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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทซึ่งน�าโดยคุณธเนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษัท วี
ไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด  เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงได้ก่อตั้ง
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์จ�ากัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40,000,000 
บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสาร
เติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), 
เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�าเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอม
พาวด์ (Compound)  และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) 
เพื่อจ�าหน่ายให้ผู ้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง 
ๆ  อาทิ ถุงพลาสติก, บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องส�าอาง, บรรจุ
ภัณฑ์อาหาร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไป
ใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อท�าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
มีสี คุณลักษณะ และคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบัน บริษัทและ
บริษัทย่อยด�าเนินการผลิตโดยมีโรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จ.สมุทรปราการ มีก�าลังการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตันต่อปี
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 บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่
การเป็นผู้น�า ด้านวัตถุดิบส�าหรับ ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ภายใต้
แนวคิด “Solution Provider” ส�าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
พลาสติก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทได้ขยายการท�าธุรกิจโดยการ
ร่วมลงทุนกับบริษัท เนเชอรัลเคมิคอล จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายเม็ด
พลาสติกและสารเติมแต่งต่าง ๆ เพื่อก่อตั้งบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย 
จ�ากัด ขึ้นในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 
ล้านบาท เพื่อผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Master-
batch) ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) โดยมีก�าลัง
การผลิตประมาณ 5,000 ตันต่อปี  ซึ่งก่อนการร่วมลงทุนดังกล่าว บริษัท
ได้มีการผลิตและจ�าหน่าย มาสเตอร์แบตซ์ ประเภทฟิลเล่อร์ในระดับชั้น
ความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดังนั้น การร่วมลงทุน

ปี 2557 : ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ�านวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังต่อไปนี้

ปี 2558 : มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) จ�านวนทั้งหมด 882,721 หุ้น (ราคาหุ้นละ 1.2397 บาท) 
เป็นมูลค่า 1,094,310 บาท แต่ไม่เกิดการใช้สิทธิจากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1)

ปี 2559 : มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) จ�านวนทั้งหมด 972,563 หุ้น (ราคาหุ้นละ 1.2397บาท) 
เป็นมูลค่า 1,205,688.81 บาท และมีการใช้สิทธิจากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1) 
ครั้งสุดท้ายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จ�านวนทั้งหมด 1771 หุ้น (ราคาหุ้นละ 3.0993 บาท) เป็นมูลค่า 5,488.86 บาท 

ในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ�ากัด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ
มาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ เนื่องจากมีความหลากหลายของระดับ
ชั้นความละเอียดให้ลูกค้าเลือกใช้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงฐานลูกค้า
กลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น 

บริษัทได้เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท จ�านวน 
30,000,000 หุ้น และ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 145,250,000 ล้านบาท 
และเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท 
เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญ ที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้น
จาก 115,250,000  หุ้น เป็น 145,250,000 หุ้น และ ด�าเนินการแปร
สภาพบริษัทเป็นมหาชน เพื่อน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)

ล�าดับ รายละเอียด จ�านวนหุ้น
1 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 

หุ้นใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท
387,333,334

2 เพือ่รองรบัการปรบัสทิธิในการใช้สทิธขิองผูถ้อืใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที่ 
1 (COLOR-W1) ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

6,052,084

3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

1,875,000

รวมจ�านวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด 395,260,418
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เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. เพิ่มมูลค่าในทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจ
2. ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง คือ หัวใจในการพัฒนาองค์กร
3. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า
4. การผสมผสานคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ในสินค้า

1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการที่ครบวงจร ภายใต้แนวคิด 
“Solution Provider”  

2. มุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตรผสมวัตถุดิบและเทคนิค
การผลิตร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่มีคุณภาพเหมาะแก่การใช้งาน ด้วยต้นทุนที่ยอมรับได้

3. ใช้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพในเทคโนโลยีการผลิตฯ 
สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นผู้น�า
ในอุตสาหกรรมมาสเตอร์แบตช์

วิสัยทัศน์

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจวัตถุประสงค์

[ 1.1 ] 
นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการ
ดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรจัดกำรที่เป็นสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร เพื่อเป็น

กลไก ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรท�ำงำนของทุกหน่วยงำน ให้ท�ำหนำ้ที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงสูงสุด
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กลยุทธ์

1. บริษัทได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ง
รวมถึงสารประกอบทางเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและลูกค้าท�าให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าจะมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ

2. บริษัทมุ่งเน้นการเป็น “Solution Provider”  โดยการจัดเตรียมสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าที่แตก
ต่างกันได้อย่างครอบคลุมให้มากที่สุด

3. บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและส่งเสริมขีดความสามารถในการ
ด�าเนินงานของลูกค้าให้ได้สูงสุด ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัท
ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ในการท�าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าส�าเร็จรูป ก่อนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

4. บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของคู่ค้าและมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงใช้นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคู่ค้า 
ซึ่งหมายความรวมถึงลูกค้า ผู้ค้าวัตถุดิบ ตัวแทนจ�าหน่ายและผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ  โดยมิได้มุ่งเน้นเพียงธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
กันเท่านั้น บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมด้านเทคนิค  หรือร่วมกันกับคู่ค้าในการวิจัย
และพัฒนาทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การลดต้นทุนและการพัฒนาสินค้าใหม่ ตลอดจนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อม

5. บริษัทให้ความส�าคัญต่อการให้บริการลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าของบริษัทได้รับความพอใจสูงสุด  โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ทบทวนข้อก�าหนดของสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ตกลงและสามารถส่งมอบได้ตรงตามก�าหนดที่ลูกค้าต้องการ และจัดให้มีทีมงาน
ส�าหรับให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัทเป็นบริการต่อเนื่องหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานท�าการสื่อสาร
กับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสม�่าเสมอ ทั้งในเรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อสงสัย ข้อตกลง ความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้สามารถสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท

6. เพิ่มเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และทันสมัย เพื่อบรรลุถึงมาตรการประหยัดต่อหน่วย (Economical of scale)สามารถ
รองรับการผลิตสินค้าที่มีจ�านวนมากขึ้น และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ในวงกว้างมากขึ้น
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ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ ดังนี้
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เดือน รายละเอียด
ระหว่างปี 1. บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ�านวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ�านวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
• เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ จ�านวน 

387,333,334 หุ้น
• เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1) 

จ�านวน 6,052,084 หุ้น
• เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้ง

ที่ 1 จ�านวน 1,875,000 หุ้น
2. บริษัทฯ ได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทย่อยและ VIV Holding) จ�านวนเงินรวม 100 ล้านบาท

เดือน รายละเอียด
ระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องด้วยโครงการใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นจ�านวนเงิน 

3.2 ล้านบาท (ค�านวณมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณ ณ วนัทีอ่อกใบส�าคญัแสดงสทิธขิองสทิธซิือ้หุ้นแต่ละสทิธทิีอ่อกเท่ากบั 
0.64 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลองของ Lattice ด้วยข้อมูล ราคาหุ้น ณ วันที่
ก�าหนดราคามีมูลค่า 1.42 บาท ราคาใช้สิทธิมีมูลค่า 1.2397 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 42.06 ความคาดหวัง
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.18 อายุสัญญา 3 ปี 7 เดือน และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.85 ซึ่งแสดง
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของด้วย
จ�านวนเดียวกัน
•  ESOP-W1 Exercise 882,721 หุ้น (หุ้นละ 1.2397)
•  เป็นมูลค่า 1,094,310 บาท

เดือน รายละเอียด
ระหว่างปี 1. ขยายคลังสินค้า เพิ่มเติมขึ้น 5,000 ตร.เมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และก�าหนดแผนการเพิ่มก�าลังการ

ผลิตในปี 2560 
2. การ EXERCISE WARRANT (COLOR-W1) มูลค่าเท่ากับ 1,771 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 5,488.86 บาท และ EXERCISE 

ESOP-W1 จ�านวน 972,563 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,205,628.81 บาท
3. จัดเตรียมโครงสร้าง บ.คอมโพสิทเอเชีย จ�ากัด เพื่อรองรับก�าลังการผลิตส่วนขยายในปี 2560. 

[ 1.2 ] 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ที่สำาคัญ
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[ 1.3 ] 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1  บริษัทมีนโยบายแบ่งการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้
• การผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบตซ์หรือเม็ดพลาสติกแบบเข้มข้นสีด�า : ด�าเนินการโดยบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย 

จ�ากัด
• การผลิตมาสเตอร์แบตซ์สีขาว มาสเตอร์แบตซ์สีต่าง ๆ  และมาสเตอร์แบตซ์พิเศษอื่น ๆ  : ด�าเนินการโดยบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)

1.3.2  แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 8.17
ประเภทกิจการ : รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ตั้งบริษัท : 18  หมู่ 10  ต�าบลคลองสี่  อ�าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด  ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 21.12
ประเภทกิจการ : จัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์
ที่ตั้งบริษัท : 22  ซอยสุขมวิท 42  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากดั  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
ประเภทกิจการ : ผลิตและจ�าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และสีด�า
ที่ตั้งบริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลบางปูใหม่ 
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ยังไม่เปิดด�าเนินการ)
บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ�ากัด  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ยังไม่เปิดด�าเนินการ)
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[ 1.4 ] 
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล จ�านวนหุ้น % ของจ�านวน
หุ้นทั้งหมด

1 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ากัด 123,230,167.00 21.12
2 บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 47,659,633.00 8.17
3 นายศศิศ   มนต์เสรีนุสรณ์ 33,123,600.00 5.68
4 น.ส.กันย์วดี  จิวะพรทิพย์ 30,840,982.00 5.29
5 นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉะริยะสมบัติ 22,792,200.00 3.91
6 นายชัยวัฒน์  อนันควานิช 21,655,100.00 3.71
7 นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม 18,001,100.00 3.09
8 นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข 18,000,000.00 3.09
9 นายสาทิส ตัตวธร 13,800,900.00 2.37
10 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 11,620,000.00 1.99
11 นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์ 11,200,000.00 1.92
12 นายประกิต อัศวกาญจน์ 10,946,935.00 1.88
13 นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์ 9,665,600.00 1.66
14 นายนิพนธ์ มโนมยางกูร 9,000,000.00 1.54
15 นางสาวศรัญธินี มงคลรัตน์ 9,000,000.00 1.54
16 นายชุมพล ศรีลาเลิศ 9,000,000.00 1.54
17 นายวัชรชัย มงคลรัตน์ 9,000,000.00 1.54
18 นางผ่องพรรณ บัวจรูญ 8,085,800.00 1.39
19 นางวรุณวรรณ อินทรทัต 6,857,000.00 1.18
20 นายรชต ไล้บางยาง 6,700,370.00 1.15
21 นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ 6,403,568.00 1.10
22 นายเอกวุฒิ ชื่นชม 6,100,000.00 1.05
23 นางสาววรินทร์เพ็ญ ทองวานิช 6,077,800.00 1.04
24 นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ 5,170,015.00 0.89
25 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  จ�ากัด 4,551,780.00 0.79
26 นายธเนศพล มงคลรัตน์ 3,303,966.00 0.57
27 นางทัศนีย์  วงศ์วรการ 3,111,700.00 0.53

ยอดรวม 464,898,216.00 79.67
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของ
บริษัท

บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เป็น “Solution Provider” ให้แก่
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก(Molders/Converters) ในการวิเคราะห์สูตรผสม 
และจัดเตรียม วัตถุดิบในรูปแบบ ของ มาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด์ และ
จัดเตรียมสีผสมพลาสติกชนิดผง เพื่อให้ลูกค้า น�าไปใช้ใน การผลิต ผลิตภัณฑ์
พลาสติก รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะน�ากระบวนการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท
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ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าลังการผลิตรวมประมาณ 
45,000 ตันต่อปี  โดยเน้น การผลิต ในรูปแบบของมาสเตอร์แบตซ์
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสี
ด�า, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง และ
มาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถ
น�ามาสเตอร์แบตซ์ของบริษัทซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับ
เม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่ก�าหนดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะ
และคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่ลูกค้าของตนต้องการภายใต้ต้นทุนที่
ยอมรับได้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวกเนื่องจากช่วยลดขั้น
ตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนจาก
การวิจัยและพัฒนาอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบ แต่ละกลุ่มนั้น สามารถ แบ่ง
เป็นประเภทย่อย ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น ใน
การค�านวณชนิด และปริมาณ ของวัตถุดิบแต่ละประเภทที่จะใช้ในการ
ผลิตจึงต้องอาศัยความรู้ความช�านาญอย่างสูงเพื่อที่จะสร้างสูตรผสมเพื่อ 
ให้ได้สินค้าที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

เดิมบริษัทมีสายการผลิตส�าหรับผลิตคอมพาวด์ และมาสเตอร์
แบตซ์ประเภทต่าง ๆ คือ มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสีด�า, มาส
เตอร์แบตซ์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเต
อร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยเป็นฟิลเล่อร์ในระดับชั้นความละเอียด
แบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึ่งมักใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ไม่ต้องการความเรียบหรือความบางของผิวสัมผัสมากนัก เช่น ถุงสรรพ
สินค้าที่มีความหนามากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่าง 
ๆ  ซึ่งฟิลเล่อร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐานนี้ หากน�าไปรีด
เป็นแผ่นบางจะให้ผิวสัมผัสที่ขรุขระ และบริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพลีเม
อร์ริทเอเชีย จ�ากัด เพื่อด�าเนินการผลิตฟิลเล่อร์ในระดับชั้นความละเอียด
พิเศษ (Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ในปริมาณสูงมากกว่าปกติ 
(High Loading) จึงเป็นการช่วยลด ต้นทุนได้มากขึ้น  โดยเน้นการเจาะ

