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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2546 โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่ม
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัซ่ึงน าโดยคุณธเนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษทั วไีอว ีอินเตอร์เคม จ ากดั  เน่ืองจาก
เลง็เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติก จึงไดก่้อตั้งบริษทั สาล่ี คลั
เล่อร์จ ากดั ข้ึน โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 40,000,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเมด็พลาสติกผสมสีและ
สารเติมแต่งแบบเขม้ขน้ หรือเมด็พลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เมด็พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส าเร็จรูป หรือ
เมด็พลาสติกคอมพาวด ์(Compound)  และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพ่ือจ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการแปร
รูปผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภทต่าง ๆ  อาทิ ถุงพลาสติก, บรรจุภณัฑเ์คร่ืองอุปโภคและเคร่ืองส าอาง, บรรจุภณัฑอ์าหาร 
รวมถึงช้ินส่วนพลาสติกอ่ืน ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  ซ่ึงผูป้ระกอบการดงักล่าวจะน าผลิตภณัฑข์อง
บริษทัไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของวตัถุดิบในการผลิต เพ่ือท าใหผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติกมีสี คุณลกัษณะ และคุณสมบติัตามท่ี
ตอ้งการ โดยปัจจุบนั บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินการผลิตโดยมีโรงงาน ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ มี
ก าลงัการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตนัต่อปี  

บริษทัมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผูน้ าดา้นวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุก
ประเภท ภายใตแ้นวคิด “Solution Provider” ส าหรับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2548 บริษทั
ไดข้ยายการท าธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกบับริษทั เนเชอรัลเคมิคอล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่ง
ต่าง ๆ เพ่ือก่อตั้งบริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั ข้ึนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท 
เพื่อผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ (Filler Masterbatch) ในระดบัชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) โดยมีก าลงั
การผลิตประมาณ 5,000 ตนัต่อปี  ซ่ึงก่อนการร่วมลงทุนดงักล่าว บริษทัไดมี้การผลิตและจ าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิล
เล่อร์ในระดบัชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดงันั้น การร่วมลงทุนในบริษทั โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั จึง
ส่งผลให้บริษทัสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ เน่ืองจากมีความหลากหลายของระดบัชั้นความละเอียด
ใหลู้กคา้เลือกใชไ้ดม้ากข้ึน และสามารถเขา้ถึงฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ไดเ้พ่ิมข้ึน  

บริษทัไดเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2554 ในราคาหุ้นละ 2.89 
บาท จ านวน 30,000,000 หุ้น และ เพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 145,250,000 ลา้นบาท และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามญัจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซ่ึงท าให้จ านวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนไวเ้พ่ิมข้ึนจาก 115,250,000  หุ้น 
เป็น 145,250,000 หุน้ และ ด าเนินการแปรสภาพบริษทัเป็นมหาชน เพื่อน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
(mai) 

ปี 2555 บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ท าให้ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย 
จ ากดั ไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษี เป็นระยะเวลา 8 ปี ในเดือนสิงหาคม บริษทัฯ ไดย้า้ยสถานประกอบการจากท่ีเดิม คือ ซอย
ท่ีดินไทย  ต าบลบางพลีใหญ่ อ  าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 มายงั ณ สถานประกอบการใหม่ คือ เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 
2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 เพื่อรองรับการ
ขยายก าลงัการผลิต อีกทั้งยงัปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ความทนัสมยัยิ่งข้ึน โดยการลงทุนเปล่ียนเคร่ืองจกัรจากเดิมเป็น
การผลิตแบบลอ็ตเป็นแบบทนัสมยัมีการผลิตแบบต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดความสม ่าเสมอในคุณภาพสินคา้ ประหยดัพลงังาน อีก
ทั้งยงัสามารถลดแรงงานคนในการผลิตไดอี้กดว้ย 
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ปี 2556 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมอีก 2 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั และบริษทั โพลี โพลีเมอร์ 
จ ากดั เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเน่ืองจากทั้ งสองบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริม โดยการลงทุนจาก BOI จะท าการขยายการ
ประกอบกิจการผลิตเมด็แม่สีขาวแบบเขม้ขน้และสารเติมแต่งทางกายภาพในอุตสาหกรรมพลาสติก 

เดือนมกราคม บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 145,250,000 บาท เป็น 193,666,667 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน  48,416,667 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในอตัราส่วน 3 : 1 หุน้  
(หุน้สามญัเดิม 3 หุน้ ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่) รวมเป็น 48,416,667 บาท 

เดือนมิถุนายน บริษทัไดอ้อกและ เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ( Warrant ) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(COLOR-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั และใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (ESOP) ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย  และบริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 63,416,667 บาท  จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 63,416,667 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ปี 2557 ในเดือนมิถุนายน บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 395,260,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงัต่อไปน้ี 

 

ล าดบั รายละเอียด จ านวนหุน้ 

1. เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ในอตัรา 1 หุน้
เดิม ต่อ 2 หุน้ใหม่โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

387,333,334 

2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (COLOR-W1) ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 
255 

6,052,084 

3. เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิของกรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP) 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 
2556 

1,875,000 

รวมจ านวนหุน้เพ่ิมทุนทั้งหมด 395,260,418 
 
1.1  นโยบาย วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการจดัการท่ีเป็นสากลมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนกระบวนการ
ท างานของทุกหน่วยงาน ใหท้ าหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุด 

วสัิยทัศน์ 
“เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการเพ่ิมมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติก เพ่ือส่งมอบคุณค่าใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง” 

 วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ิมมูลค่าในทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจ 



                   บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

3  

 

2. ผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ หวัใจในการพฒันาองคก์ร 
3. ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
4. การผสมผสานคุณสมบติัต่าง ๆ ของวตัถุดิบ เพ่ือใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมในสินคา้ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
1. สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑคุ์ณภาพ และการบริการท่ีครบวงจร 

ภายใตแ้นวคิด “Solution Provider”   
2. มุ่งเนน้การคน้ควา้ วจิยัและพฒันาสูตรผสมวตัถุดิบและเทคนิคการผลิตร่วมกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบและลูกคา้ เพ่ือให้

ไดผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีมีคุณภาพเหมาะแก่การใชง้าน ดว้ยตน้ทุนท่ียอมรับได ้
3. ใชค้วามสามารถและความเป็นมืออาชีพในเทคโนโลยกีารผลิตฯ สร้างสมดุลระหวา่งคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมมาสเตอร์แบตช ์

กลยุทธ์ 
1. บริษทัไดมี้การลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัในระดบัสากล โดยเฉพาะ

การพฒันาการตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงสารประกอบทางเคมีท่ีมีในผลิตภณัฑข์องบริษทัและลูกคา้ท าให้
มัน่ใจวา่คุณภาพของสินคา้จะมีคุณสมบติัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2. บริษทัมุ่งเนน้การเป็น “Solution Provider”  โดยการจดัเตรียมสินคา้ท่ีหลากหลายเพื่อใหส้ามารถรองรับความ
ตอ้งการใชง้านของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งครอบคลุมใหม้ากท่ีสุด 

3. บริษทัมุ่งเนน้การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการด าเนินงานของลูกคา้ใหไ้ดสู้งสุด ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ใน
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Assurance) ในการท าหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบ
คุณภาพวตัถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพระหวา่งการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ส าเร็จรูป ก่อนการจดัส่ง
สินคา้ใหลู้กคา้ 

4. บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของคู่คา้และมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั บริษทัจึงใชน้โยบายการสร้าง
ความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัคู่คา้ ซ่ึงหมายความรวมถึงลูกคา้ ผูค้า้วตัถุดิบ ตวัแทนจ าหน่ายและผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอ่ืน ๆ  โดยมิไดมุ่้งเนน้เพียงธุรกรรมการซ้ือขายสินคา้กนัเท่านั้น บริษทัยงัมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้โดยการจดักิจกรรมร่วมกนั เช่น การฝึกอบรมดา้นเทคนิค  หรือร่วมกนักบัคู่คา้ในการวจิยั
และพฒันาทั้งในดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การลดตน้ทุนและการพฒันาสินคา้ใหม่ ตลอดจนร่วมใน
กิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

5. บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการใหบ้ริการลูกคา้และมุ่งเนน้ใหลู้กคา้ของบริษทัไดรั้บความพอใจสูงสุด  โดยบริษทั
ไดจ้ดัใหมี้ระบบการตรวจสอบทบทวนขอ้ก าหนดของสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานตามท่ีตกลงและสามารถ
ส่งมอบไดต้รงตามก าหนดท่ีลูกคา้ตอ้งการ และจดัใหมี้ทีมงานส าหรับใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ในการใชสิ้นคา้
ของบริษทัเป็นบริการต่อเน่ืองหลงัการขาย นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายใหพ้นกังานท าการส่ือสารกบัลูกคา้
ทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในเร่ืองของขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ขอ้สงสัย ขอ้ตกลง ความตอ้งการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ และขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ เพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการใหบ้ริการใหส้ามารถ
สร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั 
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6. เพ่ิมเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประหยดัพลงังาน และทนัสมยั เพื่อบรรลุถึงมาตรการประหยดัต่อหน่วย 
(Economical of scale)สามารถรองรับการผลิตสินคา้ท่ีมีจ านวนมากข้ึน และสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งมากข้ึน 
 

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 ปี 2555 
เดือน รายละเอียด 
เมษายน บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ประกอบธุรกิจประเภทผลิต Compounded Plastic และ 

Masterbatch เพ่ือขายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จาก 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) 

สิงหาคม บริษทั ไดย้า้ยสถานประกอบการจากท่ีเดิม คือ ซอยท่ีดินไทย ถนนเทพารักษ ์อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ 10540 มายงั ณ สถานประกอบการใหม่ คือ เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมือง สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

 ปี 2556 
เดือน รายละเอียด 

มกราคม บริษทัไดเ้พ่ิมเคร่ืองจกัร และความสามารถในการผลิตเป็น 45,000 ตนัต่อปี จากแผนการเพ่ิมก าลงัผลิต
รวม 60,000 ตนัต่อปี ณ โรงงานแห่งใหม่ 

พฤษภาคม - บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 จ านวน 48,416,667 หุน้  และ
การใชสิ้ทธิของกรรมการและพนกังานของบริษทัท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 จ านวน 
15,000,000 หุน้ 

- บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัและเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั และบริษทั โพลี 
โพลีเมอร์ จ ากดั โดยจ่ายช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนร้อยละ 25 หรือคิดเป็นจ านวนเงินบริษทัละ 3,750,000 
บาท 
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21.19% 8.19% 

100% 100% 100% 

ปี 2557 
เดือน รายละเอียด 

มิถุนายน 1. บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 395,260,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
- เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ 2 

หุน้ใหม่ จ านวน 387,333,334 หุน้ 
- เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั

คร้ังท่ี 1 (COLOR-W1) จ านวน 6,052,084 หุน้ 
- เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิของกรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP) ท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 จ านวน 1,875,000 หุน้ 
บริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ยและ VIV Holding) จ านวนเงินรวม 
100 ลา้นบาท 

 
 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 1.3.1  บริษทัมีนโยบายแบ่งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 -   การผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบตซ์หรือเมด็พลาสติกแบบเขม้ขน้สีด า : ด าเนินการโดย
บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

 -   การผลิตมาสเตอร์แบตซ์สีขาว มาสเตอร์แบตซ์สีต่าง ๆ และมาสเตอร์แบตซ์พิเศษอ่ืน ๆ : ด าเนินการโดยบริษทั 
สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

 1.3.2  แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
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ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 

1. บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 8.19 
ประเภทกิจการ : รับจา้งผลิตช้ินส่วนพลาสติก ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ท่ีตั้งบริษทั : 18  หมู่ 10  ต  าบลคลองส่ี  อ  าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 

2. บริษทั วไีอว ีอินเตอร์เคม จ ากดั  ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 21.19 
ประเภทกิจการ : จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์
ท่ีตั้งบริษทั : 22  ซอยสุขมวทิ 42  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

3. บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชียจ ากดั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
ประเภทกิจการ : ผลิตและจ าหน่ายมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และสีด า 
ท่ีตั้งบริษทั : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

4. บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 (ยงัไม่เปิดด าเนินการ) 

5. บริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 (ยงัไม่เปิดด าเนินการ) 
 

