลงของรายได้จาก การขายสินค้าในแต่ละประเภทสินค้า
รายละเอียดเป็นดงันี ้

ประเภทสีขาวและสีด า  มีรายได้รวมเป็นมลูค่า 307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35  ของรายได้รวมในปี
2558 นี ้ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มมากขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4  เน่ืองจากการขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ใน
มาสเตอร์แบตซ์สีขาว และสีด า เป็นผลให้เกิดสภาวะต้นทนุสามารถแข่งขนัได้ดีขึน้ และสินค้าได้รับการยอมรับใน
คณุภาพท่ีเทียบได้กบัมาตรฐานสากล  

ประเภทฟิลเล่อร์  มีรายได้รวมเป็นมลูคา่ 315 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 36  ของรายได้รวมในปี 2558 ซึง่
เป็นมลูคา่เพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 5  เน่ืองจากการเพิ่มก าลงัการผลิตสินค้าประเภทนีข้ึน้จากเดิมเพราะ
ราคาวตัถดุิบท่ีลดต ่าลงจากสาเหตกุารปรับราคาลดลงของน า้มนัดิบ ท าให้สามารถเรียกส่วนแบ่งตลาดบางส่วน
กลบัคืนมาได้ด้วยปัจจยัด้านราคา ซึง่บริษัทคงนโยบายด้านคณุภาพไว้เช่นปรกต ิ 

ประเภทสีต่างๆ  มีรายได้เป็นมลูคา่ 110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13  ของรายได้รวมในปี 2558 ซึง่เป็น
มลูคา่เท่ากบัปี 2557  

ประเภทสารเติมแต่ง มีรายได้เป็นมลูค่า 65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7  ของรายได้รวมในปี 2558  ซึ่ง
เป็นมูลค่าเพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 15  เน่ืองจากผลการตอบรับการพัฒนาคุณภาพและการใช้งาน
มาสเตอร์แบตซ์ในผู้ผลิตเม็ดพลาสติกท่ีเพิ่มมากขึน้มาก และบริษัทเน้นการเจาะตลาดด้านนีเ้พิ่มมากขึน้ 

ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ มีรายได้เป็นมูลค่า 69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ8 ของ
รายได้รวม ในปี 2558 ซึ่งเป็นมลูค่าเพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ71 เน่ืองจากการได้รับค าสัง่ซือ้จากบริษัท
ขนาดใหญ่รายหนึ่งท่ีให้ท าการผลติสินค้าให้ และค าสัง่ซือ้นีจ้ะมีตอ่เน่ืองไปในปีหน้าด้วย 

 รายได้อ่ืน มีรายได้อ่ืนเป็นมลูคา่ 4 ล้านบาท ในปี 2558 ซึง่เท่ากบัปี 2557 
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ต้นทุนทางการเงนิ 
ผลการด าเนินธุรกิจในปี 2558 ของกลุ่มบริษัทโดยรวมเกิดก าไรขัน้ต้นเป็นมูลค่า 170 ล้านบาท ซึ่งเป็น

มลูค่าสงูกว่าเทียบกับปี 2557 มลูค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินลดลงเป็น 52.6 ล้านบาทเทียบกับ 53.5 ล้านบาทเม่ือปี 
2557 คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.68 การปรับปรุงนโยบายการผลิตแบบต่อเน่ือง การลดค่าใช้จ่ายและการสูญใน
กระบวนการผลิตรวมถึงราคาวตัถดุิบในช่วงต้นปีท่ีมีการปรับตวัลง เป็นผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้ คิดเป็นร้อยละ 
19.5 จากยอดรายได้ปี 2558 

สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้เป็น 126 ล้านบาท จากเดิม 117 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็น
มูลค่า 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.69 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ซึ่งเม่ือน าไปเปรียบเทียบอัตราส่วนการเพิ่มขึน้ของยอดขายและรายได้อ่ืนท่ีเพิ่มมากขึน้ สามารถตัง้
ข้อสงัเกตได้วา่ บริษัทมีการควบคมุประสทิธิภาพในการบริหารได้ดีมากขึน้ แม้วา่จะเกิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้อีกก็ตาม 