กลุ่มลูกค้า ที่ยังไม่เคย ใช้มาสเตอร์แบตซ์ ประเภท ฟิลเล่อร์ มาก่อน และ
กลุ่มลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการความเรียบ หรือความบาง 
ของผิวสัมผัส มากกว่าการใช้ฟิลเล่อร์ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน 
เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนาต�า่กว่า 0.015 มิลลิเมตร, ถุงใส่ผักและ
ผลไม้ในห้างสรรพสินค้า หรือแผ่นฟิล์มส�าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง 
เป็นต้น

ต่อมา ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท
เอเชีย จ�ากัด เพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน ในปี 2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตโดยให้
บริษัทย่อยเป็นผู้ท�าการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาส
เตอร์แบตซ์ประเภทสีด�า อีกทั้งด�าเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI 
และได้รับบัตรส่งเสริมในปี 2555  ดังนั้น ก�าลังการผลิตของบริษัทใน
ปัจจุบันจึงมีไว้ส�าหรับผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาว, มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทสีต่างๆ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง รวมถึงคอม
พาวด์ประเภทต่าง ๆ 

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้น�าด้านการ
ผลิตวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกผสม
สีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Mas-
terbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบส�าเร็จรูปหรือเม็ด
พลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry 
Colorants) เพื่อจ�าหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประเภทต่าง ๆ อาทิ ถุงพลาสติก, บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่อง
ส�าอาง, บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ 
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะน�าผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อน�าไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกและจ�าหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้
ที่น�าไปใช้งานขั้นต่อไป

ผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดย %
การถือหุ้น

ปี 2557
รายได้

% ปี 2558
รายได้

% ปี 2559
รายได้

%

มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทสีขาว, 
สีต่าง ๆ, สารเติมแต่ง 
และคอมพาวด์

สาลี่ คัลเล่อร์ - 363.53 45.28 379.43 43.82 420.94 44.51

มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทฟิลเล่อร์ และ
สีด�า

โพลีเมอร์ริท เอเชีย 100 439.36 54.72 486.41 56.18 524.80 55.49

รวม 802.89 100 865.84 100 945.74 100

โครงสร้างรายได้
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[ 2.1 ] 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดัง
ต่อไปนี้

เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์เกิดจากการกระบวนการน�าเม็ดพลาสติกมาผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติมแต่ง (Additive) หรือฟิลเล่อร์ 
(Filler) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และค�านวณสัดส่วนที่เหมาะสม น�ามาผ่านกระบวนการหลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ท�า
เป็นเม็ดมาสเตอร์แบตซ์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในเรื่องของสี คุณลักษณะ และคุณสมบัติ ซึ่งในการใช้งานลูกค้าจะต้องน�ามาส
เตอร์แบตซ์ไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่ก�าหนดก่อนแล้วจึงน�าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การ
อัดเป่าฟิล์ม (Extrusion Blow Film), การรีดเข้าแม่แบบ (Extrusion), การเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Blow Molding) และการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection 
Molding) เป็นต้น 

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ เกิดจากการกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกแบบมาสเตอร์แบตซ์ แต่มีความเข้มข้นในระดับที่พร้อมน�า
ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ทันทีโดยมิต้องน�าไปผสมกับเม็ดพลาสติกอีกในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

การใช้วัตถุดิบในรูปแบบของคอมพาวด์ในการผลิตจะให้คุณภาพสีที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตซ์หรือ
การใช้วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกัน เนื่องจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์นั้นเป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติกแล้ว เมื่อ
ลูกค้าน�าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกจึงช่วยป้องกันปัญหาความไม่สม�า่เสมอของการกระจายของสีในเนื้อพลาสติกเหมือนกรณีที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช้วัตถุดิบในรูปของมาสเตอร์แบตซ์หรือการใช้ผงสี ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากการเลือกใช้เม็ดพลาสติก (Base Resin) ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจาก
การฟุ้งกระจาย เมื่อใช้ผงสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ดังนั้น การผลิตสินค้าที่ให้ความส�าคัญต่อความสม�า่เสมอของสี เช่น ส่วนประกอบยานยนต์ 
หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการแยกว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนของแต่ละส่วนประกอบในผู้ผลิตหลาย ๆ ราย แล้วจึงน�ามาประกอบรวมกัน จึงมักใช้คอม
พาวด์เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ เมื่อน�ามาประกอบรวมกันแล้วให้สีที่สม�า่เสมอกันนั่นเอง

2.1.1  เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch)

2.2.2  เม็ดพลาสติกผสมสีหรือสารเติมแต่งแบบส�าเร็จรูปหรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound)

นอกจากการผลิตวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์แล้ว บริษัท
ยังมีการผลิตและจ�าหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) ส�าหรับ ให้ลูกค้าของบริษัทน�าผงสีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของ
ตน โดยลูกค้าของบริษัท จะน�าผงสีไปเทผสมกับวัตถุดิบตั้งต้นประเภทอื่น ๆ เช่น เม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และ ฟิลเล่อร์ตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์สีผสม พลาสติก ที่บริษัทผลิตและจ�าหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ สีย้อม (Dye 
stuff) และผงสี (Pigment)

ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) นั้น สามารถใช้สีแต่ละกลุ่มผสมกันภายในกลุ่ม เช่น สีย้อมผสมสีย้อม หรือผสมกันข้าม
กลุ่ม เช่น สีย้อมผสมผงสี เพื่อให้ได้สีพลาสติกชนิดผงตามต้องการก็ได้ อย่างไรก็ดี ในการเลือกใช้สีผสมพลาสติกนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะ
สม ของประเภทของ เม็ดพลาสติกที่จะใช้เป็นเนื้อพลาสติกด้วย เนื่องจากสารสีแต่ละประเภทมีคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน 

การเลือกใช้สีของผลิตภัณฑ์พลาสติกนับเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งด้านการตลาดของสินค้าที่จะชักจูงให้ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาสีสันใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Colour matching) ท้ัง
เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า ในรูปแบบ ของสีผสมพลาสติกซึ่งน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง และการพัฒนาสีส�าหรับน�า ไปใช้ ในการผลิตมาสเต
อร์แบตซ์ของบริษัท

2.2.3  สีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants)
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[ 2.2 ] 
การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส�าคัญต่อ
อุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ ของประเทศไทย อาทิอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยประสบปัญหาด้านการแข่งขัน คู่แข่งทางการค้า
ในต่างประเทศมีข้อได้เปรียบทั้งต้นทุนและเทคโนโลยี ท�าให้อุตสาหกรรม
พลาสติกของไทยมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง

จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมระบุว่า โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยมี
จ�านวนประมาณ 5,000 โรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก มี
เพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ โดยมีส่วนของโครงสร้าง
ต้นทุนในการผลิตประกอบด้วยวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ร้อยละ 70 
แรงงานร้อยละ 10-15 พลังงานร้อยละ 5 - 8 ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ร้อยละ 10-15

       เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกยัง
ประสบกับภาวะชะลอตัว เศรษฐกิจบางภูมิภาค ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 
2556 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการว่างงาน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวในอัตราที่ต�่า และมี
ปัญหาอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงและอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ใน
ภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจญี่ปุ่นก�าลังประสบปัญหาชะลอตัว เศรษฐกิจจีน
ชะลอตัวเช่นกัน สถานการณ์การเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ 
มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายให้อยู่ในระดับต�่า เนื่องจากอัตรา
เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจปี 2558 
มีการเจริญเติบโตอย่างช้าช้า มีการขยายตัวที่ดีขึ้นและเด่นชัดในบางภาค
อุตสาหกรรม เช่น ภาคก่อสร้าง สาธารณูประโภค สินค้าอุปโภค-บริโภค

          สถานการณ์ราคาน�้ามันโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อ
เนื่องอันเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศ โอเปคตัดสินใจคงก�าลังการผลิต 
และประเทศอิรักสามารถส่งออกน�า้มันดิบได้เพิ่มขึ้น รวมถึงในปี 2558 
สหรัฐฯ สามารถผลิตน�้ามันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) จึงส่งผลให้
อุปทานน�า้มันโลกยังคงล้นตลาด มูลค่าและ การบริโภคน�้ามันลดลง

 สถานการณ์ราคาน�้ามันตลาดโลกในปี 2559 เนื่องจากความ
ไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ก่อให้เกิดปัญหาการตัดราคา กลุ่ม
โอเปคจึงได้ท�าการตกลงลดก�าลังการผลิตบางส่วน ส่งผลให้ราคาน�า้มัน  

2.2.1  คุณลักษณะการตลาด 

ปรับสูง ขึ้น ยืนอยู่ได้ในระดับ US$ 45-50/บาร์เรล เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และเร่งอัตราการผลิตและการบริโภค เสริม ความมั่นใจใน การ
ด�าเนินธุรกิจ และการลงทุนในหลายส่วนของตลาด อัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก เพิ่มขึ้นระดับ 2-3% ในขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโต
ได้กว่า 3-5% ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าอีกทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ต�่ามาก 
กระตุ้นให้การลงทุนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น
เป็นล�าดับ

         ส่วนด้านอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้นจากการ ใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน จากการใช้จ่าย ในสินค้าไม่คงทนและ
หมวดบริการ ปรับตัวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์ ด้านการเมือง มีความ
ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง รายได้ นอกภาคเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและ การใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับดัชนีความเช่ือม่ันของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดย
รวม ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลงทุน ภาคเอกชนมีการขยายตัวใน
หมวดเครื่องจักรเครื่องมือ ส�าหรับการส่งออกและการน�าเข้าสินค้า และ
บริการสุทธิลดลง เนื่องจากการส่งออกสินค้าและ บริการลดลงมากกว่า
การน�าเข้าสินค้าและบริการ

         อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลาย
น�้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการผลิต ชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตภัณฑ์
พลาสติกจะมีการใช้วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความ
ต้องการ ของลูกค้า  ถ้าคุณสมบัติที่ได้จากเม็ดพลาสติกยังไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การเติมสีหรือ ใส่สารเคมี เติม
แต่งอื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของทางบริษัท จากนั้นจะท�าการผสมกัน แล้ว
ท�าการ หลอม เพื่อเตรียม กระบวนการขึ้นรูปซึ่งมีหลากหลาย เช่น การ
ฉีด (Injection) การรีดหรือดึง(Extrusion) การเป่า (Blow) เป็นต้น  

บริษัทมีการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 88 ของรายได้ จากการขายของบริษัทในปี 2559 ซึ่ง
การจ�าหน่ายสินค้าในประเทศนั้น บริษัทใช้ช่องทางการ จ�าหน่ายโดยตรง
ให้แก่ลูกค้าซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ 
และปัจจุบันบริษัทยังเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายโดยการขายผ่านผู้จัด
จ�าหน่ายเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดจ�าหน่ายให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยง อีกประการหนึ่งด้วย
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ทางบริษัทประเมินภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้นทั้ง
การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ผลิตก�าลังการผลิตในประเทศและ ในปลาย
ปี 2558 มีการเริ่มต้นของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน(AEC) ท�าให้
สินค้าจากต่างประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรม
ในประเทศได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ทางบริษัทมีโอกาสในการขยาย
สัดส่วนการส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต เพื่อเป็นการตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงบริษัทได้ก�าหนดอัตราการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด อัตรา
การใช้ก�าลังการผลิต ตลอดจนประสิทธิภาพเครื่องจักร และประสิทธิผล
ของการด�าเนินธุรกิจ ส�าหรับรอบปีต่อๆไป ไว้เป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ 
เพื่อด�ารงความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเป็นล�าดับ

2.2.2  ภาวะการแข่งขัน

 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยนั้น มี
เป้าหมายสู่การเป็นผู้น�าด้านวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้
แนวคิด “Compound Values” ซึ่งมุ่งเน้นการจ�าหน่ายสินค้าที่หลาก
หลายและครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มาก
ที่สุด ทั้งลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าแบบทั่วไป (Commodity) เช่น 
มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาว, สีด�า และฟิลเล่อร์ หรือลูกค้าที่มีความ
ต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี และสาร
เติมแต่ง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรองรับค�าสั่งซื้อแบบเฉพาะเจาะจง
ของลูกค้า (Made To Order) ซึ่งต้องการสินค้าที่หลากหลายประเภท
ภายใต้ค�าสั่งซื้อเดียวกันได้อีกด้วย
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[ 2.3 ] 
การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

2.3.1   บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาส่งมอบเป็นส�าคัญ 
บริษัทมีการน�าเข้าวัตถุดิบประเภทที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ หรือจัดหาได้ในราคาที่ต�่ากว่าในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการน�าเข้า
วัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย (Natural Hedge) 

ส�าหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้
1)  เม็ดพลาสติก (Resin) นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ  40-60 

ของต้นทุนวัตถุดิบรวมของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เม็ดพลาสติกนั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทและชนิดต่าง ๆ  ที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันไป การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างประเภทของเม็ด
พลาสติกที่บริษัทน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักได้แก่ LLDPE, HDPE, LDPE, PP,PVC, GPPS, EVA เป็นต้น โดยบริษัทมีการจัดหาเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิต
ในประเทศเป็นหลักและยังมีการน�าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งจากกลุ่ม ASEAN ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร อาทิ สิงค์โปร มาเลเซีย และนอกกลุ่ม 
ASEAN ที่เป็นวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย

2)   สี (Colorants) นับเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญอีกประเภทหนึ่งของบริษัท สีที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสีชนิด
ผง โดยบริษัทมีการจัดหาสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาถึง ความได้เปรียบทางราคา
ต้นทุน ปริมาณ และระยะเวลาส่งมอบ

3)   ฟิลเล่อร์ (Filler) ใช้ส�าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยบริษัทมีการจัดหาฟิลเล่อร์จากผู้ผลิตและจัด
จ�าหน่ายในประเทศทั้งหมด

4)   สารเติมแต่ง (Additives) ใช้ส�าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวด์ประเภทสารเติมแต่ง โดยบริษัทมีการจัดหาสารเติมแต่งจากผู้
ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาด้านคุณภาพ คุณสมบัติ เป็นเกณฑ์ส�าคัญ

5)   อื่นๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตัวของแม่สี (Dispersing agent), สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต (Lubricants) และสารช่วยเพิ่ม
คุณสมบัติและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Processing Aids) เป็นต้น บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ เหล่านี้จากผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศ 
และมีการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว ในกรณีที่ท�าให้ต้นทุนในการผลิตแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

ประเภท

เม็ดพลาสติก 334.11296.10 50.5548.17

ฟิลเล่อร์

สี

61.6357.50

160.83161.90

9.329.35

24.3326.33

สารเติมแต่ง

อื่นๆ

รวม

36.2527.78

68.1671.48

660.98614.76

5.494.52

10.3111.63

100.00100.00

2558

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท)ร้อยละ ร้อยละ

2559

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในปี 2558 และปี 2559
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[ 2.4 ] 
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ส�าหรับนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทจะด�าเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในปริมาณ ที่เพียงพอ ต่อการผลิต ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน – 1 
เดือนครึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการส�ารองวัตถุดิบคงคลัง เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเท่านั้น มิได้มีนโยบายการส�ารองวัตถุดิบเพื่อการเก็งก�าไรแต่อย่าง
ใด ซึ่งมูลค่าวัตถุดิบในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นโดยรวมร้อยละ 7.50 เพื่อการสนับสนุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ให้ได้มา ซึ่งยอดขาย ที่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 
9.23 ในปีนี้ เป็นการยืนยันการเจริญเติบโตของตลาด และธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง ในภาวะเศรษฐกิจที่ก�าลังปรับตัวพัฒนาอย่างช้า ๆ

2.3.2   บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วย
งานต่าง ๆ มาโดยตลอด ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 14001:2004 และ OHSHA 18001:2007 จากบริษัท SGS จ�ากัด  โดยมลภาวะ
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ ฝุ่นละอองจากวัตถุดิบที่ฟุ้งกระจาย เช่น ผงแคลเซียม, ผงคาร์บอน, เศษผ้าปนเปื้อนน�า้มัน และบรรจุ
ภัณฑ์หรือภาชนะปนเปื้อน เป็นต้น  ในการจัดการกับมลภาวะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นดังกล่าว  บริษัทได้ติดตั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) ทั่วบริเวณ
ฝ่ายผลิต  และห้องปฏิบัติการทดสอบส�าหรับกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมและส่งมอบให้บริษัท อัคคีปราการ จ�ากัด (มหาชน) 
น�าไปเผาท�าลายตามกรรมวิธีที่ถูกต้องต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ยังด�าเนินการรักษาระดับความดังของเสียงที่เกิด
ขึ้นจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย รวมถึงการก�าหนดค่ามาตรฐานควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรการควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีระดับเสียง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อการได้ยินและสุขภาพของพนักงาน  โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เซฟตี้แพลน จ�ากัด ให้เข้าท�าการตรวจสอบและจัดท�ารายงานการตรวจวัด
คุณลักษณะแวดล้อมในการท�างาน ระดับความดังของเสียง, ความเข้มของแสง และความร้อนในโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกปี เพื่อประเมิน
ความเสี่ยง และพัฒนาประสิทธิภาพของการควบคุม ส่วนการตรวจวัดสภาพน�า้ทิ้ง  บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี 
จ�ากัด ท�าการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกๆเดือน พบค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยตลอด และนอกจากนี้บริษัทยังท�าการ  ว่าจ้างบริษัท ซี. ที. เอ็นไวร์รอน
เมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ�ากัด และบริษัท เฮลล์เอ็นไวเทค จ�ากัด ด�าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ฝุ่นควัน แสง เสียง และสิ่งแวดล้อม
ในการท�างาน เพื่อควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานสม�า่เสมอทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ประกอบกิจการเป็นเวลากว่า 13 ปี  บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้อง เกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เคย
ได้รับการตักเตือน หรือการปรับ จากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม อันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 บริษัทได้ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมภาครัฐ เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหาร และมาตรฐานการจัดด�าเนินการที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสอมตลอดทั้งปี และยังได้รับ “มาตรฐานโรงงานสีเขียว” ระดับ 3 เป็นการยืนยันถึงระเบียบ 
แบบแผนการด�าเนินงาน ตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด

ในระหว่างปี 2559 ด้วยสาเหตุสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบแผนการผลิตในระดับผู้บริโภคจึงท�าให้
เกิดความล่าช้าในการเรียกวัตถุดิบเข้าใช้งาน ทั้งจากบริษัทคู่ค่าในกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่ได้อนุมัติงานประมูล และทั้ง
จากคู่ค้าต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าเพื่อการส่งออก คิดประมาณมูลค่า100ล้านบาท ซึ่งคาดการว่า สินค้า
เหล่านี้จะสามารถผลิตและจัดส่งได้ภายใน ครึ่งปีแรกของปี 2560
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ปัจจัยความเสี่ยง
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[ 3.1 ] 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ

[ 3.2 ] 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัด
จำาหน่ายวัตถุดิบ

ต้นทุนหลักในการผลิตของบริษัทคือวัตถุดิบ โดยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิตรวมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของกลุ่มบริษัท คือ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามค�า
สั่งซื้อของลูกค้า โดยเม็ดพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 – 50 ของ
ต้นทุนการผลิตรวมและวัตถุดิบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 20 – 40 ของต้นทุนผลิต
รวม

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะใช้เม็ดพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิด
ความหนาแน่นสูง HDPE (High Density Polyethylene), เม็ดพลาสติกโพลิ
เอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�า่เชิงเส้น LLDPE (Linear Low Density Poly-
ethylene) และ เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�า่ LDPE (Low 
Density Polyethylene) โดยบริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก HDPE, 
LLDPE และ LDPE ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10, ร้อยละ 25 และร้อย
ละ 10 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อ จากผู้

บริษัทมีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จัดจ�าหน่ายราย
ใหญ่ที่มีความน่าเชือถือในระดับสูงและจัดซื้อตรงจากผู้ผลิตอีกด้วย และ
นอกจากนี้  ทางบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ หากผู้จัดจ�าหน่ายไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอต่อความ
ต้องการหรือไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ทันตามความ
ต้องการใช้ของ ทางบริษัทมีผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่นไว้ส�ารองในยามฉุกเฉิน 

ผลิตและผู้จัดจ�าหน่าย ภายในประเทศ ทั้งนี้ ราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการ
ปรับตัวเปลี่ยนไป ตามอุปสงค์และอุปทาน ของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก รวมถึง
ราคาน�้ามันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ในปี 2559 มีการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคาน�้ามันเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากความ
ไม่สมดุลของระดับอุปสงค์และอุปทาน ท�าให้ราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้นกว่าใน
ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นตามล�าดับ การบริหารความเสี่ยง ใน
ส่วนของ วัตถุดิบ พลาสติก ทางบริษัทได้มีการตกลงราคาซื้อล่วงหน้าในบาง
ส่วน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา และเป็นการชะลอ
การปรับราคาอย่างเฉียบพลัน อีกทั้งยังมีการติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้อยู่มีราคาสะท้อนต้นทุนราคาตามราคาตลาดอย่าง
ต่อเนื่องและใช้นโยบายการก�าหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนขายของ
บริษัทควบคู่ไปกับภาวะตลาด ทางบริษัทมีการพิจารณาอัตราความสามารถใน
การท�าก�าไรขั้นต้นของบริษัทให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 15 – 20 

อีกทั้งยังสามารถท�าการเปรียบเทียบราคาเพื่อจัดหาวัตถุดิบในราคาที่
แข่งขันได้มากขึ้น ณ ปัจจุบัน ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบหลักยังสามารถจัดหา
วัตถุดิบได้ตามคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท 
และสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งานของ
บริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่ายแต่ละรายนั้น
ไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของบริษัท 
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[ 3.3 ] 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย

 3.2.1.  มาตรการการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ( AEC )
ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าเขตภูมิภาคอาเซียน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งรวมถึงเม็ดพลาสติก ซึ่งในปี 2553 

ประเทศไทยได้ตกลง ลดอัตราภาษีน�าเข้า ให้เหลือ ร้อยละ 0 ให้กับประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนโดยสมบูรณ์ จึงส่งผลให้มีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์
พลาสติก และเม็ดพลาสติก จากกลุ่มประเทศอาเซียนจะเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขัน ในอุตสาหกรรม พลาสติกในประเทศ
เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศ ที่มีศักยภาพ ในอุตสาหกรรมพลาสติกในระดับต้น ๆ ท�าให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่น
ว่า เนื่องจากในผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์แบตซ์นั้นเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละค�าสั่งซื้อ การวิจัยและพัฒนาสินค้า ร่วมกันนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ
ท�าให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปอาจใช้เวลาในการทดสอบและพัฒนาสินค้าตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 1 เดือนส�าหรับ
แต่ละค�าสั่งซื้อ ดังนั้น บริษัทจึงมีความได้เปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อข้อก�าหนดของลูกค้าและให้บริการได้รวดเร็วกว่า 
อีกทั้งบริษัทยังมีความได้เปรียบในเรื่องของการให้บริหารหลังการขาย ซึ่งบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ลูกค้าของบริษัทเมื่อ
ประสบปัญหาในการน�าสินค้าไปใช้ในการผลิตอีกด้วย บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของคู่แข่งในต่างประเทศแต่อย่างใด

3.3.2  กฎหมายเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก
ปัจจุบันการรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด�าเนินธุรกิจ การใช้พลาสติกเป็นประเด็นส�าคัญประเด็นหนึ่งที่มี

การออกนโยบายต่างๆในหลากหลายประเทศเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหรือเพิ่มสัดส่วนการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ประเทศไทยเป็น
ผู้ส่งออกถุงพลาสติกรายใหญ่ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีจ�านวนมากที่เป็นลูกค้าของทางบริษัท ท�าให้ความเสี่ยงด้านการออกกฎหมายเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
ในประเทศต่างๆทั่วโลก มีโอกาส ที่จะลดอุปสงค์ในธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทได้มีการติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
เข้าร่วมเป็นสมาชิกในระดับก่อตั้งของสมาคมพลาสติกชีวภาพฯ เพื่อรับรู้ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการตลาด เทคนิคตลอดจนความเคลื่อนไหว
ต่างๆอันเกี่ยวข้องกับภาครัฐและระบบภาษีที่จะมีบทบาทในการก�ากับในอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ถุงพลาสติกสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคถุงพลาสติกในอนาคต
อีกช่องทางหนึ่งด้วย
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ
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[ 4.1 ] 
ทรัพย์สินถาวรหลัก
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ ภาระผูกพัน

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

เจ้าของ 147.75 ค้�าประกันสถาบันการเงินในประเทศ

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

เจ้าของ 202.16 ค�า้ประกันสถาบันการเงินในประเทศ

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 282.80 ค�า้ประกันสถาบันการเงินในประเทศ (บางส่วน)
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน เจ้าของ 6.73 - ไม่มี -
5. ยานพาหนะ เช่า 4.44 ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าการเงิน 
6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เจ้าของ 3.43 - ไม่มี-
บริษัทย่อย
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    ส�านักงานใหญ่และโรงงาน 
    ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1
    นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ 
    อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  
    10240
    พื้นที่ : ประมาณ 2,592  ตร.ม.