1.4   ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ  วนัท่ี 27 มกราคม 2558 ดงัน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น %ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
1 บริษทั วี ไอ ว ีอินเตอร์เคม จ ากดั 123,230,167 21.19 
2 บริษทั สาล่ี อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 47,659,633 8.20 
3 นายศศิศ   มนตเ์สรีนุสรณ์ 32,700,000 5.62 
4 น.ส.กนัยว์ดี  จิวะพรทิพย ์ 30,840,982 5.30 
5 นายชูศกัด์ิ  เตชะสันติสุข 18,000,000 3.10 
6 นายจิตต ์ ศรีวรรณวทิย ์ 17,837,823 3.07 
7 นายวชัรชยั  มงคลรัตน์ 13,500,000 2.32 
8 นายสาทิส  ตตัวธร 13,390,000 2.30 
9 น.ส.ทิพรัตน์  สาครสุขศรีฤกษ ์ 12,600,000 2.17 
10 นายวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 11,620,000 2.00 
11 นายประกิต  อศัวกาญจน์ 10,933,835 1.88 
12 นางกลัยา  ตั้งตรงศกัด์ิ 9,026,200 1.55 
13 นายนิพนธ์  มโนมยางกรู 9,000,000 1.55 
14 นายไพบูลย ์ ตั้งตรงศกัด์ิ 8,730,000 1.50 
15 น.ส.วรินทร์เพญ็ ทองวานิช 8,658,000 1.49 
16 นางวรุณวรรณ  อินทรทตั 7,557,000 1.30 
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ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น %ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
17 นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 7,102,826 1.22 
18 น.ส.เสาวนิตย ์ สิริกรกาญจน์ 6,310,000 1.09 
19 นายชุมพล  ศรีลาเลิศ 6,000,000 1.03 
20 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 5,582,180 0.96 
21 นายรชต  ไลบ้างยาง 5,420,370 0.93 
22 นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ 5,214,175 0.90 
23 นายเอกวฒิุ  ช่ืนชม 4,953,200 0.85 
24 นายนิรันดร์  อิสสระนุวฒันกลุ 3,311,459 0.57 
25 นายพงศศ์กัด์ิ  ธรรมศุภพงษ ์ 2,991,044 0.51 

 ยอดรวม 422,168,894 72.58 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษทัไดถู้กก่อตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็น “Solution Provider” ให้แก่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก(Molders/Converters) ใน
การวิเคราะห์สูตรผสมและจดัเตรียมวตัถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด ์และจดัเตรียมสีผสมพลาสติกชนิด
ผงเพื่อให้ลูกคา้น าไปใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะน ากระบวนการแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรค ในการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุกประเภท 

ปัจจุบนั บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตนัต่อปี  โดยเนน้การผลิตในรูปแบบของมาสเตอร์
แบตซ์ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาวและสีด า, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกสามารถน ามาสเตอร์แบตซ์ของ
บริษัทซ่ึงเป็นเสมือนวตัถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนท่ีก าหนดเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณลกัษณะและคุณสมบติัต่าง ๆ ตรงตามท่ีลูกคา้ของตนตอ้งการภายใตต้น้ทุนท่ียอมรับได ้

ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกเน่ืองจากช่วยลดขั้นตอนจากการเตรียมวตัถุดิบหลายประเภทแลว้ ยงัช่วย
ประหยดัตน้ทุนจากการวิจยัและพฒันาอีกดว้ย เน่ืองจากวตัถุดิบแต่ละกลุ่มนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทยอ่ย ๆ ท่ีมีคุณสมบติั
แตกต่างกนัเป็นจ านวนมาก ดงันั้น ในการค านวณชนิดและปริมาณของวตัถุดิบแต่ละประเภทท่ีจะใชใ้นการผลิตจึงตอ้งอาศยั
ความรู้ความช านาญอยา่งสูงเพ่ือท่ีจะสร้างสูตรผสมเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณลกัษณะ และคุณสมบติัต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ 

เดิมบริษทัมีสายการผลิตส าหรับผลิตคอมพาวด ์และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทต่าง ๆ คือ มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี
ขาวและสีด า, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ โดยเป็น
ฟิลเล่อร์ในระดบัชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซ่ึงมกัใชส้ าหรับผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีไม่ตอ้งการความ
เรียบหรือความบางของผิวสัมผสัมากนกั เช่น ถุงสรรพสินคา้ท่ีมีความหนามากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือช้ินส่วนพลาสติก
ต่าง ๆ  ซ่ึงฟิลเล่อร์ในระดบัชั้นความละเอียดแบบมาตรฐานน้ี หากน าไปรีดเป็นแผน่บางจะให้ผิวสัมผสัท่ีขรุขระ และบริษทั
ไดล้งทุนในบริษทั โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั เพ่ือด าเนินการผลิตฟิลเล่อร์ในระดบัชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) ซ่ึง
สามารถใชง้านไดใ้นปริมาณสูงมากกวา่ปกติ (High Loading) จึงเป็นการช่วยลดตน้ทุนไดม้ากข้ึน  โดยเนน้การเจาะกลุ่มลูกคา้
ท่ียงัไม่เคยใชม้าสเตอร์แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์มาก่อน และกลุ่มลูกคา้ท่ีผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีตอ้งการความเรียบหรือความ
บางของผิวสัมผสัมากกว่าการใชฟิ้ลเล่อร์ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน เช่น ถุงสรรพสินคา้ท่ีมีความหนาต ่ากว่า 0.015 
มิลลิเมตร, ถุงใส่ผกัและผลไมใ้นหา้งสรรพสินคา้ หรือแผน่ฟิลม์ส าหรับบรรจุภณัฑป์ระเภทซอง เป็นตน้ 

ต่อมา ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั เพ่ิมจากสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 บริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายการผลิตโดยใหบ้ริษทัยอ่ยเป็นผูท้  าการผลิตมาสเตอร์
แบตซ์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีด า อีกทั้งด าเนินการขออนุมติัการส่งเสริมจาก BOI และไดรั้บบตัร
ส่งเสริมในปี 2555  ดงันั้น ก าลงัการผลิตของบริษทัในปัจจุบนัจึงมีไวส้ าหรับผลิตมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสีขาว, มาสเตอร์
แบตซ์ประเภทสีต่างๆ และมาสเตอร์แบตซ์ประเภทสารเติมแต่ง รวมถึงคอมพาวดป์ระเภทต่าง ๆ  

บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการผลิตวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติกในรูปแบบของ
เมด็พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเขม้ขน้หรือเมด็พลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch), เมด็พลาสติกผสมสีและ
สารเติมแต่งแบบส าเร็จรูปหรือเมด็พลาสติกคอมพาวด ์(Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพ่ือ
จ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภทต่าง ๆ  อาทิ ถุงพลาสติก, บรรจุภณัฑเ์คร่ืองอุปโภคและ
เคร่ืองส าอาง, บรรจุภณัฑอ์าหาร รวมถึงช้ินส่วนพลาสติกอ่ืน ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  ซ่ึง
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ผูป้ระกอบการดงักล่าวจะน าผลิตภณัฑข์องบริษทัไปใชเ้ป็นส่วนประกอบของวตัถุดิบในการผลิต เพ่ือน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกและจ าหน่ายใหแ้ก่เจา้ของตราสินคา้หรือผูท่ี้น าไปใชง้านขั้นต่อไป  