เม่ือพิจารณาต้นทนุสินค้าท่ีเกิดจากการผลิตรวมในปี 2558 มีมลูค่า 700 ล้านบาท เพิ่มมากขึน้ 17 ล้าน
บาท จากเดิม 683 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.5 อนัเน่ืองมาจากมลูค่าวตัถดุิบท่ีมีการปรับราคาลง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปริมาณผลิตและขายท่ีเพิ่มมากขึน้คิดเป็นร้อยละ 7.7  

 
ปริมาณขายและรายได้ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ สามารถแยกวิเคราะห์ตามรายประเภทสินค้าดงันี ้
ประเภทสีขาวและสีด า  ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี ้คิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าขาย และ

ลดลงร้อยละ 7 จากต้นทนุเฉลี่ยตอ่ยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 87 ในปี 2557 ปริมาณขายเพิ่มขึน้ร้อยละ10 ในขณะที่
มลูค่าวตัถดุิบเฉลี่ยและค่าโสวหุ้ยในการผลิตลดลง ค่าเสื่อมราคาโรงงานและเคร่ืองจกัรมีมลูค่าใกล้เคียงกันกับปี 
2557 สง่ผลตอ่อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7 

ประเภทฟิลเล่อร์  ต้นทนุผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี ้คิดเป็นร้อยละ 82 ของมลูคา่ขายและลดลงร้อย
ละ 8 จากต้นทนุเฉลี่ยตอ่ยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 90 ในปี 2557ปริมาณขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 วตัถดุิบหลกัยงัคงมี
ต้นทุนคงท่ีส่วนเม็ดพลาสติกมีมูลค่าลดลงในช่วงต้นปี ค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินมีค่า
ใกล้เคียงเทา่กบัปี 2557 สง่ผลตอ่อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 เช่นเดียวกนั 

ประเภทสีต่างๆ  ต้นทนุผลิตเฉลี่ยของสนิค้าประเภทนี ้คดิเป็นร้อยละ 83 ของมลูคา่ขาย และเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 1 จากต้นทนุเฉลี่ยตอ่ยอดขายที่คดิเป็นร้อยละ 82 ในปี 2557 ปริมาณขายท่ีลดลงร้อยละ 10 อนัเป็นผล
จากการปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มปริมาณค าสัง่ซือ้ขัน้ต ่าเป็น 50 กก. ท าให้คา่โสวหุ้ยในการผลติสงูขึน้ กอบกบั
ความหลายหลากของสนิค้าประเภทนีมี้มากขึน้ แตม่ลูคา่วตัถดุิบหลกั คา่เสื่อมราคาทรัพย์สินมีมลูคา่เท่ากบัปี 
2557 สง่ผลตอ่อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงร้อยละ 1 

ประเภทสารเตมิแต่ง ต้นทนุผลิตเฉลี่ยของสนิค้าประเภทนี ้คิดเป็นร้อยละ 79 ของมลูคา่ขายและเพิ่มขึน้
ร้อยละ 6 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 73 ในปี 2557 ปริมาณขายเพิ่มมากขึน้ร้อยละ 12 แต่
นโยบายในการปรับลดราคาเพ่ือเพิ่มปริมาณในการผลิตและขาย สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นลดลงร้อยละ 6 

ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ ต้นทนุผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี ้คิดเป็นร้อยละ 77 
มลูคา่ ของมลูคา่ขายและลดลงร้อยละ 9 จากต้นทนุเฉลี่ยตอ่ยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 86 ในปี 2557 เน่ืองจาก 
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มีลกูค้าในกลุม่บริการเพิ่มเข้ามา ซึง่เป็นกลุม่ท่ีให้ก าไรขัน้ต้นสงู สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นในกลุม่นีเ้พิ่มขึน้ร้อยละ 9 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ปริมาณเงินกู้ ยืมรวมของบริษัทลดลงจาก 264 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 206 ล้านบาทเม่ือสิน้ปี 2558 