เช่า - - ไม่มี -

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

เจ้าของ - - ไม่มี -

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 12.01 ค�า้ประกันสถาบันการเงินในประเทศ
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน เจ้าของ - - ไม่มี -
5. ยานพาหนะ - - - ไม่มี -
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บริษัทมีนโยบำย เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน เพิ่มก�ำลังกำรผลิต 

ลดควำมซ�้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และผลกระทบด้ำนควำมเสี่ยง

ทำงธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบกำรอย่ำงเด่นชัด 

[ 4.2 ] 
นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน
ในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ
1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว มูลค่า 50 ล้านบาท และได้รับบัตรส่งเสริม

การลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555-2563) ได้เปิดด�าเนินการในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยด�าเนินการ
ผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์ แบตช์ประเภทสีด�า โดยการเช่าอาคารโรงงาน เครื่องจักร และคลังสินค้า จากบริษัท
เพื่อผลิต และจัดจ�าหน่ายสินค้าทั้งโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้า Converters และผ่านไปยังตัวแทนจัดจ�าหน่าย Distributors มียอดขายรวม
ทั้งสิ้น 537 ล้านบาทในปี 2559

2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจในตลาด
ผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมคุณสมบัติพิเศษ บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับ
จากเริ่มด�าเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดด�าเนินการ

3. บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาทรองรับ แผนขยายธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑ์
ประเภทคอมพาวด์พิเศษ บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากเริ่มด�าเนิน
ธุรกิจ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดด�าเนินการ
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ข้อพิพาททาง
กฎหมาย
ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อสินทรัพย์หรือการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)
COLOR
เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-323-2601-8
02-323-2227-8
www.saleecolour.com
เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือ
เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เม็ด
พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�าเร็จรูป หรือเม็ด
พลาสติกคอมพาวด์ (Compound)  และสีผสม
พลาสติกแบบชนิดผง  (Dry Colorants) 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
ทะเบียนเลขที่   บมจ. 0107551000282

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เลขที่  3970
นางสาวทิพวัลย์         นานานุวัฒน์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เลขที่  3459
นางสาวมณี   รัตนบรรณกิจ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เลขที่  5313

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000 
โทรสาร :  0 2009-9991

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ประเภทธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จ�านวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. 652,343,752 หุ้น
จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว  583,511,702 หุ้น 
สิทธิออกเสียง 1:1
จ�านวนหุ้นซื้อคืน  -
จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
ณ วันที่ 17 พ.ย. 2559               583,511,702 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จ�านวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. -
จ�านวนหุ้นซื้อคืน  -

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
สําคัญอื่น
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชื่อที่ใช้ส�าหรับการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “COLOR” 
มีทุนจดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนช�าระแล้ว 583,511,702 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

[ 7.1 ] 
จำานวนทุนจดทะเบียน
และทุนชำาระแล้ว
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[ 7.2 ] 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ก)  บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วน (%)
1 กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ากัด

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จ�ากัด
น.ส.กันย์วดี  จิวะพรทิพย์
น.ส.ธันธิดา  จิวะพรทิพย์
นายพัฒนชาตติ์  จิวะพรทิพย์
นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์
นายประกิต  อัศวกาญจน์
นายชาญชัย  อัศวกาญจน์

167,832,530
123,230,167
30,840,982
1,428,014
1,097,014

200,366
44,526

10,946,935
44,526

28.76
21.12
5.29
0.25
0.19
0.03
0.01
1.88
0.01

2 กลุ่มบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
นายสาทิส  ตัตวธร
นายสิรภัทร  ตัตวธร

63,188,033 
47,659,633
13,800,900 
1,727,500

10.83
8.17
2.37
0.30

3 นายศศิศ   มนต์เสรีนุสรณ์ 33,123,600 5.67

4 นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉริยะสมบัติ 22,792,200 3.91
5 นายชัยวัฒน์  อนันควานิช 21,655,100 3.71
6 นายรัฐวิทย์  ปรปักษ์ขาม 18,001,100 3.09
7 นายชูศักดิ์  เตชะสันติสุข 18,000,000 3.09

8 นายวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 11,620,000 1.99
9 กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์

นางกัลยา  ตั้งตรงศักดิ์
นายไพบูลย์  ตั้งตรงศักดิ์

20,865,600
11,200,000
9,665,600

3.58
1.92
1.66

10 นายนิพนธ์  มโนมยางกูร 9,000,000 1.54

รวม 386,077,163 66.16
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(ข)  บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัท 
      ตามสมุด ทะเบียน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น  

1 กลุ่มนายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
น.ส.กันย์วดี  จิวะพรทิพย์
น.ส.ธันธิดา  จิวะพรทิพย์
นายพัฒนชาตติ์  จิวะพรทิพย์
นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์

33,610,902
30,840,982
1,428,014
1,097,014

200,366
44,526

5.77
5.29
0.25
0.19
0.03
0.01

2 กลุ่มนายธเนศพล มงคลรัตน์
นางสาวศรัญธินี  มงคลรัตน์
นายวัชรชัย  มงคลรัตน์
นายธเนศพล  มงคลรัตน์
นางภัทริน  มงคลรัตน์

22,972,466
9,000,000
9,000,000
3,303,966
1,668,500

3.93
1.54
1.54
0.57
0.29

3 กลุ่มนายรัช  ทองวานิช
น.ส. วรินทร์เพ็ญ  ทองวานิช
นายรัช  ทองวานิช

6,122,326
6,077,800

44,526

1.05
1.04
0.01

4 กลุ่มนายชาญชัย  อัศวกาญจน์
นายประกิต  อัศวกาญจน์
นายชาญชัย  อัศวกาญจน์

10,991,461
10,946,935

44,526

1.89
1.88
0.01

5 นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ 5,170,015 0.89

6 นายราชัน  ควรหา 211,365 0.04
รวม 79,078,535 13.55

2.  ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นสัดส่วน

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

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

บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท
แบ่งเป็น 150,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ 149,998 หุ้น 100%

บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท
แบ่งเป็น 150,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ 149,998 หุ้น 100%
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การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าในกลุ่มโซลเว้นท์, โมโนเมอร์, โพลียูรีเทน, 
เคมีภัณฑ์อาหารสัตว์, เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร, เคมีภัณฑ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น และมีการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559  มีทุนจดทะเบียน 
150 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.23 ของทุนจดทะเบียน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัท  สาลี่อุตสาหกรรม  จ�ากัด  (มหาชน)    ประกอบธุรกิจ
รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเลคทรอ
นิคส์และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบและ Subcon-
tractors เช่น ชิ้นส่วนประกอบของ สแกนเนอร์, พริ้นเตอร์, ถาดไอซี, 
ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีทุนจดทะเบียน 
380,121,074 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว 380,121,017 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.25 บาท และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก  ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน (%)

1 บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด 1,338,424 89.23
2 คุณพิมพา  จิวะพรทิพย์ 44,673 2.98
3 คุณประชา  จิวะพรทิพย์ 31,573 2.10
4 คุณเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ 30,000 2.00
5 คุณพรทิพย์  จิวะพรทิพย์ 13,182 0.88
6 คุณสาทิส  ตัตวธร 12,000 0.80
7 คุณกัญญา  รัตน์ตันติพฤกษ์ 6,750 0.45
8 คุณธีระพล  อัศวกาญจน์ 3,000 0.20
9 คุณสิทธิชัย  ประวงษ์รัตน์ 1,500 0.10
10 คุณกรณัฐ  จิวะพรทิพย์ 8 0.001
11 คุณเขมิกา  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25
12 คุณเขมนที  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25
13 คุณณัฐพร  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25
14 คุณอรรถวุฒิ  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25
15 คุณธนินทร์  จิวะพรทิพย์ 3,778 0.25

รวม 1,500,000 100

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (%)

1 บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม 
จ�ากัด

382,379,652 25.15

2 นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์ 58,000,000 3.81
3 นายเศวต นราธิปกร 54,282,300 3.57
4 นายสาทิส ตัตวธร 51,595,552 3.39
5 นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ 45,108,468 2.97
6 น.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์ 42,315,424 2.78
7 นางประภัทยา จิวะพรทิพย์ 42,123,004 2.77
8 น.ส.ศรัญธินี มงคลรัตน์ 38,000,000 2.50
9 นายวัชรชัย มงคลรัตน์ 35,000,000 2.30
10 นายสูตร นราธิปกร 32,934,200 2.17
11 นายชัยวัฒน์ อนันควานิช 32,129,700 2.11

รวม 778,868,300 53.52
3.  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
  – ไม่มี –
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[ 7.3 ] 
การออกหลักทรัพย์อืน่

7.3.1  บริษัทจึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 6,052,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ถือใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม COLOR-W1 เป็นดังนี้

อัตราการใช้สิทธิเดิม 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
ราคาการใช้สิทธิ เดิม 4.00 บาทต่อหุ้นสามัญ 
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ 3.0993 บาทต่อหุ้นสามัญ
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (COLOR-W1) ดังนี้
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้   : 48,416,270 หน่วย
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี ้   :         1,372 หน่วย
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้ใช้สิทธ ิ    : 48,414,898 หน่วย
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ    :            000 หน่วย

7.3.2  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 1,875,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ในการใช้สิทธิของกรรมการและ
พนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และปรับสิทธิของใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อบริษัท (COLOR-ESOP-W1) เป็นดังนี้

อัตราการใช้สิทธิเดิม 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
ราคาการใช้สิทธิ เดิม 1.60 บาทต่อหุ้นสามัญ 
อัตราการใช้สิทธิ ใหม่
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ 1.2397 บาทต่อหุ้นสามัญ 
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) ดังนี้
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้   :  14,895,000 หน่วย
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่พนักงานลาออก      1,365,749 หน่วย
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไปแล้ว    :   1,944,789 หน่วย
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ    :  11,584,462 หน่วย

ตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรร 

หุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 387,333,334 หุ้น เพื่อออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจำก

รำคำเสนอขำย หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต�่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท 

ซึ่งเข้ำเกณฑ์กำร ปรับสิทธิตำมข้อก�ำหนดสิทธิ ดังนี้



Annual Report 255928

[ 7.4 ] 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของ

บริษัท หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ำรองตำมกฎหมำย และเงินส�ำรองต่ำง ๆ ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้  โดยขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น ในการใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายในการจ่ายปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงิน ของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่าง ๆ ทั้งหมด 
โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559  บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 20.2 ล้านบาท เมื่อบวกก�าไรสะสม 11.96 ล้านบาท หักขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ระหว่างปี 0.7 ล้านบาท และหักส�ารองตามกฎหมาย 1.03 ล้านบาท จะคงเหลือก�าไรสะสม 30.45 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็น ให้จ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากก�าไรของปี 2559 และก�าไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงิน 20.4 ล้านบาท



Annual Report 2559 29

ผังการบริหารบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

[ 8.1 ] 
คณะกรรมการบริษัท
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8.1.1  คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน ์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

2. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5. นายรัช ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
6. นายขวัญชัย  ณัฎฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ
7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ
8. นายราชัน  ควรหา กรรมการ
9. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

  1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรม
  2.  พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์ กรรมการ
  3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

8.1.3   คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

  1. นายรัช ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ
  3. นายราชัน ควรหา  กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี – การเงิน
  4. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

  1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ กรรมการ
  3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ

8.1.4   คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์ ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

การเข้าร่วมประชุม / จ�านวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันธ์แทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์, นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์, นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล 
มงคลรัตน์, นายชาญชัย อัศวกาญจน์  และ นายราชัน ควรหา กรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนเข้าประชุม/จ�านวนการประชุม ปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

  1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ

4/4 5/5

  2. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน/กรรมการอิสระ

4/4 5/5

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

อิสระ

4/4 5/5

  4. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ

- 5/5

  5. นายรัช ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ

- 4/5

  6. นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ - 5/5
  7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ - 4/5
  8. นายราชัน  ควรหา กรรมการ - 5/5
  9. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการ - 5/5
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[ 8.2 ] 
ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีผู้บริหารจ�านวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.   นายรัช  ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร
2.   นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ
3.   นายราชัน  ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี – การเงิน
4.   นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
5.   นายบัญชา  ก�าจัด ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6.   นายฉลวย  ไพนิตย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
7.   นายมงคล  สุ่ยหาวงศ์ ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.   น.ส.เสาวนิตย์  สิริกรกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
9.   นางมัทนา  หอระดาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร
10.  นายสมพงค์  นครังสุ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
11.  นายกัษมา  บุญญธนัง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
12.  น.ส.กรรณิกา  บุญรอด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
13.  น.ส.ศรัญธินี  มงคลรัตน์ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
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[ 8.3 ] 
เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์ ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 โดย
คุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังน้ี

1. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประจ�าปีของบริษัท 
ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงาน การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้
3.1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด 

ๆ ของบริษัทจดทะเบียน
3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดท�าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544
3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครอง

ประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป
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[ 8.4 ] 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1)   ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2559 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม จ�านวนเงิน/ท่าน รวมทั้งคณะ

ค่าเบี้ยคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000 บาท ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท
ค่าเบี้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท ไม่เกินปีละ 500,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ครั้งละ 15,000 บาท
ไม่เกินปีละ 150,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน

ครั้งละ 10,000 บาท

ค่าบ�าเหน็จกรรมการ ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอ�านาจ
ของคณะกรรมการในการพิจารณา

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่า

ตอบแทน

กรรมการบริษัท ค่าบ�าเหน็จ รวม

  1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการ

80,000 - 150,000 150,000 380,000

  2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจ
สอบ/

ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการ

80,000 15,000 150,000 150,000 395,000

  3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการ

80,000 10,000 150,000 150,000 390,000

  4. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการ
บริษัท/กรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

- 10,000 150,000 150,000 310,000

  5. นายรัช  ทองวานิช ประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการ

- - 120,000 150,000 270,000

  6. นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการ

- - 150,000 150,000 300,000

  7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ - - 120,000 150,000 270,000
  8. นายราชัน  ควรหา กรรมการ - - 150,000 150,000 300,000
  9. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการ - - 150,000 150,000 300,000

รวม 240,000 35,000 1,290,000 1,350,000 2,915,000
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(2)   ค่ำตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย ผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ที่จ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 30.66 ล้านบาท (ปี 2558 = 25.54 ล้านบาท)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

• กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่ารับรอง เป็นจ�านวนเงิน 833,734.68 บาท
• บริษัท ได้มีการให้รถประจ�าต�าแหน่งกับคณะกรรมการบริษัท / บริหาร จ�านวน 5 คน ดังนี้

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

 • เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่าย
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมทั้งสิ้น 535,428.- บาท

 • โครงการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน 
(ESOP) จ�านวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความ
ตั้งใจในการท�างานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท�างานให้อยู่กับบริษัทใน
ระยะยาว และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 