โครงสร้างรายได้ 

ผลิตภณัฑ ์ ด าเนินการโดย 
% 

การถือหุน้ 
ปี 2555 
รายได ้

% 
ปี 2556 
รายได ้

% 
ปี 2557 
รายได ้

% 

มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทสีขาว,  
สีต่าง ๆ, สารเติม
แต่ง และคอมพาวด ์

สาล่ี คลัเล่อร์ - 609.24 82.62 324.17 42.41 363.53 43.93 

มาสเตอร์แบตซ์
ประเภทฟิลเล่อร์ 
และสีด า 

โพลีเมอร์ริท 
เอเชีย 

100 128.15 17.38 440.36 57.59 464.02 56.07 

รวม 737.39 100 764.53 100 827.55 100 
 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษัท มีดงัต่อไปนี ้
2.1.1  เมด็พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเขม้ขน้หรือเมด็พลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch) 
เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์เกิดจากการกระบวนการน าเม็ดพลาสติกมาผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติมแต่ง 

(Additive) หรือฟิลเล่อร์ (Filler) ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์และค านวณสัดส่วนท่ีเหมาะสม น ามาผ่านกระบวนการหลอมและรีด
เป็นเส้นพลาสติก จากนั้นจึงตดัเป็นช้ินเลก็ ๆ ท าเป็นเมด็มาสเตอร์แบตซ์ท่ีมีคุณสมบติัต่าง ๆ ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทั้งในเร่ือง
ของสี คุณลกัษณะ และคุณสมบติั ซ่ึงในการใชง้านลูกคา้จะตอ้งน ามาสเตอร์แบตซ์ไปผสมกบัเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนท่ี
ก าหนดก่อนแลว้จึงน าไปใชใ้นกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติกดว้ยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การอดัเป่าฟิลม์ (Extrusion 
Blow Film), การรีดเขา้แม่แบบ (Extrusion), การเป่าเขา้แม่พิมพ ์(Blow Molding) และการฉีดเขา้แม่พิมพ ์(Injection Molding) 
เป็นตน้  

2.1.2 เมด็พลาสติกผสมสีหรือสารเติมแต่งแบบส าเร็จรูปหรือเมด็พลาสติกคอมพาวด ์(Compound) 
เม็ดพลาสติกคอมพาวด ์เกิดจากการกระบวนการผลิตเช่นเดียวกบัเม็ดพลาสติกแบบมาสเตอร์แบตซ์ แต่มีความเขม้ขน้

ในระดบัท่ีพร้อมน าไปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกไดท้ันทีโดยมิตอ้งน าไปผสมกบัเม็ดพลาสติกอีกในการข้ึนรูป
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

การใชว้ตัถุดิบในรูปแบบของคอมพาวดใ์นการผลิตจะใหคุ้ณภาพสีท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการใชว้ตัถุดิบในรูปแบบของ
มาสเตอร์แบตซ์หรือการใชว้ตัถุดิบตั้งตน้แต่ละประเภทมาผสมกนั เน่ืองจากเมด็พลาสติกคอมพาวดน์ั้นเป็นการหลอมสีใหเ้ขา้
เป็นเน้ือเดียวกนักบัเมด็พลาสติกแลว้ เม่ือลูกคา้น าไปข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกจึงช่วยป้องกนัปัญหาความไม่สม ่าเสมอ
ของการกระจายของสีในเน้ือพลาสติกเหมือนกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชว้ตัถุดิบในรูปของมาสเตอร์แบตซ์หรือการใชผ้งสี 
ซ่ึงอาจเกิดปัญหาจากการเลือกใชเ้มด็พลาสติก (Base Resin) ท่ีไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุ้งกระจาย เม่ือใชผ้งสีเป็น
วตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิต ดงันั้น การผลิตสินคา้ท่ีใหค้วามส าคญัต่อความสม ่าเสมอของสี เช่น ส่วนประกอบยานยนต ์หรือ
ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงมีการแยกวา่จา้งผลิตช้ินส่วนของแต่ละส่วนประกอบในผูผ้ลิตหลาย ๆ ราย แลว้จึงน ามาประกอบ
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รวมกนั จึงมกัใชค้อมพาวดเ์ป็นวตัถุดิบในการผลิต เพ่ือใหส่้วนประกอบต่าง ๆ เม่ือน ามาประกอบรวมกนัแลว้ใหสี้ท่ี
สม ่าเสมอกนันัน่เอง 

2.1.3.   สีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) 
นอกจากการผลิตวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์และเมด็พลาสติกคอม

พาวด์แลว้ บริษทัยงัมีการผลิตและจ าหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) ส าหรับให้ลูกคา้ของบริษทัน าผงสี
ดงักล่าวไปใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ของตน โดยลูกคา้ของบริษทัจะน าผงสีไปเทผสมกบัวตัถุดิบตั้งตน้ประเภทอ่ืน ๆ เช่น 
เมด็พลาสติก สารเติมแต่ง และ ฟิลเล่อร์ตามสัดส่วน เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการข้ึนรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติก ผลิตภณัฑสี์
ผสมพลาสติกท่ีบริษทัผลิตและจ าหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลกั ไดแ้ก่ สียอ้ม (Dye stuff) และผงสี (Pigment) 

ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) นั้น สามารถใชสี้แต่ละกลุ่มผสมกนัภายในกลุ่ม เช่น สียอ้มผสมสียอ้ม 
หรือผสมกนัขา้มกลุ่ม เช่น สียอ้มผสมผงสี เพ่ือให้ไดสี้พลาสติกชนิดผงตามตอ้งการก็ได ้อยา่งไรก็ดี ในการเลือกใชสี้ผสม
พลาสติกนั้น จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทของเมด็พลาสติกท่ีจะใชเ้ป็นเน้ือพลาสติกดว้ย เน่ืองจากสารสีแต่
ละประเภทมีคุณสมบติัในการใชแ้ตกต่างกนั  

การเลือกใชสี้ของผลิตภณัฑพ์ลาสติกนบัเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงดา้นการตลาดของสินคา้ท่ีจะชกัจูงให้ผูบ้ริโภค
ใหค้วามสนใจต่อผลิตภณัฑน์ั้น ๆ บริษทัจึงใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาสีสันใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการใหบ้ริการเทียบ
สีตามตวัอยา่ง (Colour matching) ทั้งเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในรูปแบบของสีผสมพลาสติกซ่ึงน าไปใชใ้นกระบวนการผลิต
โดยตรง และการพฒันาสีส าหรับน าไปใชใ้นการผลิตมาสเตอร์แบตซ์ของบริษทั  

 
2.2   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.2.1  คุณลกัษณะการตลาด  

        อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุนท่ีส าคญัต่ออุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ ของประเทศไทย อาทิ
อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจน
สินคา้อุปโภค บริโภค เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัพบวา่ประเทศไทยประสบปัญหาดา้นการแข่งขนั คู่แข่งทางการคา้ใน
ต่างประเทศมีขอ้ไดเ้ปรียบทั้งตน้ทุนและเทคโนโลย ีท าใหอุ้ตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีอตัราการเติบโตท่ีชะลอตวัลง 

จากขอ้มูลของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมระบุวา่ โรงงานผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกใน
ประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 5,000 โรงงาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเลก็ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีเป็นโรงงาน
ขนาดใหญ่ โดยมีส่วนของโครงสร้างตน้ทุนในการผลิตประกอบดว้ยวตัถุดิบ (เมด็พลาสติก) ร้อยละ 70 แรงงานร้อยละ 10-15 
พลงังานร้อยละ 5 - 8 ท่ีเหลือเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 10-15 
       เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกยงัประสบกบัภาวะชะลอตวั เศรษฐกิจบางภูมิภาค ขยายตวัเพ่ิมข้ึน
จากปี 2556 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาการวา่งงานลดลงอยา่งต่อเน่ือง เศรษฐกิจสหภาพยโุรป
ขยายตวัในอตัราท่ีต ่า และมีปัญหาอตัราการวา่งงานยงัคงอยูใ่นระดบัสูงและอาจเขา้สู่ภาวะเงินฝืด ในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่นก าลงัประสบปัญหาชะลอตวั เศรษฐกิจจีนชะลอตวัเช่นกนั สถานการณ์การเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ มี
แนวโนม้คงอตัราดอกเบ้ีย นโยบายใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า  
         แนวโนม้ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2558 ภาพรวมอุตสาหกรรมไทย ปี 2558 คาดวา่จะ มีการขยายตวัท่ีดีข้ึน จากแนวโนม้
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกในปี 2558 การ ฟ้ืนตวัของการลงทุน การปรับฐานสู่ภาวะปกติของ
อุตสาหกรรมรถยนต ์ปี 2557 และการลดลงของ ราคาน ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงท าใหค้าดการณ์ในปี 2558 อุตสาหกรรมจะขยาย
ตวัอยา่งต่อเน่ือง 
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          สถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศ โอเปคตดัสินใจคงก าลงัการ
ผลิต และประเทศอิรักสามารถส่งออกน ้ามนัดิบไดเ้พ่ิมข้ึน รวมถึงในปีท่ีแลว้ สหรัฐฯ สามารถผลิตน ้ามนัดิบจากชั้น
หินดินดาน (Shale oil) จึงส่งผลใหอุ้ปทานน ้าามนัโลกยงัคงลน้ตลาด 
         ส่วนดา้นอุปสงคใ์นประเทศเพ่ิมข้ึนจากการ ใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน จากการใชจ่้ายในสินคา้ไม่
คงทนและหมวดบริการ ปรับตวัดีข้ึนหลงัจากสถานการณ์ดา้นการเมืองมีความชดัเจนมากข้ึน รวมทั้งรายไดน้อกภาค เกษตร
อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและอตัราเงินเฟ้อท่ีมีแนวโนม้ลดลง ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและ การใชจ่้ายมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้ง
กบัดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการลงทุนภาคเอกชนมีการ
ขยายตวัในหมวดเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ส าหรับการส่งออกและการน าเขา้สินคา้และบริการสุทธิลดลง เน่ืองจากการส่งออก
สินคา้และ บริการลดลงมากกวา่การน าเขา้สินคา้และบริการ 
         อุตสาหกรรมผลิตภณัฑพ์ลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลายน ้าของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการผลิต ช้ินส่วนพลาสติก 
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกจะมีการใชว้ตัถุดิบหลกัคือเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้  ถา้คุณสมบติัท่ีไดจ้ากเมด็
พลาสติกยงัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน จะมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม เช่น การเติมสีหรือ ใส่สารเคมี เติมแต่งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นสินคา้หลกั
ของทางบริษทั จากนั้  นจะท าการผสมกนัแลว้ท าการหลอมเพ่ื อเตรียม กระบวนการข้ึ นรูปซ่ึงมีหลากหลาย เช่น การฉีด 
(Injection) การรีดหรือดึง(Extrusion) การเป่า (Blow) เป็นตน้   

บริษทัมีการจ าหน่ายสินคา้ในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายไดจ้ากการขายของบริษทั
ในปี 2557 ซ่ึงการจ าหน่ายสินคา้ในประเทศนั้น บริษทัจะใชช่้องทางการจ าหน่ายโดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ
แปรรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติกต่าง ๆปัจจุบนับริษทัยงัเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายเม็ดพลาสติกเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการจดัจ าหน่ายใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
ทางบริษทัประเมินภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูงข้ึนทั้งการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูผ้ลิตก าลงัการผลิตในประเทศ

และ ในปี 2 5 5 8  จะมีการเร่ิมตน้ของการเปิดเขตการคา้เสรีอาเซียน(A E C )  ท าใหมี้โอกาสท่ีสินคา้จากต่างประเทศจะมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัอุตสาหกรรมในประเทศไดม้ากข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ทางบริษทัมีโอกาสในการขยาย

สัดส่วนการส่งออกใหมี้ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนไดใ้นอนาคต 

 บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยนั้น มีเป้าหมายสู่การเป็นผูน้ าดา้นวตัถุดิบส าหรับผลิตภณัฑ์
พลาสติก ภายใตแ้นวคิด “Compound Values” ซ่ึงมุ่งเนน้การจ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายและครอบคลุมเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้แบบทัว่ไป (Commodity) เช่น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี
ขาว, สีด า และฟิลเล่อร์ หรือลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น มาสเตอร์แบตซ์ประเภทสี และสารเติมแต่ง 
นอกจากน้ี บริษทัยงัสามารถรองรับค าสั่งซ้ือแบบเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ (Made To Order) ซ่ึงตอ้งการสินคา้ท่ีหลากหลาย
ประเภทภายใตค้  าสั่งซ้ือเดียวกนัไดอี้กดว้ย 

 
2.3   การจัดหาวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ 
2.3.1   บริษทัมีการจดัหาวตัถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพ ตน้ทุน และระยะเวลา