โดยลดลงไป 58 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทได้ท าการระยะสัน้ท่ีใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และได้มีการช าระเงินกู้ ระยะ
ยาวตามงวดปรกติไปอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งมีผลท าให้บริษัทสามาถลดภาระดอกเบีย้จ่ายลงเหลือ 11 ล้านบาทจาก
เดมิจ่าย 22 ล้านบาทในปี2557 โดยสามารถลดดอกเบีย้ลงไปทัง้สิน้11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ50 จากปีท่ีแล้ว 

ก าไรสุทธิ 
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจเกิดผลก าไรสทุธิเบ็ดเสร็จเป็นมลูค่า 34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9  

ของรายได้รวม และก าไรเพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นมูลค่า 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ327 อันเป็นผลจากราคา
วตัถดุิบหลกัคือเม็ดพลาสติกได้ปรับราคาลงตามราคาน า้มนัเป็นอย่างมากในปีนี ้ส่งผลให้สามารถเพิ่มอตัราก าไร
ขัน้ต้นจากระดบัร้อยละ 15 กลบัไปอยู่ท่ีท่ีร้อยละ 19 ใกล้เคียงกับปี 2555 ได้ ส่งผลให้มีก าไรจากการด าเนินงาน
เพิ่มขึน้ สามารถช าระเงินกู้ ยืมจนท าให้ลดภาระดอกเบีย้และท าให้ เกิดผลก าไรสทุธิร้อยละ 3.9 ดงัผลท่ีเป็นอยูนี่ ้

4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท จากมลูค่า 1,058 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 

เป็นมลูค่า 1,062 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นการเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยโดยเป็นการเพิ่มในส่วนของ
ลกูหนีก้ารค้าและสนิค้าคงเหลือท่ีเพิ่มตามยอดขายที่เพิ่มขึน้  

กลุม่บริษัทมีอตัราหมนุของสนิทรัพย์รวมเฉลี่ย (total Asset turnover)ในปี 2558 อยูท่ี่ 0.82 เท่า ซึง่เพิ่มขึน้
เม่ือเทียบกบัอตัราหมนุของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี 2557 ท่ี 0.74 เท่า  เน่ืองจากมีการบริหารในส่วนของทรัพย์สิน
หมนุเวียนได้มีประสทิธิภาพดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2557  

ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้า เป็นมลูค่า 171 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 

จากมลูคา่ 158 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่คิดเป็นอตัราสว่นลกูหนีก้ารค้าตอ่สินทรัพย์รวม เท่ากบัร้อย
ละ 16.1 และเพิ่มขึน้จากเดิมท่ีร้อยละ 14.9  

กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2558 อยู่ท่ีประมาณ 68 วัน ซึ่งใกล้เคียงกันกับปี 2557 ท่ี
ประมาณ 67 วนั และตอบรับกบันโยบายในการให้เครดิตเทอมท่ีบริษัทก าหนดไว้ในช่วง 30 – 90 วนั  

กลุ่มบริษัทมีหนีท่ี้ค้างช าระเกิน 12 เดือนอยู่ 0.8 ล้านบาทและมีค่าเผ่ือหนีสู้ญอยู่ท่ี 0.8 ล้านบาท ซึ่ง
นโยบายในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูของกลุม่บริษัทคือจะตัง้เม่ือลกูหนีค้้างช าระมากกวา่ 12 เดือนทัง้จ านวน และมีการ
จดัการทางด้านกฎหมายกบัหนีส้ินค้างช าระนีโ้ดยในขณะนีก้ าลงัด าเนินการฟ้องร้องขออ านาจจากศาลฯให้บงัคบั
ช าระ และบริษัทได้ปรับระบบการควบคมุการปล่อยสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้เพ่ือป้องกันการเกิดหนีส้ญูใน
อนาคต 

 
 