รายชื่อ ต�าแหน่ง รุ่นรถ ค่าเช่าต่อเดือน 
(บาท)

จ�านวน
ปีที่เช่า

วันสิ้นสุดสัญญา
เช่า

บริษัทผู้ให้เช่า

นายรัช  ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร BENZ GLE 80,250.00 4 ปี 1 มิถุนายน 
2563 บจก.ไทยเร้นท์ อะคาร์ 

(1978)นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ Nissan X-Trail 33,170.00 3 ปี 1 ตุลาคม 2562

นายราชัน  ควรหา กรรมการบริหาร ฝ่าย
บัญชี-การเงิน

HONDA CRV 31,030.00 4 ปี 5 มกราคม 
2560

ทีเอสเอส ออโต 
เรนทอล จ�ากัด

นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหาร ฝ่าย
สนับสนุน
และพัฒนาธุรกิจ

Honda Accord 
Hybrid 2.0

35,845.00 4 ปี 1 ธันวาคม 
2563

บจก.ไทยเร้นท์ อะคาร์ 
(1978)นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการบริษัท และ    

ที่ปรึกษา
Toyota Camry
Hybrid 2.5 V 

31,565.00 4 ปี 1 สิงหาคม 
2563
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 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 1 (ESOP) จ�านวน 
14,895,000 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งงาน และอายุงาน ทั้งนี้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการ
ใช้สิทธิ คือ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจ�านวน 19 ราย ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 40.68 เมื่อเทียบกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ
 กรรมการและ/หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครั้งในวันท�าการสุดท้ายของสถาบันการ
เงินในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของแต่ละปี ก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2557 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม 
2561 โดยจะใช้สิทธิตามจ�านวนที่ก�าหนด ดังนี้
 ปี 2557 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ขอจ�านวนที่ได้รับจัดสรร
 ปี 2558 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�านวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1)
 ปี 2559 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจ�านวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-2)
 ปี 2560 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจ�านวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-3)
 ปี 2561 ใช้สิทธิในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

 บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 253 คน โดยในปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นเงินจ�านวน 101.70 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ บริษัทได้
จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท

 จ�านวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) หรือ COLOR-ESOP-W1 จ�านวน 15,000,000 
หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการท�างานและสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งงาน และอายุงาน 
ทั้งนี้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 
1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยมีพนักงานของบริษัทจ�านวน 70 ราย ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.32 เมื่อเทียบกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

[ 8.5 ] 
บุคลากร

ปี 2559 จ�านวน (คน)

พนักงานในส่วนส�านักงาน 58
พนักงานฝ่ายคุณภาพและตรวจสอบ 27
พนักงานในสายการผลิต / คลังสินค้า 168
รวม 253

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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การกาํกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” บริษัท
จึงได้น�าหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัท โดย
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 
ณ วันที่ 17 เมษายน 2551 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

[ 9.1 ] 
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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[ 9.2 ] 
คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

2. พล.ท.ดร.รพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน/กรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการบริษัท/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
5. นายรัช  ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
6. นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ

7. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ
8. นายราชัน  ควรหา กรรมการ
9. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ กรรมการ
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์, นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์,  นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคล
รัตน์, นายชาญชัย อัศวกาญจน์  และ นายราชัน ควรหา กรรมการสองในหกท่านนี้    ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลและก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการด�าเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท
2. พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และก�ากับดูแลด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
3. ดูแลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และก�าหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
4. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และ

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก�ากับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่

ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
8. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือ

บุคคลอื่นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีอ�านาจอนุมัติรายการ
ที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ก�าหนดให้รายการ  ที่กรรมการ  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท
 - การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
    ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
    อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อช�าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ�านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด
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9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ
2. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน* กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ

* นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการ
สอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ท�างานด้านการบัญชีโดยตรง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารของ

บริษัท รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจ�าปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก

และผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ

ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และ

บริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่ส�าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อ
สาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
• ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�านวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
• รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็น
ที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
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9.2.3  คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�านักงาน 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้
บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�านักงาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน
ที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้
บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายรัช           ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร
2. นายขวัญชัย     ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายราชัน        ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี – การเงิน
4. นายพีรพันธ์     จิวะพรทิพย์ กรรมการบริหารฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้มีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัท โดยก�าหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ 

แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความ
สัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของกิจการ
6. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค�าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอ�านาจสั่งการของฝ่าย

งานนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอ�านาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มี
อ�านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”ให้มีความหมายตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ
บริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน
คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจ�านวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้น�า

เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการผู้จัดการ มีอ�านาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจ�านวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้น�า

เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะผู้บริหารจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายบัญชา        ก�าจัด ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. นายฉลวย        ไพนิตย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
3. นายมงคล        สุ่ยหาวงศ์ ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวเสาวนิตย์  สิริกรกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
5. นางมัทนา        หอระดาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร
6. นายสมพงค์      นครังสุ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
7. นายกัษมา        บุญญธนัง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
8. นางสาวกรรณิกา  บุญรอด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
9. นางสาวศรัญธินี  มงคลรัตน์ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัท
3. มีอ�านาจอนุมัติ  และมอบอ�านาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทซึ่งอ�านาจการ

อนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด 
4. มีอ�านาจออกค�าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  และผลประโยชน์ของบริษัท  และเพื่อรักษา

ระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
5. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท
7. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่

ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

  ทั้งนี้การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บุคคลอื่น ที่กรรมการ ผู้จัดการ เห็นควร  จะไม่รวมถึง
อ�านาจและ/หรือการมอบอ�านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใด  (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่ส�านักงาน คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด)  กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติ รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อพิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนิน
ธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
9.2.4  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการ
3. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบายต่าง ๆ ดังนี้

1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
2.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้

จัดการขึ้นไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

2.1 กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
2.2 ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

3. ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อบริษัท

4. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปีโดย
ค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
9.2.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ ประธานกรรมการ
2. นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์ กรรมการและเลขานุการ
3. นายราชัน  ควรหา กรรมการ
4. นางมัทนา  หอระดาน กรรมการ
5. นายฉลวย  ไพนิตย์ กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. เสนอการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ ความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม

3. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�าหนด
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่

ก�าหนด 
5. เสนอก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัท

ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. น�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ 

และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง



Annual Report 255946

ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงสุด คณะกรรมกำร

สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ วิสัยทัศน์ และควำมน่ำเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

ที่กฎหมำยก�ำหนด โดยบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรซึ่งสำมำรถสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

[ 9.3 ] 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบ
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี  โดย
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินทีเพียงพอ ซึ่งสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

9.3.1  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งก�าหนด ให้มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยคัดเลือกจาก
กรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ท�าหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะ 
กรรมการ บริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้อง รับผิดชอบ โดยตรง ต่อคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย ทั้ง 3 องค์กรโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการก�าหนดการใช้เกณฑ์การบริหาร
หลักเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการแต่งตั้ง กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท  เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการ
ผู้มีสิทธิลงนาม เพื่อรับและ ด�าเนินนโยบายการบริหารตามหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท และต้องก�ากับดูแลให้บริษัทย่อย มีข้อบังคับในเรื่องการท�า
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการท�ารายการ ส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย และการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการ
บันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนด  ด้วย

9.3.2  กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

[ 9.4 ] 
การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
บริษัทย่อย
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[ 9.5 ] 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้ารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุป
จ�านวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล บริษัทมีการด�าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือน�าไปเปิดเผยจนอาจท�าให้บริษัทได้รับ
ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้น
สภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ก�าหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่
ส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลัทรัพย์และเวปไซท์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่ายอีกด้วย
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[ 9.6 ] 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้ง บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส�าหรับปี 
2559  ดังนี้

•  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด   
บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ากัด   
บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ�ากัด   
รวมทั้งสิ้น            
•  ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 
ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ  
รวมทั้งสิ้น 

1,000,000.00  บาท
460,000.00  บาท
15,000.00  บาท
15,000.00  บาท

 1,490,000.00  บาท

 90,000.00  บาท
90,000.00  บาท

[ 9.7 ] 
การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

ก�าหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ปะ
ชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระ
ต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเวปไซท์ของ
บริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

1. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ก�าหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม 

ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
5. ก�าหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องท�าการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
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6. จัดท�ารายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและค�าชี้แจงของคณะ
กรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว

7. เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเวปไซท์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสมารถตรวจ
สอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม
ทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

1. ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยก�าหนดทิศทาง
การออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
5. ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
6. แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535

7. ก�าหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการด�าเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้
ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

พนักงาน บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการการท�างานที่มีคุณภาพ

คู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงท�าร่วม
กัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวม
ถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว

คู่แข่ง บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกันในอุตสาหกรรม

เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
ชุมชม/สังคม บริษัทรับผิดชอบในการดูแลมิให้การด�าเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน

และสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนโยบายใน
การสร้าง/พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาล บริษัทค�านึงถึงความส�าคัญในการท�างานอย่างโปร่งใส โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาค
รัฐเพื่อความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการช�าระภาษีด้วยความถูกต้องและ
ตรงตามข้อก�าหนดและระยะเวลาที่กฏหมายก�าหนด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้การสนับสนุน
ทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น  เพื่อสร้างเสริมผลการด�าเนินงานของบริษัทและสร้างความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว  บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ก�าหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส�าคัญซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลัทรัพย์และเวปไซท์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่านและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความ
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3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ

ในสาขาต่าง ๆ  และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะท�าหน้าที่ในการการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดท�าข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และได้ท�าการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

3.1  จรรยาบรรณทางด้านการด�าเนินธุรกิจ
• การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดี
• การบันทึกและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
• การรักษาความลับขององค์กร
• การขัดกันของผลประโยชน์
• การดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร
• การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชุมชนต่าง ๆ
• การจัดซื้อและจัดหาอย่างเป็นธรรม
• การจ้างงานอย่างโปร่งใส
• บรรยากาศในการท�างานที่ดีอย่างมีมาตรฐาน
• การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

3.2  จรรยาบรรณของพนักงาน
• ความซื่อสัตย์
• การรักษาข้อมูลและเอกสารอันเป็นความลับ
• การรักษาดูแลทรัพย์สิน

สามารถ และมีประสบการณ์ความช�านาญในธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าที่ถ่วง
ดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมี
อ�านาจโดยไม่จ�ากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งทั้งสอง

บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติขอบคณะกรรมการ

2. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 4 คณะ ได้แก่ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี 
2. คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน
3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน
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• การยึดมั่นในวิชาชีพ
• การท�าธุรกิจส่วนตัว
• การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
• กิจกรรมทางการเมือง
• กิจกรรมทางศาสนา

การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะก�าหนดให้กรรมการหรือ
ฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลใน
สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการท�างาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsource) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส�าคัญอย่างสม�า่เสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อ
ถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้ง
การด�าเนินงาน และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความส�าคัญต่อรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย

4. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�า่เสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหนึ่ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อม

เอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้ง
มีเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถ
ตรวจสอบได้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุง

แก้ไข โดยจะมีการก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน 

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ “ค่าเบี้ยประชุม” ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะค�านึงถึงความ

เพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีโดย
พิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นส�าคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจ�านวนไม่สูงผิด
ปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้จะค�านึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของทุกปี

7. การพัฒนา
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท�าเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับต�าแหน่งสามารถด�าเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
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รายชื่อ จ�านวนเข้าประชุม/จ�านวนการประชุม ปี 2558
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ การเข้าร่วมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น
1. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์ 4/4 - 5/5 1/1
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ 4/4 1/1 5/5 1/1
3. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน 4/4 1/1 5/5 1/1
4. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ - 1/1 5/5 1/1
5. นายชาญชัย  อัศวกาญจน์ - - 5/5 1/1
6. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ - - 4/5 1/1
7. นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์ - - 5/5 1/1
8. นายราชัน  ควรหา - - 5/5 1/1
9. นายรัช  ทองวานิช - - 4/5 1/1

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส�าหรับในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อ
สังคม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธร
รมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้ภาค
อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ในการนี้ บริษัทฯ 
จึงก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

[ 10.1 ] 
นโยบายภาพรวม
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
2. การต่อต้านการทุจริต
บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุน

กิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�าเร็จ
ของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนด  “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น” เอกสารแนบ 5

3 .การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าว

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ เช่น นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว โดยมีโครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย 
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีการจ้างพนักงานผู้พิการมากกว่าสัดส่วนที่ พรบ. ก�าหนดเข้าท�างานในส่วนงานที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

4 .การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายผลตอบแทน ก�าหนดระยะเวลา

ท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด และค�านึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษัทได้รับ
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั้งสองระบบจาก SGS ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ So-
cial and Monetary Incentives for Smoking Cession at Large Employers (Quit CHAMPS) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้พนักงาน
และคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดี ลดปัญหาด้านสังคม

5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเรื่องการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณค่า 

คือ สินค้าและบริการมีประโยชน์ตามที่ลูกค้าต้องการ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงก�าหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ�ากัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทได้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคมและสิ่ง

แวดล้อมโดยบริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอย่างเสมอภาคการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ การรณรงค์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมที่
ท�างาน มีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น การร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในโรงเรียนชุมชนต่างๆ การร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ชายเลน การร่วมท�า Big Cleaning Day กับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และการร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสม�า่เสมอ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR
ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2553 ทา