ส่งมอบเป็นส าคญั บริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบประเภทท่ีไม่สามารถจดัหาไดใ้นประเทศ หรือจดัหาไดใ้นราคาท่ีต ่ากวา่ใน
ประเทศ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายการน าเขา้วตัถุดิบเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอีก
ดว้ย (Natural Hedge)  
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ส าหรับวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
1)   เมด็พลาสติก (Resin) นบัเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตมาสเตอร์แบตซ์และคอมพาวด ์โดยเฉล่ียคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ  40 – ร้อยละ 60 ของตน้ทุนวตัถุดิบรวมของผลิตภณัฑข์องบริษทั เมด็พลาสติกนั้นสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทและชนิดต่าง ๆ  ท่ีหลากหลายซ่ึงมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป การเลือกใชเ้มด็พลาสติกจะตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบั
กระบวนการผลิตและวตัถุประสงคก์ารใชง้านของแต่ละผลิตภณัฑ ์ตวัอยา่งประเภทของเมด็พลาสติกท่ีบริษทัน ามาใชเ้ป็น
วตัถุดิบหลกัไดแ้ก่ LLDPE, HDPE, LDPE, PP,PVC, GPPS, EVA เป็นตน้ โดยบริษทัมีการจดัหาเมด็พลาสติกจากทั้งผูผ้ลิต
และผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศและการน าเขา้จากต่างประเทศ บริษทัมีการน าเขา้เมด็พลาสติกจากประเทศ ญ่ีปุ่น, มาเลเซีย, 
สิงคโปร์, ซาอุดิอาระเบีย และเกาหลี  

2)   สี (Colorants) นบัเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึงของบริษทั สีท่ีบริษทัใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่
จะอยูใ่นรูปของสีชนิดผง โดยบริษทัมีการจดัหาสีจากผูผ้ลิตในต่างประเทศโดยผา่นตวัแทนจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3) ฟิลเล่อร์ (Filler) ใชส้ าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวดป์ระเภทฟิลเล่อร์ โดยบริษทัมีการจดัหาฟิล
เล่อร์จากผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด 

4) สารเติมแต่ง (Additives) ใชส้ าหรับการผลิตมาสเตอร์แบตซ์หรือคอมพาวดป์ระเภทสารเติมแต่ง โดยบริษทัมีการ
จดัหาสารเติมแต่งจากผูผ้ลิตในต่างประเทศโดยผา่นตวัแทนจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5)   อ่ืนๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตวัของแม่สี (Dispersing agent), สารหล่อล่ืนในกระบวนการผลิต (Lubricants) 
และสารช่วยเพ่ิมคุณสมบติัและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Processing Aids) เป็นตน้ บริษทัมีการจดัหาวตัถุดิบอ่ืน ๆ 
จากผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศ และมีการน าเขา้จากต่างประเทศส าหรับวตัถุดิบท่ีไม่สามารถจดัหาไดใ้นประเทศไทย หรือจดัหา
ไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่จากการน าเขา้ 

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการส่ังซ้ือวัตถุดบิในปี 2556 และปี 2557 

ประเภท 2556 2557 
มูลค่า (ลา้นบาท) ร้อยละ มูลค่า (ลา้นบาท) ร้อยละ 

เมด็พลาสติก 352.98 51.21 298.72 56.86 
สี 162.18 23.53 109.78 20.90 
ฟิลเล่อร์ 74.38 10.79 46.09 8.77 
สารเติมแต่ง 19.17 2.78 24.19 4.60 
อ่ืน ๆ  80.55 11.69 46.58 8.87 
รวม 689.26 100.00 525.36 100.00 

ส าหรับนโยบายการสั่งซ้ือวตัถุดิบนั้น บริษทัจะด าเนินการสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนคร่ึง ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการส ารองวตัถุดิบคงคลงัเพ่ือน ามาใชใ้นการผลิตเท่านั้น มิไดมี้
นโยบายการส ารองวตัถุดิบเพ่ือการเก็งก าไรแต่อยา่งใด ซ่ึงมูลค่าวตัถุดิบในปี 2557 ลดลง อนัเน่ืองมาจากการพฒันาสูตรการ
ผลิตจนสามารถปรับลด %การใชว้ตัถุดิบ และการบริหารจดัการการสั่งซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3.2   บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และไดใ้หค้วามร่วมมือในการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด ทางบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษทั เอส จี 
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เอส จ ากดั  โดยมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของบริษทัไดแ้ก่        ฝุ่ นละอองจากวตัถุดิบท่ีฟุ้งกระจาย เช่น ผง
แคลเซียม, ผงคาร์บอน, เศษผา้ปนเป้ือนน ้ ามนั และบรรจุภณัฑ์หรือภาชนะปนเป้ือน เป็นตน้  ในการจดัการกบัมลภาวะฝุ่ น
ละอองท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว  บริษทัไดติ้ดตั้งเคร่ืองดกัฝุ่ น (Dust Collector) ทัว่บริเวณฝ่ายผลิต  ส าหรับกากของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมและส่งมอบให้บริษทั แวกซ์  กาเบ็จ รีไซเคิล  เซ็นเตอร์ จ ากดั น าไปท าลายตามกรรมวิธีท่ี
ถูกตอ้งต่อไป โดยในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการก าจดักากของเสียดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 735,870 บาท  

นอกจากน้ี คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานยงัด าเนินการรักษาระดบั
ความดังของเสียงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภยั รวมถึงการก าหนดค่ามาตรฐานควบคุมให้
สอดคลอ้งกบั พรบ.ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มาตรการควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานบริเวณท่ีมีระดบัเสียง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อการไดย้ินและสุขภาพของพนกังาน  
โดยบริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั เซฟต้ีแพลน จ ากดั ใหเ้ขา้มาท าการตรวจสอบและจดัท ารายงานการตรวจวดัคุณลกัษณะแวดลอ้ม
ในการท างาน ระดบัความดงัของเสียง, ความเขม้ของแสง และความร้อนในโรงงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกปี เพื่อ
ประเมินความเส่ียง และประสิทธิภาพของการควบคุม ส่วนการตรวจวดัสภาพน ้ าท้ิง และมลภาวะทางปล่อง มีการตรวจสอบ
และจดัท ารายงานทุก 6 เดือน บริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั ซี. ที. เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากดั โดยในปี 2557 บริษทัมี
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก่ียวกบักิจกรรมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 111,000 บาท 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ประกอบกิจการเป็นเวลากว่า 3 ปี  บริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการสร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และไม่เคยไดรั้บการตกัเตือน หรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม อนัไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 บริษทัมีระเบียบในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้

 
2.4   งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

– ไม่มี – 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดบิ 
ตน้ทุนหลกัในการผลิตของบริษทัคือวตัถุดิบ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของตน้ทุนการผลิตรวมตลอด

ช่วงเวลาท่ีผา่นมา ทั้งน้ีวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตของกลุ่มบริษทั คือ เมด็พลาสติกชนิดต่างๆ ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดย
เมด็พลาสติกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 – 50ของตน้ทุนการผลิตรวมและวตัถุดิบอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 20 – 40 ของ
ตน้ทุนผลิตรวม 