สินค้าคงเหลือ 
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กลุม่บริษัทมียอดสนิค้าคงเหลือท่ีไม่รวมวตัถดุิบและสนิค้าระหวา่งทาง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  เท่ากบั 
59 ล้านบาท และเท่ากบั 37 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นอตัราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์
รวม เท่ากบัร้อยละ 6  และร้อยละ 3 ตามล าดบั 

กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ท่ีประมาณ 25 วนั ซึ่งเท่ากับระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยในปี 2557 เป็นผลจากการคงนโยบายลดต้นทนุในการผลิตโดยการเดินสายผลิตแบบต่อเน่ือง ลดการสญูเสีย 
ท าให้ได้สินค้าในปริมาณมาก เพ่ือเพิ่มอ านาจการต่อรองราคาวัตถุดิบ และความสามารถในการรับค าสั่งซือ้
ลว่งหน้าจากกลุม่ลกูค้าประจ าได้ดีมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นการปอ้งกนัปัญหาวตัถดุิบขาดแคลนอีกด้วย  

กลุม่บริษัทจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายการตัง้ส ารองสินค้าเสื่อมคณุภาพท่ีไม่เกิดการเคลื่อนไหวเกิน
กว่า 1 ปี และก าหนดมาตรการควบคมุการบริหารสินค้าคงเหลือดงักล่าวเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหาย
จากสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือสินค้าเสื่อมคณุภาพให้ต ่าท่ีสดุหรือเท่ากบั ศนูย์ แตใ่นปลายปี2558 ได้
พบยอดรวมสินค้าท่ีไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือสินค้าเสื่อมคณุภาพเป็นมลูค่า 4 ล้านบาท และจากมาตรฐาน
บญัชีบริษัทได้ด าเนินการตัง้ส ารองสญูเสียไว้เรียบร้อยแล้ว 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมี ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (รวมถึงเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจักร) 

เฉลี่ยเป็นมลูค่า 689 ล้านบาท ซึ่งลดลง 39 ล้านบาท จากมลูค่าเฉลี่ย 728 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งลดลงจากค่า
เสื่อมราคา ท าให้กลุ่มบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 11.9 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.9 
เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2557 

เจ้าหนีก้ารค้า 
ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าเฉล่ียเป็นมลูคา่ 101 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาทจากมลูคา่เฉล่ีย 

97 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นผลจากการท่ีบริษัทมียอดขายท่ีเพิ่มขึน้ท าให้ต้องจดัหาวตัถุดิบและวสัดใุนการผลิต
เพิ่มขึน้ 

 หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 353 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 

มลูคา่ 281 ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน มลูคา่ 72 ล้านบาท ซึง่ลดลง 34 ล้านบาทจากหนีส้ินรวม มลูคา่ 387 
ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นผลจากกลุม่บริษัทได้ช าระหนีส้ินระยะยาวในระหวา่งปี 

 เม่ือพิจารณาอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุ (D/E Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 พบว่า ผลจากการเพิ่มทุน
ข้างต้นท าให้กลุ่มบริษัทมี อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุท่ี 0.50  เท่า ซึ่งลดลงจาก 0.58 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2557 และ
สอดคล้องตามเง่ือนไขการกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงิน  



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

82  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนผู้ ถือหุ้นจ านวน 709 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37 ล้านบาท จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 ท่ีมีส่วนผู้ ถือหุ้นจ านวน 671 ล้านบาท โดยเพิ่มมาจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จระหว่างปี 34 ล้าน
บาท และอีก 3 ล้านบาทจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จากการใช้สิทธิของหุ้นท่ีให้กับพนกังาน โดยบริษัทได้จด
แจ้งหุ้นสามญัท่ีออกเพิ่มกบักรมพฒัธุรกิจการค้าแล้วเม่ือ วนัท่ี 8 เมษายน 2558 จ านวน 452,670 หุ้น และ วนัท่ี 7 
ตลุาคม 2558 อีกจ านวน 430,051 หุ้น    

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 
1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ิน