งบริษัทฯ ได้คัดเลือกจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในโครงการนวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม ชื่อผลิตภัณฑ์ น�าร่องการใช้ถุงเพาะช�า
พลาสติกชีวภาพส�าหรับไม้ดอกไม้ประดับ โดยบริษัทมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
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[ 10.2] 
การดำาเนินงานการจัดทำารายงาน

[ 10.3 ] 
การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยได้รับการ
รับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากบริษัท SGS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
และเพื่อให้มั่นใจว่า

• มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการด�าเนินงานของบริษัท
• การด�าเนินงานของบริษัทได้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
• มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น

1.  โครงการคัดแยกขยะ
บริษัทฯ ได้สร้างจิตส�านึกให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อม

ภายในโรงงาน โดยการจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความส�าคัญของการคัดแยกขยะ โดยได้น�า
เงินที่ได้จากการคัดแยกขยะคืนกลับให้พนักงานทุกคน ในรูปของก�านัล เพื่อให้พนักงานมีก�าลังใจ

2.  โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี
บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ และควบคุมการใช้สารเคมี โดยค�านึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ

พนักงาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างสม�า่เสมอ รวมถึงปรับปรุงข้อปฏิบัติในการท�างานเป็นระยะและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งก�าหนดการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจ�า

3.  โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความส�าคัญของการประหยัดพลังงาน เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็น

ปัญหาที่ทั่วโลกก�าลังประสบอยู่ โดยรณรงค์ให้พนักงานร่วมมือกันในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่พนักงานอย่างทั่วถึงสม�า่เสมอ

4.  กิจกรรม 5 ส
บริษัทฯ ได้มีนโยบายจัดท�ากิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต โดยให้พนักงาน

ตระหนักถึงความสะอาด ความมีระเบียบ ความสะดวกในการท�างาน ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี โดยทางคณะกรรมการ 5 ส 
จะก�าหนดวันท�ากิจกรรม Big Cleaning Day ในทุก ๆ ปี

- ไม่มี -



Annual Report 2559 57

[ 10.4 ] 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องทุกปี เช่น การอนุรักษ์พลังงาน 
การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนด้านศาสนา ที่นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ และยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการ
ศึกษาในจังหวัด ที่ขาดแคลน อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยหาข้อมูลต่าง ๆ จากพนักงานที่มีภูมิล�าเนาในต่างจังหวัด เพื่อเป็นก�าลังใจ และ
ส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน ในด้านกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ตลอด
จนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการอย่างมีระบบ เพื่อใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย ได้ท�าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) โดย
การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆเพิ่มเติมขึ้น 3 ด้านคือ

1. ระบบต้นทุนสินค้า
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศง 
3. สินทรัพย์ถาวร
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัท

มีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมิน
การควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะ
ในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดัง
กล่าว (ตามข้อ  3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน ความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน) นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและ
เพียงพอ  ส�าหรับ การควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอใน
ระดับหนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายที่จะใช้ ผู้ตรวจสอบภายใน โดย ว่าจ้าง
บุคคลภายนอก (Outsource) ให้ท�าการตรวจสอบและประเมินระบบ
ควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท 
เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท เซอร์วิส จ�ากัด ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2551 ถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้มีข้อ
เสนอแนะต่าง ๆ และบริษัท ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่าย ตรวจสอบภายใน
เพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) 
ภายนอก และด�าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และน�าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

[ 11.2 ] 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท

[ 11.1 ] 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท

- ไม่มี -
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตั้งให้บริษัท A.S.K.N.International Audit Services 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึ่ง
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฎฐพล  ศรีบุญเรืองฤทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท และ นาย
ณัฎฐพล  ศรีบุญเรืองฤทธิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมพียงพอกับการปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 6 ปี โดย
บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง นางจิราวรรณ  ก�าจัด ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท เพื่อท�าหน้าที่ประสานงาน กับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้
ตรวจสอบภายใน ของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ 

[ 11.3 ] 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท
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รายการระหว่างกัน
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ รายการ ขนาดรายการ 
 ปี 2558 

(ลบ.)

ขนาดรายการ
  ปี 2559 

(ลบ.)

เหตุผลและความจ�าเป็น

บริษัท วีไอวี 
อินเตอร์เคม จ�ากัด 
(“VIV”)

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม 
จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วน 21.12% 
และมีกรรมการร่วมกันได้แก่ 
นายสุชาติ 
จิวะพรทิพย์ และ
นายชาญชัย 
อัศวกาญจน์

1. ขายสินค้า
2. ซื้อสินค้า
3. ลูกหนี้การค้า
4. เจ้าหนี้การค้า
5. รายได้ค่าที่ปรึกษา

22.07
-

5.19
-
-

35.34
-

6.53
-
-

• บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ VIV 
ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดย
เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตาม
ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบ
เทียบรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้อง

• ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 
– 10 โดยเฉลี่ย

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการด�าเนินงานของบริษัท
• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการ

ค้าปกติ

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และ ปี 2559 ดังนี้ 

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด

บริษัท ไดเวอร์ เคมีคอลส์ จ�ากัด
บริษัท/บุคคลที่

เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์ รายการ ขนาด

รายการ 
 ปี 2557 

(ลบ.)

ขนาด
รายการ

  ปี 2558 
(ลบ.)

เหตุผลและความจ�าเป็น

บริษัท ไดเวอร์ส 
เคมีคอลส์ จ�ากัด 
(“DIV”)

มีกรรมการร่วมกันได้แก่ 
นายรัช ทองวานิช และ
ครอบครัวของนายรัช ได้แก่ 
ลูกสาว และลูกเขย ถือหุ้น
บริษัทในสัดส่วน 2.26%

1. ขายสินค้า
2. ซื้อสินค้า
3. ลูกหนี้การค้า
4. เจ้าหนี้การค้า

5 .14
16.48
1.35
3.53

5.03
36.02
1.17
2.67

• บริษัทขายมาสเตอร์แบตซ์ ให้แก่ DIV  ตามรายการ
ที่ 1 และ 3 เป็นการขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก 
DIV ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ จึงมีการสั่ง
ซื้อสินค้าจากบริษัทไปจ�าหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ 
เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบรายการค้ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ส�าหรับสินค้าที่ไม่
สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น ใช้การ
ก�าหนดราคาในลักษณะต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

• บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตามรายการที่ 2 และ 4 
เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก 
DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์นั้น เป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายสารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้า และราคาเป็นไป
ตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบ
รายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัท

• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
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บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่

เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์ รายการ ขนาดรายการ 

 ปี 2556 
(ลบ.)

ขนาดรายการ
  ปี 2557 

(ลบ.)

เหตุผลและความจ�าเป็น

บริษัท สาลี่
อุตสาหกรรม
จ�ากัด (มหาชน) 
(“SALEE”)

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัทในสัดส่วน 
8.17%
และมีกรรมการร่วมกัน
ได้แก่ 
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ 
และ
นายชาญชัย อัศวกาญจน์

1. ขายสินค้า
2. ซื้อสินค้า
3. ลูกหนี้การค้า
4. เจ้าหนี้การค้า

0.39
-

0.37
-

0.24
-

0.01
-

• บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE ตามรายการที่ 1 
และตามรายการที่ 2 โดย เงื่อนไขการค้าและราคา
เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติเมื่อ
เปรียบเทียบรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้อง

• บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก Salee ตามรายการที่ 2 และ
ราคาเป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติเมื่อ
เปรียบเทียบรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัท

• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่มีการก�าหนด
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน เนื่องจาก บริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจ�ากัด แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการดังกล่าว ได้ค�านึง 
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ส�าหรับในปัจจุบัน บริษัทได้มีการก�าหนด
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน โดยจะก�าหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการท�า
รายการดังกล่าว

1.  การท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท โพลีเมอร์ริทเอชีย จ�ากัด : บริษัทจะยังคงมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้เช่าช่วงที่ดิน

และอาคาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า, การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานะบริษัทย่อย,  การ
ซื้อขายสินค้า-วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ค�้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอร์ริท
เอเชีย จ�ากัด ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว 

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด: เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้า
ระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการท�ารายการ ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส�าหรับ
อุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้า วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต 
เป็นต้น ซึ่งการท�ารายการดังกล่าว เป็นไปตามธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน ธุรกิจปกติของบริษัท
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บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ�ากัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้า
ระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบหรือสินค้า เป็นต้น ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัท ส�าหรับรายการค่าที่ปรึกษาจ่ายจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

2.  นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
หากบริษัทมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ เหตุผล และความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และ
การมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการท�ารายการ
ระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการ
ท�าราย การในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวม
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ
บริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท
หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์น�าไปประกอบธุรกิจ
หรือด�าเนินงานแทนบริษัท
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และ  ข้อบังคับ   ประกาศ ค�าสั่ง

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนั้น ในปี 2554 ได้มีการก�าหนดนโยบายเพิ่มเติมส�าหรับ สินค้าที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยท�าการจ�าหน่ายให้แก่บุคคลที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถท�าการเทียบเคียงกับการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยท�าการจ�าหน่ายให้
แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งอาจเป็นช่องทาง ในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีและ
การเงิน อันอาจท�าให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับความเสียหายได้ 

เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงก�าหนดนโยบายในการก�าหนดราคาจ�าหน่ายแก่
บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�าหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจ�าหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการก�าหนดราคา
ส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) ดังนี้

ทั้งนี้ การก�าหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น เป็นการก�าหนดจากต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ที่จัดท�าโดยฝ่ายบัญชีและการ
เงินของบริษัท โดยในกรณีที่เมื่อเทียบเคียงกับต้นทุนที่ท�าการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการก�าหนดราคา
ส่วนเพิ่มจากต้นทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการ ซื้อหรือขายต่อรายการสินค้าเกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงานราย
ละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมของการท�ารายการต่อ
ไป

ประเภทสินค้า นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus)

กรณีเป็นสินค้าซื้อมาและขายไปไม่ผ่าน
กระบวนการผลิต

มากกว่าหรือเท่ากับ 1%

กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงโดยผลิต
ปริมาณมาก (เกินกว่า 500 กิโลกรัม) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 10%

กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงโดยผลิต
ในปริมาณน้อย (ต�า่กว่า 500 กิโลกรัม)

มากกว่าหรือเท่ากับ 30%
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ข้อมูลทางการเงินที่
สําคัญ
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ผู้สอบบัญชี
ปี 2557  นางสาววิสสุตา จริยธนากร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
ปี 2558  นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
ปี 2559  นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ปี 2557  ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ปี 2558  ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ปี 2559  ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สรุปรายงานผู้สอบบัญชี ปี 2555 – 2557
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ส�าหรับปี 2559 ค่าสอบบัญชีเพิ่มจากปี 2558 จ�านวน 50,000 บาท และปี 2557 จ�านวน 60,000 บาท

บริษัท งวด 2557 2558 2559

Salee colour ไตรมาส    390,000.00    390,000.00 390,000.00
รายปี    590,000.00    590,000.00 610,000.00
Total    980,000.00    990,000.00 1,000,000.00

Poly Merit Asia ไตรมาส      90,000.00     90,000.00 90,000.00
รายปี    330,000.00    330,000.00 370,000.00
Total    420,000.00    420,000.00 460,000.00

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  1,430,000.00 1,440,000.00 1,490,000.00

  BOI               90,000.00  บาท
  รวมทั้งสิ้น         90,000.00  บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น (BOI)
บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในประเด็นค่าใช้จ่ายในบริการอื่น ๆ ส�าหรับรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11.25 20.27 22.52
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 191.71 171.16 157.98
สินค้าคงเหลือ 178.94 159.44 127.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 4.92 2.68 4.21
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.45 3.58 4.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 390.27 357.13 316.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 724.52 683.83 723.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.43 3.43 4.26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1.89 5.18 4.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10.17 12.27 9.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 740.01 704.71 741.58
รวมสินทรัพย์ 1,130.28 1,061.84 1,058.26

(หน่วย : ล้านบาท)

ตารางสรุปงบการเงินรวม
ฐานะการเงิน และ ผลการด�าเนินงานที่เสนอประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานจากงบการเงิน ส�าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
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งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 124.81 90.45 105.09
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 157.02 135.01 109.25
เงินกู้ระยะยาวที่ครบก�าหนดภายใน 1 ปี 60.17 51.44 43.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบก�าหนดภายใน 1 ปี 1.69 2.86 2.98
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.54 1.24 0.92
รวมหนี้สินหมุนเวียน 346.23 281.00 261.74
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว– สุทธิ 40.07 63.88 115.33
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ 3.19 3.69 1.72
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8.12 4.35 8.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 51.38 71.92 125.39
รวมหนี้สิน 397.61 352.92 387.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,137.25 1,137.25
หุ้นสามัญ 583,511,702  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 583.51 582.54 581.65
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 106.31 105.59 104.94
ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6.22 4.64 1.87
ก�าไรสะสม
      จัดสรรแล้ว ส�ารองตามกฎหมาย 5.05 4.02 3.70
      ยังไม่ได้จัดสรร 31.58 12.13 (21.23)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 732.67 708.92 670.93
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,130.28 1,061.84 1,058.26

(หน่วย : ล้านบาท)
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งบกระแสเงินสด 2559 2558 2557