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะใช้เม็ดพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง HDPE (High Density 
Polyethylene), เมด็พลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่าเชิงเส้น LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) และ เมด็
พลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า LDPE (Low Density Polyethylene) โดยบริษทัมีมูลค่าการสั่งซ้ือเม็ดพลาสติก 
HDPE, LLDPE และ LDPE ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10, ร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบโดยรวม 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายภายในประเทศ ทั้งน้ี ราคาของเมด็พลาสติกจะมีการปรับตวัเปล่ียนไป
ตามอุปสงคแ์ละอุปทานของผูผ้ลิตและผูใ้ชท้ัว่โลก รวมถึงราคาน ้ามนัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิตเมด็พลาสติก ดงันั้น 
ปี2557 มีการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างราคาน ้ ามนัเป็นอยา่งมาก อนัเน่ืองมาจากการพฒันาเทคโนโลยีในการขุดเจาะน ้ ามนั
แบบใหม่ซ่ึงท าให้ตน้ทุนในการผลิตน ้ ามนัลดลง การบริหารความเส่ียงในส่วนของวตัถุดิบพลาสติก ทางบริษทัไดมี้การท า
สัญญาซ้ือล่วงหนา้ในบางส่วนเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา อีกทั้งยงัมีการติดตามสถานะการณ์อยา่ง
ใกลชิ้ดเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่วตัถุดิบท่ีใชอ้ยูมี่ราคาสะทอ้นตน้ทุนราคาตามราคาตลาดอยา่งต่อเน่ืองและใชน้โยบายการก าหนดราคา
ขายโดยพิจารณาจากตน้ทุนขายของบริษทัควบคู่ไปกบัภาวะตลาด ทางบริษทัมีการพิจารณาอตัราความสามารถในการท า
ก าไรขั้นตน้ของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัประมาณร้อยละ 15 – 20  

 
3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดบิ 
ในปี 2557 บริษทัมีนโยบายในการเพ่ิมจ านวนผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบใหเ้พ่ิมมากข้ึนเพ่ือลดปัญหาการพ่ึงพิงการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบจากผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย ทางบริษทัมีการสั่งซ้ือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากผูจ้ดัจ าหน่ายไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่สามารถส่งมอบวตัถุดิบใหแ้ก่บริษทัไดท้นัตามความตอ้งการใชข้อง 
ทางบริษทัมีผูจ้ดัจ าหน่ายรายอ่ืนไวส้ ารองในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยงัสามารถท าการเปรียบเทียบราคาเพื่อจดัหาวตัถุดิบในราคาท่ี
แข่งขนัไดม้ากข้ึน ณ ปัจจุบนั ผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบหลกัยงัสามารถจดัหาวตัถุดิบไดต้ามคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความ
ตอ้งการของบริษทั และสามารถส่งมอบสินคา้ไดร้วดเร็วและทนัต่อความตอ้งการใชง้านของบริษทั ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบจากผูจ้ดัจ าหน่ายแต่ละรายนั้นไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวมของบริษทั  

 
3.3 ความเส่ียงเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงกฎหมาย 
3.3.1 มาตรการการเปิดเสรีทางการคา้ระหวา่งประเทศอาเซียน ( AEC ) 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีขอ้ตกลงการเปิดเสรีทางการคา้เขตภูมิภาคอาเซียน  ในกลุ่มผลิตภณัฑ์พลาสติกซ่ึงรวมถึงเม็ด
พลาสติก ซ่ึงในปี 2553 ประเทศไทยไดต้กลงลดอตัราภาษีน าเขา้ให้เหลือร้อยละ 0 ให้กบัประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนโดย
สมบูรณ์ จึงส่งผลให้มีสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติกจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะเขา้มาขายในประเทศ
ไทยมากข้ึน ส่งผลให้มีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมานั้น ประเทศไทยถือว่า
เป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในอุตสาหกรรมพลาสติกในระดบัตน้ ๆ ท าให้ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่ เน่ืองจากในผลิตภณัฑ์
มาสเตอร์แบตซ์นั้นเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละค าสั่งซ้ือ การวิจยัและพฒันาสินคา้ร่วมกนันบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
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ท าใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปอาจใชเ้วลาในการทดสอบและพฒันาสินคา้ตั้งแต่ 1 
สัปดาห์ – 1 เดือนส าหรับแต่ละค าสั่งซ้ือ ดงันั้น บริษทัจึงมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศเน่ืองจากสามารถตอบสนอง
ต่อขอ้ก าหนดของลูกคา้และใหบ้ริการไดร้วดเร็วกวา่ อีกทั้งบริษทัยงัมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของการให้บริหารหลงัการขาย 
ซ่ึงบริษทัมีทีมงานผูเ้ช่ียวชาญท่ีพร้อมใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ลูกคา้ของบริษทัเม่ือประสบปัญหาในการน าสินคา้ไปใชใ้นการ
ผลิตอีกดว้ย บริษทัจึงเช่ือมัน่วา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเขา้มาของคู่แข่งในต่างประเทศแต่อยา่งใด 

3.3.2  กฎหมายเก่ียวกบัการลดการใชถุ้งพลาสติก 
 ปัจจุบนัการรณรงค์เร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มเขา้มามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินธุรกิจ การใช้พลาสติกเป็น
ประเด็นส าคญัประเด็นหน่ึงท่ีมีการออกนโยบายต่างๆในหลากหลายประเทศเพ่ือลดการใชถุ้งพลาสติกหรือเพ่ิมสัดส่วนการ
ใชถุ้งพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกถุงพลาสติกรายใหญ่ในทวีปเอเชีย ซ่ึงมีจ านวนมากท่ี
เป็นลูกคา้ของทางบริษทั ท าใหค้วามเส่ียงดา้นการออกกฎหมายเพื่อลดการใชถุ้งพลาสติกในประเทศต่างๆทัว่โลก มีโอกาสท่ี
จะลดอุปสงคใ์นธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกเพ่ิมมากข้ึน ทางบริษทัไดมี้การติดตามสถานะการณ์อยา่งใกลชิ้ด พร้อมทั้งมีการ
พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือใหถุ้งพลาสติกสามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคถุงพลาสติกในอนาคต 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1   ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

รายการ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า
สุทธิ 
(ลบ.) 

ภาระผูกพนั 

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

 
เจา้ของ 

 
 
 
 

 
152.37 

 
 
 
 

 
ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน

ประเทศ  
 

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

เจา้ของ 229.50 ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน
ประเทศ  

 

3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 312.37 ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน
ประเทศ (บางส่วน) 

4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน เจา้ของ 11.46 - ไม่มี- 
5. ยานพาหนะ  เช่า 3.65 ภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ 

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

 
 

เช่า 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- ไม่มี- 
 
 
 
 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
          ท่ีตั้ง : เลขท่ี 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1  

เจา้ของ - - ไม่มี- 
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รายการ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า
สุทธิ 
(ลบ.) 