หมนุเวียน ท่ีอตัรา 1.27 เท่า ซึ่งดีกว่าท่ีอตัรา 1.21 เท่า ณ สิน้ปีก่อน เป็นผลจากการท่ีบริษัทได้ท าการช าระเงินกู้
ระยะสัน้ได้บางสว่น จากผลประกอบการณ์ท่ีดีขึน้ของบริษัท 

กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งของกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 20 ล้านบาท ใกล้เคียงกบั
ปีก่อน ส าหรับเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้เป็น 72 ล้านบาท เป็นผลจากความสามารถในการเพิ่ม
การขายและการบริหารต้นทนุและทนุหมนุเวียนให้อยู่ในปริมาณต ่า ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสดสทุธิไปใน
กิจกรรมลงทนุจ านวน 3 ล้านบาท กับปรับปรุงก าลงัการผลิต และกลุ่มบริษัทยงัมีการใช้เงินสดสทุธิจากกิจกรรม
จัดหาเงินจ านวนประมาณ 71 ล้านบาท ไปในการช าระดอกเบีย้เงินกู้ ยืมและช าระเงินกู้  เพ่ือเป็นการลดภาระ
ดอกเบีย้ 

2. รายจ่ายลงทุน 
ในปีนีบ้ริษัทไม่เกิดการลงทนุในสินทรัพย์เพิ่มเติมใด ๆ นอกจากการปรับปรุงสายงานการผลิตเท่าทีจ าเป็น

เพ่ือเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพให้ดียิ่งขึน้เทา่นัน้ 
3. ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
ในปี 2558  ท่ีผ่านมา จากงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าจากผลประกอบการณ์ของกลุม่บริษัทท าให้มีกระแส

เงินสดเพียงพอมาจ่ายช าระหนีร้ะยะยาวตามสญัญาและยงัสามารถช าระหนีร้ะยะสัน้ได้บางส่วนอีกด้วยท าไห้ลด
ภาระดอกเบีย้ลงได้เป็นจ านวนมาก และท าให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 0.50 เท่า 
ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 0.58 เท่า  และ กลุ่มบริษัทยงัคงสามารถรักษาโอกาสท่ีจะใช้ช่องทางการกู้ ยืมเงินในการ
ขยายธุรกิจจากวงเงินกู้ ยืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยบริษัทมีวงเงินเหลือท่ีไม่รวม วงเงิน OD และ LG  อีก
442 ล้านบาท  

4. ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนเพิ่มเตมิ 
กลุม่บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมคงเหลือกบัสถาบนัการเงินท่ีไม่ได้ใช้อีกมากพอ ซึง่จะสามารถสนบัสนนุการขยาย

ธุรกิจและ/หรือการลงทนุเพิ่มเตมิของกลุม่บริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ประเภทของเงนิกู้ยืม 
ระยะเวลาครบ

ก าหนด 
วงเงนิกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ 

(ล้านบาท) 
P/N (Promissory Note) ไม่มี 213 

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

ไม่มี 229 

OD (Overdraft) ไม่มี 60 
LG (Letter of Guarantee) ไม่มี 26 

Total  528 
 

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating 
กลุม่บริษัทไม่มีการออกตราสารใด ๆ ท่ีต้องจดัให้มีการท า Credit Rating 
6. ความสามารถในการช าระหนีแ้ละการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระ

ผูกพัน 
ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีเง่ือนไขในการด ารงอตัราสว่น หนีส้ินตอ่ทนุ (D/E Ratio) กบัสถาบนัการเงินท่ีกู้ ยืม

ไม่เกิน 2.50 และ อตัราส่วนความสามรถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต ่ากว่า 1.1 ผลจาก
การด าเนินงานในปี 2558 กลุ่มบริษัทสามารถปรับลดอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ท่ี 0.50 และ
อตัราสว่นความสามรถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) อยู่ท่ี 1.76  บริษัทมีคณุสมบตัิสอดคล้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้ส าหรับการท าธุรกรรมกู้ เงินกบัสถาบนัการเงิน ดงักลา่ว 

ภาระผูกพันด้านหนีส้ินและการบริหารจัดการนอกงบดุล 
ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนีส้ิน ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยในงบการเงิน

ประจ าปี 2558 ในส่วนของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ15 เงินกู้ ยืมระยะยาว  ข้อ 16 หนีส้ินตามสญัญาเช่า
การเงิน  ข้อ 17 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน และข้อ 27 ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจบุนัปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทในอนาคตโดยตรงอยา่งมีนยัส าคญั ล้วน

แล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการบริหารควบคมุ อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคง
ชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง และเสถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบนั  อาจส่งผลกระทบต่ออตัราการ
เจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวม (GDP)ของประเทศ ท าให้กลุ่มลกูค้าและนกัลงทนุท่ีก าลงัพิจารณาการเพิ่มการ
ลงทนุ การด าเนินโครงการใหม่ หรือสว่นขยายงานตา่งๆ ยงัคงชะลอการตดัสินใจตามสภาวะการดงักลา่วตอ่ไปอีก
ระยะหนึง่ และนอกจากปัจจยัด้านเศรษฐกิจนีแ้ล้ว ปัจจยัทางด้านต้นทนุผนัผวนอนัเป็นผลจากระดบัราคาน า้มนัดิบ
และ ปิโตรเคมีท่ีผนัผวน สง่ผลให้ระดบัอปุสงค์และอปุทาน เกิดความไม่สมดลุกนัมากยิ่งขึน้  

ส่วนทางด้านปัจจยัภายใน เน่ืองด้วยก าลงัการผลิตรวมท่ีเพิ่มขึน้จากการสร้างโรงงานแห่งใหม่นีค้ิดเป็น
ร้อยละ 50 กลุม่บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ 45,000 ตนัตอ่ปี ซึง่จากการค านวณพบว่า การเพิ่มก าลงัการผลิตนีจ้ะ
ส่งผลให้ ค่าโสหุ้ยและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้ามีมลูค่าลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10-15 และท าอาจสงูมากขึน้ถึงร้อย



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

84  

 

ละ 25 ในบางกลุม่ผลิตภณัฑ์ โดยบริษัทจ าเป็นต้องวางแผนด าเนินการผลิตให้เต็มตามก าลงัการผลิตท่ีออกแบบไว้ 
การลดต้นทนุจะถกูพิจารณาควบคูไ่ปพร้อมกบัการเพิ่มประสทิธิภาพในทกุๆกระบวนการท างานของทัง้องค์กร 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากปัจจยัดงักล่าว โดยการกระจายตลาดเพิ่มสดัส่วน
การสง่ออกไปยงัตลาดภมูิภาค และตลาดตา่งประเทศให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการผลติท าให้สามารถเดิน
เคร่ืองจกัรได้เต็มก าลงัการผลิต นบัเป็นการลดต้นทนุในการผลิตและ เพิ่มอัตราการตอ่รองด้านการจดัหาวตัถดุิบท่ี
หลากหลายมากขึน้ แสวงโอกาสในการท าก าไรเพิ่มเตมิเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีในการผลิต และคดัสรรเคร่ืองจกัรเพื่อ
ก าลงัการผลติเพิ่มเตมิในอนาคต เป็นการเสริมความสามารถในการแขง่ขนัได้ทัง้ในระยะกลางและระยะยาวอย่างมี
ประสทิธิภาพ  
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เกดิวนัที ่5 พฤษภาคม 2487 อายุ 72 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พ.ศ.2540 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่ง บริษัท 

ท่ีปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

ขา้ราชการบ านาญ กระทรวงกลาโหม 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

ท่ีปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

 

 

พลเอกสมทตั  อตัตะนันทน์ 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
 
 

ประวตัแิละการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 
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ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

หลกัสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ประจ าปี 2550 
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เกดิวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2494  อายุ 65 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01% 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษา 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

ประธานกรรมการ บริษัท ไวต้า จ ากดั 

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ พริน้ท์ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิง้ จ ากดั 

นายสุชาต ิ จิวะพรทพิย์ 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

88  

 