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี 25.73 32.48 (15.76)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 66.39 72.08 68.55
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (84.81) (2.91) (1.07)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 9.42 (71.43) (66.92)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (9.01) (2.26) 0.56
เงินสดและรายได้เทียบเท่าเงินสดต้นปี 20.26 22.52 21.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11.25 20.26 22.52

(หน่วย : ล้านบาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559 2558 2557

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 945.74 865.84 802.89
รายได้อื่น 5.02 3.60 4.09
รวมรายได้ 950.76 869.44 806.98
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ 774.07 699.91 682.79
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 71.47 62.37 59.29
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 71.56 63.82 58.23
รวมค่าใช้จ่าย 917.10 826.10 800.31
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 33.66 43.34 6.67
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (7.92) (10.86) (22.43)
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 25.74 32.48 (15.76)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (3.84) 0.83 0.72
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 21.90 33.31 (15.04)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับรายปี (1.42) 0.37 0.00
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 20.48 33.68 (15.04)
ก�าไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.038 0.057 (0.036)

(หน่วย : ล้านบาท)
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ(งบการเงินรวม) ในรอบปี 2559 – 2557

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.13 1.27 1.21
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) 0.59 0.68 0.69
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า) 0.21 0.27 0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า) 5.22 5.26 5.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน) 69.02 68.49 67.66
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า) 11.86 14.58 15.23
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน) 30.35 24.69 23.64
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้(เท่า) 6.73 6.95 7.46
ระยะเวลาช�าระหนี้(วัน) 53.51 51.80 48.24
วงจรเงินสด(วัน) 45.86 41.37 43.06
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น(%) 18.15 19.16 14.96
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน(%) 3.03 4.59 0.32
อัตราก�าไรอื่น(%) 0.53 0.41 0.51
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร(%) 231.78 181.37 2,656.47
อัตราก�าไรสุทธิ(%) 2.15 3.87 (1.86)
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%) ROE 4.67 6.28 0.99
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 3.07 4.09 0.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%) 11.81 13.25 8.01
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า) 0.87 0.82 0.75
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.54 0.50 0.58
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย(เท่า) 9.86 7.56 4.02
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน(เท่า) 0.48 1.44 0.29
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%) 0.00 0.00 0.00
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การวิเคราะห์และ
คําอธิบายของฝ่าย
จัดการ
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1. ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ

กลุ่มบริษัทได้จ�าแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าที่ผลิต ออกเป็น 5 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสีขาวและสีด�า เป็นสินค้าที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและสม�า่เสมอในทุกกลุ่มลูกค้า ในหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
บริษัทได้ตัดสินใจที่จะเลือกใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป และมีความเฉพาะ ในการผลิต โดยมีความสามารถในการผลิต สีขาว 
2,000ตัน และสีด�า 15,000ตัน ต่อปี กลุ่มบริษัทมียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้รวมในปี 
2559 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา

ประเภทฟิลเล่อร ์ เป็นกลุ่มสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท ที่ได้รับการยอมรับใน มาตรฐานคุณภาพ มีการใช้งานหลักในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้น
งานประเภทผืนแผ่นกว้าง ทั้งชนิดบางและชนิดหนา และกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ชนิดถุงบรรจุ ถุงหิ้ว ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตงาน
ประเภทรีดเป็นท่อและ Profile ต่างๆ เพราะนอกจากความเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพแล้วสินค้าประเภทนี้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การผลิตซึ่งเป็นการลดต้นทุนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีความเฉพาะและเป็นพิเศษ และได้ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
เครื่องจักรชั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดจากอเมริกา มีความสามารถในการผลิต ฟิลเล่อร์ 16,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัทมียอดในการผลิตและขายสินค้า
ประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 33 ของรายได้รวมในปี 2559 ซึ่งลดลงจาก สัดส่วนร้อยละ 36 ของรายได้รวมในปี 2558 ที่ผ่านมา

ประเภทสีต่างๆ  เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอนในการออกแบบและกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ที่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆ  ลูกค้าหลักจะกระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์ ต่างๆที่ต้องการคุณสมบัติ ด้านความแตกต่างด้านสีสัน บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทแม่สีต่างๆ 1,200 ตันต่อปี มี
ยอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้รวมในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก สัดส่วนร้อยละ 13 
ของรายได้รวมในปี 2558 

ประเภทสารเติมแต่ง เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะเช่นกันแต่ มีขั้นตอนในการออกแบบ และกระบวนการผลิต การตรวจ
สอบควบคุมคุณภาพที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับสินค้าประเภทสี  ลูกค้าหลัก จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษที่ต้องการการเสริม
คุณสมบัติ ด้านความแตกต่างในการใช้งาน บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทนี้ 3,000 ตันต่อปี มียอดในการผลิตและขายสินค้า
ประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก สัดส่วนร้อยละ 6 ในปี 2558 ที่ผ่านมา

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ เป็นประเภทธุรกิจที่พิจารณาและด�าเนินการในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท�างาน
ของลูกค้า ด้วยเหตุอันเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างก�าลังการผลิตและการขาย การขยายก�าลังการผลิตของบริษัทนี้ ก่อให้เกิดก�าลังการ
ผลิตในส่วนของสายการสนับสนุนการผลิตที่เหลือ (Free Available Capacity) พร้อมให้ บริการที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อการท�างานของ
ลูกค้า อาทิ การบด-ย่อยเพื่อลดขนาดวัตถุดิบ และการจ�าหน่ายวัตถุดิบบางรายการที่เกินกว่าประมาณการณ์การใช้งานในสภาวะที่ตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้รวมในปี 2559 ซึ่งลดลงจาก สัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้รวมในปี 2558 
ที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา
ในปี 2559 บริษัทมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญต่าง ๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติ

ในวาระนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทด้วย โดยสรุปได้ดังนี้
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 2.1 

ล้านบาท (2558: 3.2 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “ส�ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจ�านวนเดียวกัน

ในปีนี้มีกรรมการและพนักงานใช้สิทธิ ESOP-W1 เป็นจ�านวน 753,577 หน่วย  

การจ่ายเงินปันผล
ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2559 

จ�านวนหุ้นละ 0.035  บาท รวมเป็นเงิน 20.4 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีก�าไรสุทธิระหว่างปีและมียอดก�าไรสะสมยกมาอีกจ�านวนหนึ่ง และ
ให้น�าเสนอเพื่ออนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ที่จะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2560 นี้ 
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ก.) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทาง

บัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ ส�าหรับรอบระยะ เวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 
2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหาก
กิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง 
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯเนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าว
ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
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รายได้
ในปี 2559  กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 951 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 946 ล้านบาทและเป็นรายได้อื่น 5 

ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นเป็นมูลค่า 82 ล้านบาท  จากปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9  โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง
ของรายได้จาก การขายสินค้าในแต่ละประเภทสินค้ารายละเอียดเป็นดังนี้

ประเภทสีขาวและสีด�า  มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 342 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36  ของรายได้รวมใน ปี2559 นี้ ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11  เนื่องจากการขยายส่วนแบ่งตลาด เพิ่มขึ้นในกลุ่มสีด�าและสีขาว โดยเป็นผลจากการพัฒนาการใช้งานทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ประเภทฟิลเล่อร ์ มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 311 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33  ของรายได้รวมในปี 2559 ซึ่งเป็นมูลค่า ลดลงจากปี 2558 
คิดเป็นร้อยละ 1 เนื่องจากเลือกใช้นโยบายราคาเป็นแรงขับเคลื่อนในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อรองรับการขยายก�าลังการผลิตใน
อนาคต ท่ามกลางสภาวะการราคาวัตถุดิบที่ผันผวนจากการปรับราคาขึ้นลงของน�า้มันดิบ แต่บริษัทคงนโยบายด้านคุณภาพไว้เช่นปรกติ 

ประเภทสีต่างๆ มีรายได้เป็นมูลค่า 130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14  ของรายได้รวมในปี 2559 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิด
เป็นร้อยละ 18   เป็นผลจากการบริหารการวางแผนผลิตให้ตอบรับกับค�าสั่งซื้อที่หลากหลายในตลาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขึ้นกว่าเดิม

ประเภทสารเติมแต่ง มีรายได้เป็นมูลค่า 76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8  ของรายได้รวมในปี 2559  ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 
คิดเป็นร้อยละ 58  เป็นผลจากการตอบรับการพัฒนาคุณภาพ และการ ใช้งานมาสเตอร์แบตซ์ในผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นมาก และ
บริษัทเน้นการพัฒนาการใช้งานสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นในตลาดฟิล์มและหีบห่อบรรจุภัณฑ์

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ มีรายได้เป็นมูลค่า 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้รวม ในปี 2559 ซึ่งเป็น
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ4 เป็นผลจากการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งออก และยังมีค�าสั่งซื้อต่อเนื่องไปในปี 
2560 อีกด้วย

รายได้อื่น มีรายได้อื่นเป็นมูลค่า 5 ล้านบาท ในปี 2559  ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 43 เป็นผลก�าไรจากอัตราแลก
เปลี่ยน

ค่าใช้จ่าย
ผลการด�าเนินธุรกิจในปี 2559 ของกลุ่มบริษัทโดยรวมเกิดก�าไรขั้นต้นเป็นมูลค่า 172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 จากรายได้จากการ

ขายและบริการ ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 19 เนื่องด้วยราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นปีเป็นผลจากราคาน�้ามันในตลาดโลก

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 143 ล้านบาท จากเดิม 126 ล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 17 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งจ�านวน  3  ล้านบาท มาจากการตั้งส�ารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนเงื่อนไขอายุเกษียน จาก 60 ปีเป็น 55 
ปี

เมื่อพิจารณาต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการผลิตรวมในปี 2559 มีมูลค่า 774 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้น 74 ล้านบาท จากเดิม 700 ล้านบาทใน
ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 11 อันเนื่องมาจากมูลค่าวัตถุดิบที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 

ปริมาณขายและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ สามารถแยกวิเคราะห์ตามรายประเภทสินค้าดังนี้

ประเภทสีขาวและสีด�า  ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 78 ของมูลค่าขาย ลดลงร้อยละ 2 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อย
อดขายร้อยละ 80 ในปี 2558 เนื่องจากมีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า กลุ่มนี้ท�าให้ขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น  และปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 

ประเภทฟิลเล่อร ์ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 84 ของมูลค่าขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขาย
ที่คิดเป็นร้อยละ 82 ในปี 2558  เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณขายใกล้เคียงกัน 

ประเภทสีต่างๆ  ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 84 ของมูลค่าขาย และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอด

3. ผลการดำาเนินงาน และความสามารถในการทำากำาไร
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ขายที่คิดเป็นร้อยละ 83 ในปี 2558 ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแต่ราคายังไม่ได้ปรับขึ้นท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง
ร้อยละ 1 แต่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น

ประเภทสารเติมแต่ง ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 78 ของมูลค่าขายเท่ากับ ในปี 2558 ปริมาณขายเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 58 จากการพัฒนาการใช้งานในตลาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 63 มูลค่า ของมูลค่าขายและลดลง
ร้อยละ 7 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 70 ในปี 2558 เนื่องจาก มีลูกค้าในกลุ่มบริการเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ให้ก�าไร
ขั้นต้นสูงส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ปริมาณเงินกู้ยืมรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 206 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 225 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นไป 19 ล้านบาท 

จากการที่บริษัทได้มีการช�าระเงินกู้ระยะยาวตามงวดปรกติไปอีกส่วนหนึ่ง และใน ปลายปีบริษัทได้กู้เงินเพิ่มเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและจ่ายค่า
เครื่องจักรไปบางส่วน ซึ่งยังไม่มีผลกระทบกับภาระดอกเบี้ยเนื่องจากเป็นการกู้เพิ่มเติมในช่วงปลายปี บริษัทสามาถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลง
เหลือ 8 ล้านบาทจากเดิมจ่าย 11 ล้านบาทในปี2558 โดยสามารถลดดอกเบี้ยลงไปทั้งสิ้น 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 จากปีที่แล้ว

ก�าไรสุทธิ
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจเกิดผลก�าไรสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2  ของรายได้รวม และก�าไรลดลง

จากปี 2558 เป็นมูลค่า 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 อันเป็นผลจากราคา วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกได้ปรับราคาเพิ่มตามราคาน�า้มันอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้น ลดลงจากระดับร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 18 ท�าให้มีก�าไรจากการด�าเนินงานลดลง และ คิดเป็นผลก�าไรสุทธิ 
ร้อยละ 2.2 จากยอดขายและบริการ ดังผลที่เป็นอยู่นี้
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สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท จากมูลค่า 1,062 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นมูลค่า1,130 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นการเพิ่มในส่วน ของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นและจากอาคารคลังสินค้า
ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 

กลุ่มบริษัทมีอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Total assets turnover)ในปี 2559 อยู่ที่ 0.87 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราหมุน
ของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี 2558 ที่ 0.82 เท่า  เนื่องจากมีการ บริหารในส่วนของทรัพย์สินได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558

ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นมูลค่า 192 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12จากมูลค่า 171 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน  ลูกหนี้การค้า ต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 17 และเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 16 
กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 69 วัน ซึ่งเท่ากันกับปี 2558 และตอบรับกับ นโยบายในการให้เครดิต

เทอมที่บริษัทก�าหนดไว้ในช่วง 30 – 90 วัน 
กลุ่มบริษัทไม่มีหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 12 เดือนและไม่มีค่าเผื่อหนี้สูญ ซึ่งนโยบายในการตั้ง ค่าเผื่อหนี้สูญของกลุ่มบริษัทคือจะตั้งเมื่อลูกหนี้

ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือนทั้งจ�านวน และมีการจัดการ ทางด้านกฎหมายกับหนี้สินค้างช�าระนี้ บริษัทได้ปรับระบบการควบคุมการปล่อยสิน
เชื่อ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญในอนาคต

สินค้าคงเหลือ
กลุ่มบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือที่ไม่รวมวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เท่ากับ 71 ล้านบาท และเท่ากับ 

59ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 6
กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 30 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาขาย สินค้าเฉลี่ย ในปี 2558 จ�านวน 5 

วัน เป็นผลจากการคงนโยบายลดต้นทุนในการผลิต โดยการเดินสายผลิตแบบ ต่อเนื่อง  ลดการสูญเสีย ท�าให้ได้สินค้าในปริมาณมาก เพื่อเพิ่ม
อ�านาจการต่อรองราคาวัตถุดิบ และความสามารถ ในการรับค�าสั่งซื้อล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าประจ�าได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการ
ป้องกัน ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนอีกด้วย 

กลุ่มบริษัทจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบายการตั้งส�ารองสินค้าเสื่อมคุณภาพที่ไม่เกิดการเคลื่อนไหวเกินกว่า1ปีและก�าหนดมาตรการ
ควบคุมการบริหารสินค้าคงเหลือดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือสินค้าเสื่อม
คุณภาพให้ต�่าที่สุดหรือเท่ากับ ศูนย์ แต่ในปลายปี2559 ได้พบยอดรวมสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพและรายการ
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นมูลค่า 3 ล้านบาท และจากมาตรฐานบัญชีบริษัทได้ด�าเนินการตั้งส�ารองสูญเสียไว้เรียบร้อยแล้ว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมี ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเฉลี่ยเป็นมูลค่า 728 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท จาก

มูลค่าเฉลี่ย 687 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากบริษัทก่อสร้างอาคารสินค้าเพิ่มเติม และเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น ท�าให้กลุ่มบริษัท
มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 11.8 ลดลง 1.5 เมื่อเทียบกับ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2558 ที่อยู่ที่ 
13.3

เจ้าหนี้การค้า
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเป็นมูลค่า 124 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาทจากมูลค่า 107 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นผลจาก

การที่บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นท�าให้ต้องจัดหาวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตเพิ่มขึ้น

4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
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 หนี้สินรวม
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 398 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 346 ล้านบาท และหนี้

สินไม่หมุนเวียน มูลค่า 52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทจากหนี้สินรวม มูลค่า 353 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลจากกลุ่มบริษัท 
ได้กู้เงินเพิ่ม จากการก่อสร้างคลังสินค้า และลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 พบว่า ผลจากการเพิ่มทุนข้างต้นท�าให้กลุ่มบริษัทมี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.54  เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.50 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2558 
และยังสอดคล้องตามเงื่อนไขการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจ�านวน 733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีส่วน

ผู้ถือหุ้นจ�านวน 709 ล้านบาท โดยเพิ่มมาจากก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 21 ล้านบาท และอีก 3 ล้านบาทจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จากการใช้สิทธิของหุ้นที่ให้กับพนักงาน และผู้ถือหุ้นเดิมโดยบริษัทได้จดแจ้งหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มกับกรมพัฒธุรกิจการค้าแล้วเมื่อ วันที่ 8 
เมษายน 2559 จ�านวน 649,968 หุ้น  วันที่ 24 มิถุนายน 2559 จ�านวน 1,771 หุ้น และวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จ�านวน 322,595 หุ้น  

1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ส�าหรับ สินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน  ที่อัตรา 1.13 เท่า ซึ่ง

น้อยกว่าที่อัตรา 1.27 เท่า ณ สิ้นปีก่อน เป็นผลจากการที่บริษัท ได้ท�าการกู้เงินก่อสร้างคลังสินค้าและจ่ายค่าเครื่องจักรบางส่วน ซึ่งระหว่างที่
การก่อสร้าง อาคารและการติดตั้งเครื่องจักรยังไม่แล้วเสร็จกลุ่มบริษัทจะกู้เป็นเงินกู้ระยะสั้นไปก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า เมื่อการ
ก่อสร้าง และการติดตั้งแล้วเสร็จแล้ว กลุ่มบริษัท จึงจะเปลี่ยนจากเงินกู้ระยะสั้นเป็นเงินกู้ระยะยาวต่อไป 

กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 11 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อน 9 ล้านบาท ส�าหรับ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานอยู่ที่ 66 ล้านบาท เป็นผลจากต้นทุน วัตถุดิบที่สูงขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสดสุทธิไป
ในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 85 ล้านบาท กับปรับปรุงก�าลังการผลิตและก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และกลุ่มบริษัท ยังได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวนประมาณ 9 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพิ่มขึ้น

2. รายจ่ายลงทุน 
ในไตรมาส4ปีนี้ บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและทดแทนการเช่าคลังสินค้า

ภายนอกในปัจจุบัน และมีการซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมอีก หนึ่งชุดโดยเป็น เครื่องจักร ประเภทเดียวกันกับที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต
ให้เพียงพอกับปริมาณการขายในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ส�าหรับสินค้าบางกลุ่ม ที่มีการใช้เครื่องจักรเต็มก�าลังการ
ผลิตในปัจจุบัน  

3. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
ในปี 2559  ที่ผ่านมา จากงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าจากผลประกอบการณ์ ของกลุ่มบริษัท ท�าให้มีกระแสเงินสดเพียงพอมาจ่ายช�าระ

หนี้ระยะยาวตามสัญญาและยังสามารถช�าระหนี้ระยะสั้นได้บางส่วนอีกด้วยท�าไห้ลดภาระดอกเบี้ยลงได้จ�านวนหนึ่ง และจากการลงทุนเพิ่มเติม
โดยการกู้ยืมเพิ่มขึ้น ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.54 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 0.50 เท่า   กลุ่มบริษัทยัง
คงสามารถรักษาโอกาส ที่จะใช้ช่องทาง การกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจ จากวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยบริษัทมีวงเงินเหลือที่ไม่
รวม วงเงิน OD และ LG  อีกจ�านวนมาก

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
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ประเภทของเงินกู้ยืม ระยะเวลาครบก�าหนด วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้
(ล้านบาท)

P/N (Promissory Note)      ไม่มี 139
L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt )      ไม่มี 156
OD (Overdraft)      ไม่มี 55
LG (Letter of Guarantee)      ไม่มี 26
Total      ไม่มี 376

4. ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใช้อีกมากพอ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/หรือการลงทุนเพิ่ม

เติมของกลุ่มบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating
กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใด ๆ ที่ต้องจัดให้มีการท�า Credit Rating

6. ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการด�ารงอัตราส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมไม่เกิน 2.50 และ อัตราส่วน

ความสามรถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต�่ากว่า 1.1 ผลจากการด�าเนินงานในปี 2559 กลุ่มบริษัทสามารถปรับลด
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ที่ 0.54 และอัตราส่วนความสามรถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที่ 1.37  
บริษัทมีคุณสมบัติสอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ส�าหรับการท�าธุรกรรมกู้เงินกับสถาบันการเงิน ดังกล่าว

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล
ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงินประจ�าปี 2559 ในส่วนของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ15 เงินกู้ยืมระยะยาว ข้อ 16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  ข้อ 17 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 
27 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต
ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคตโดยตรงอย่างมีนัยส�าคัญ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่

นอกเหนืออ�านาจการบริหารควบคุม อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และเสถียรภาพในการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลปัจจุบัน  อาจส่งผลกระทบ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวม (GDP)ของประเทศ ท�าให้กลุ่มลูกค้าและนักลงทุน ที่ก�าลัง
พิจารณาการเพิ่มการลงทุน การด�าเนินโครงการใหม่ หรือส่วนขยายงานต่างๆ ยังคงชะลอการตัดสินใจตามสภาวะการดังกล่าวต่อไปอีกระยะ
หนึ่ง และนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจนี้แล้ว ปัจจัยทางด้านต้นทุนผันผวนอันเป็นผลจากระดับราคาน�า้มันดิบและ ปิโตรเคมีที่ผันผวน ส่งผลให้
ระดับอุปสงค์และอุปทาน เกิดความไม่สมดุลกันมากยิ่งขึ้น 

ส่วนทางด้านปัจจัยภายใน เนื่องด้วยก�าลังการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงาน แห่งใหม่นี้คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มบริษัทสามารถ
ผลิตสินค้าได้ 45,000 ตันต่อปี ซึ่งจากการค�านวณพบว่า การเพิ่มก�าลังการผลิตนี้จะส่งผลให้ ค่าโสหุ้ยและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้ามีมูลค่าลด
ลงเฉลี่ย ร้อยละ 10-15 และท�าอาจสูงมากขึ้นถึงร้อยละ 25 ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจ�าเป็นต้องวางแผนด�าเนิน การผลิต ให้เต็มตาม
ก�าลังการผลิตที่ออกแบบไว้ การลดต้นทุนจะถูกพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับ การเพิ่ม ประสิทธิภาพในทุกๆกระบวนการท�างานของทั้งองค์กร ใน 
ปี2559 นี้ บริษัท สามารถเพิ่มอัตราการใช้ก�าลังการผลิตขึ้นเป็น ประมาณร้อยละ 70 ของก�าลังการผลิตรวม

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว โดยการกระจายตลาด เพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาค 
และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ท�าให้สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มก�าลังการผลิต นับเป็นการลดต้นทุนในการ
ผลิตและ เพิ่มอัตราการ ต่อรองด้านการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น แสวงโอกาสในการท�าก�าไรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต 
และคัดสรรเครื่องจักรเพื่อก�าลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต เป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ANNUAL

REPORT

2559
ประวัติและการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการ/กรรมการ
ตรวจสอบ ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559



Annual Report 255982

พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2487 อายุ 73 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ.2540

•   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจ�ำปี 2550
• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ.2540

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน)
ข้าราชการบ�านาญ กระทรวงกลาโหม

ต�าแหน่ง บริษัท

ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2494  อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 26 ประจ�ำปี พ.ศ. 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไวต้า จ�ากัด
ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เฟเวอร์เทรด จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ต�าแหน่ง บริษัท

ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่ง บริษัท

ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไวต้า จ�ากัด
ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
ประธานกรรมการ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เฟเวอร์เทรด จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ากัด
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• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551
หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

นายรัช  ทองวานิช

กรรมการ

เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2496 อายุ 64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต  มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ คัลเล่อร์ จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด

ต�าแหน่ง บริษัท

        ไม่มี                ไม่มี

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด
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• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจ�ำปี 2551
หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์

กรรมการ

เกิดวันที่ 2 เมษายน 2505 อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.86%
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ปริญญำโท  สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ปริญญำตรี สำขำเคมีวิศวกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

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

ต�าแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการ โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด
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• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ประจ�ำปี 2554
หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

นายราชัน  ควรหา

กรรมการ

เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2505 อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02%
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2554

• ปริญญำตรี สำขำบริหำร (บัญชี) มหำวิทยำลัย รำมค�ำแหง
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

สมุห์บัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชินวัตรเพจจิ้ง จ�ากัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ทีโอเอ เคมมิคอล อินดัสตรี จ�ากัด

ต�าแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการ โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด



Annual Report 2559 87

• หลักสูตร MINI MBA สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
• หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 8 สถำบันศศินทร์ จุฬำลงกรณ์

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

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

นายธเนศพล  มงคลรัตน์

กรรมการ

เกิดวันที่ 23  กรกฎาคม 2492 อายุ 68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.22%
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ประกำศนียบัตร วิทยำลัยกิตติพำณิชย์
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนม่าร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จ�ากัด
กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด

ต�าแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี

ต�าแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี
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นายชาญชัย  อัศวกาญจน์

กรรมการ

เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2510 อายุ 50 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  Indiana University of Pennsylvania, USA
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

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

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด
กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ณรักษ์แลนด์ จ�ากัด

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ฟูรูทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการ บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ณรักษ์แลนด์ จ�ากัด
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• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104ประจ�ำปี 2551
หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

พลตำารวจโท ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2494 อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ปริญญำเอกดุษฎีบัณฑิต (กำรตลำด) มหำวิทยำลัยสยำม
• ปริญญำโท ศิลปะศำสตร์มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ปริญญำตรี รัฐศำปนศำสตร์ โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ
• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ.2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการติดตามการ
ท�าประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ 
เกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษาจเรต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานจเรต�ารวจแห่งชาติจ�ากัด
อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริม
จริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ต�าแหน่ง บริษัท

ไม่มี ไม่มี

ต�าแหน่ง บริษัท

ประธานมูลนิธี มูลนิธิเฟืองพัฒนา
ประธานคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาจราจรนิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จ�ากัด
ประธานที่ปรึกษา บริษัท OPIMO Progression Supply 

จ�ากัด
รองประธานกรรมการแข่งขันม้า The Royal Bangkok Sports Club
ที่ปรึกษา โครงการ MRT Blue Line Extension 

Project
ผู้เชี่ยวชาญประจ�า ก.ก.ต. คณะกรรมการเลือกตั้ง
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• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75 ประจ�ำปี 2551
หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เกิดวันที่ 25 ตุลาคม  2508 อายุ 52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

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

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิอื่น

ประสบการณ์ทำางาน 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรีนีตี้วัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บจก.คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส

ต�าแหน่ง บริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรีนิตี้วัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่ง บริษัท

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
กรรมการ บจก.คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส
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