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการ บริษัท เฟเวอร์เทรด จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ซนัโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ฟรููทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ พริน้ท์ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไวต้า จ ากดั 

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิง้ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท เฟเวอร์เทรด จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ซนัโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ฟรููทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ ากดั 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 26 ประจ าปี พ.ศ. 2547  
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เกดิวันที่ 4 พฤษภาคม 2496 อายุ 63 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01% 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท สตาร์ คลัเลอ่ร์ จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

 

นายรัช  ทองวานิช 
กรรมการ 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 
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ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 
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เกดิวันที่ 2 เมษายน 2505 อายุ 54 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.86% 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

ผู้จดัการภมูิภาค บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

นายขวญัชัย  ณฏัฐ์เศรษฐ์ 
กรรมการ 
 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

92  

 

ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการ โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 
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เกดิวันที่ 20 มีนาคม 2505 อายุ 54 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02% 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2554 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาบริหาร (บญัชี) มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

สมห์ุบญัชี บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ชินวตัรเพจจิง้ จ ากดั 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษัท ทีโอเอ เคมมิคอล อินดสัตรี จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

นายราชัน  ควรหา 
กรรมการ 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 
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ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 89 ประจ าปี 2554 
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เกดิวันที่ 23  กรกฎาคม 2492 อายุ 67 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.22% 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ประกาศนียบตัร วิทยาลยักิตติพาณิชย์ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท เมียนม่าร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

 

นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 
กรรมการ 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 
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ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร MINI MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 หลกัสตูร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นท่ี 8 สถาบนัศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 
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เกดิวันที่ 1 ตุลาคม 2510 อายุ 49 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01% 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  Indiana University of Pennsylvania, USA 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไวต้า จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไวต้า นิวทรีชัน่ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิง้ จ ากดั 

นายชาญชัย  อศัวกาญจน์ 
กรรมการ 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 
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ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการ บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ฟรููทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ณรักษ์แลนด์ จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการ บริษัท สาลี่อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไวต้า จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไวต้า นิวทรีชัน่ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ฟรููทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิง้ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ณรักษ์แลนด์ จ ากดั 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 
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เกดิวันที่ 19 สิงหาคม 2494 อายุ 65 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาเอกดษุฎีบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัสยาม 

 ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี รัฐศาปนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร พ.ศ.2547 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ประธานอนกุรรมการติดตามการท าประโยชน์ท่ีดิน ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การ เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  

พลต ารวจโท ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ 
 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 
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ต าแหน่ง บริษัท 

ท่ีปรึกษาจเรต ารวจแหง่ชาต ิ ส านกังานจเรต ารวจแหง่ชาต ิ

อน ุก.ตร.เก่ียวกบัการสง่เสริมจริยธรรมและพฒันา
คณุธรรม 

ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

ประธานมลูนิธี มลูนิธิเฟืองพฒันา 

ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรนิคม
อตุสาหกรรม 

นิคมอตุสาหกรรม 

ประธานท่ีปรึกษา บริษัท OPIMO Progression Supply จ ากดั 

รองประธานกรรมการแขง่ขนัม้า The Royal Bangkok Sports Club 

ท่ีปรึกษา โครงการ MRT Blue Line Extension Project 

ผู้ เช่ียวชาญประจ า ก.ก.ต. คณะกรรมการเลือกตัง้ 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 104ประจ าปี 2551 
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เกดิวันที่ 25 ตุลาคม  2508 อายุ 51 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01% 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551 
_____________________________________________________________________________________ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ บริษัท หลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรีนีตีว้ฒันา จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ จ ากดั 

กรรมการ บจก.คอนดอูิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส 

 

นางสาวสุวรรณ ี ลมิปนวงศ์แสน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ประวตัิและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2559 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  

ต าแหน่ง บริษัท 

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรีนิตีว้ฒันา จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ต าแหน่ง บริษัท 

กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ บริษัท หลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 

กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

กรรมการ บจก.คอนดอูิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส 

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 75 ประจ าปี 2551 

 
 