ภาระผูกพนั 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่  
อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  10240 
 
3. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 14.29 ค ้าประกนัสถาบนัการเงินใน

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

 
4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย 
บริษทัมีนโยบาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ิมก าลงัการผลิต ลดความซ ้ าซอ้น ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

และผลกระทบดา้นความเส่ียงทางธุรกิจ และเพ่ิมผลประกอบการอยา่งเด่นชดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัมีบริษทัยอ่ย 
3 บริษทั คือ 

1.   บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ มูลค่า 50 ลา้นบาท และ
ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555-2563) ไดเ้ปิดด าเนินการในระหวา่ง
ปี 2555 บริษทัย่อยด าเนินการผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเล่อร์ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทสีด า โดยการเช่าอาคาร
โรงงาน เคร่ืองจกัร และคลงัสินคา้จากบริษทัเพื่อผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งโดยตรงไปยงักลุ่มลูกคา้ Converters และผา่น
ไปยงัตวัแทนจดัจ าหน่าย Distributors มียอดขายรวมทั้งส้ิน 464 ลา้นบาทในปี 2557 

2.   บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ลา้นบาท รองรับแผน
ขยายธุรกิจในตลาดผลิตภณัฑ์ประเภทเสริมคุณสมบติัพิเศษ บริษทัย่อยไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นบัจากเร่ิมด าเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินการ 

3.   บริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ลา้นบาทรองรับแผนขยาย
ธุรกิจในตลาดผลิตภณัฑป์ระเภทคอมพาวดพิ์เศษ บริษทัยอ่ยไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเป็นเวลา 8 ปี นบัจากเร่ิมด าเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ปิดด าเนินการ 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ปัจจุบนับริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยห์รือการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 

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

ช่ือย่อหลกัทรัพย์  COLOR 

ทีต่ั้ง  เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ 
อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

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

ประเภทธุรกจิ เมด็พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเขม้ขน้ หรือเมด็พลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ 
(Masterbatch), เมด็พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส าเร็จรูป หรือเมด็พลาสติกคอม
พาวด ์(Compound)  และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง  (Dry Colorants)  

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2551  
ทะเบียนเลขท่ี   บมจ. 0107551000282 

 
 
 
 
 
 
 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัจ านวนหุ้น 
  หุ้นสามญั 
  จ  านวนหุน้จดทะเบียนกบัตลท. 652,343,752 หุน้ 
  จ านวนหุน้ช าระแลว้ 581,654,647 หุน้ สิทธิออกเสียง 1 : 1 
  จ  านวนหุน้ซ้ือคืน  -  
  จ  านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง หกั หุน้ซ้ือคืน 
   ณ วนัท่ี 21 มี.ค. 2556 581,654,647 หุน้ 
  หุ้นบุริมสิทธิ 
  จ  านวนหุน้จดทะเบียนกบัตลท. -  
  จ  านวนหุน้ซ้ือคืน  -  

http://www.saleecolour.com/
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นายทะเบียนหลกัทรัพย์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
    ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
    62  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
    กรุงเทพมหานคร 10110 
    โทรศพัท ์(02) 229-2800  โทรสาร (02) 654-5427 
ผู้สอบบัญชี 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110 
นางสาววสิสุตา  จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3853 
นางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3970 
นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3459 
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 บริษทัฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ช่ือท่ีใชส้ าหรับการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์คือ “COLOR” มี
ทุนจดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนช าระแลว้ 581,654,647 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

 7.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 1.  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(ก)  บริษทัมีผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2558 ดงัน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น 
1 กลุ่มบริษทั ว ีไอ วี อินเตอร์เคม จ ากดั 

บริษทั ว ีไอ ว ีอินเตอร์เคม จ ากดั 
น.ส.กนัยว์ดี  จิวะพรทิพย ์
น.ส.ธนัธิดา  จิวะพรทิพย ์
นายพฒันชาตต์ิ  จิวะพรทิพย ์
นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์
นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์
นายประกิต  อศัวกาญจน์ 
นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 

167,794,590 
123,230,167 
30,840,982 
1,428,014 
1,228,014 

44,526 
44,526 

10,933,835 
44,526 

28.85 
21.19 
5.30 
0.25 
0.21 
0.01 
0.01 
1.88 
0.01 

2 กลุ่มบริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
นายสาทิส  ตตัวธร 
นายสิรภทัร  ตตัวธร 
นายสาโรช  ตตัวธร 

63,749,633 
47,659,633 
13,390,000 
2,000,000 
700,000 

10.96 
8.19 
2.30 
0.34 
0.12 

3 นายศศิศ   มนตเ์สรีนุสรณ์ 32,700,000 5.62 
4 กลุ่มตระกลูมงคลรัตน์ 

นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 
นายวชัรชยั  มงคลรัตน์ 
นางภทัริน  มงคลรัตน์ 

23,107,226 
7,102,826 

13,500,000 
2,504,400 

3.97 
1.22 
2.32 
0.43 

5 นายชูศกัด์ิ  เตชะสันติสุข 18,000,000 3.10 
6 นายจิตต ์ ศรีวรรณวทิย ์ 17,837,823 3.07 
7 น.ส.ทิพรัตน์  สาครสุขศรีฤกษ ์ 12,600,000 2.17 
8 นายวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 11,620,000 2.00 
9 นางกลัยา  ตั้งตรงศกัด์ิ 10,933,835 1.88 
10 นายนิพนธ์  มโนมยางกรู 9,026,200 1.55 
  ยอดรวม 367,369,307 63.16 
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(ข)  บริษทัมีผูถื้อหุ้นท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั ตามสมุดทะเบียน 
ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2558 ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 
1. กลุ่มนายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์

น.ส.กนัยว์ดี  จิวะพรทิพย ์
น.ส.ธนัธิดา  จิวะพรทิพย ์
นายพฒันชาตต์ิ  จิวะพรทิพย ์
นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์
นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์

33,586,062 
30,840,982 
1,428,014 
1,228,014 

44,526 
44,526 

5.77 
5.30 
0.25 
0.21 
0.01 
0.01 

2. กลุ่มนายธเนศพล มงคลรัตน์ 
นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 
นายวชัรชยั  มงคลรัตน์ 
นางภทัริน  มงคลรัตน์ 

23,107,226 
7,102,826 
13,500,000 
2,504,400 

3.97 
1.22 
2.32 
0.43 

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

16,272,859 
44,526 

8,658,000 
7,557,000 

13,333 

2.80 
0.01 
1.49 
1.30 
0.00 

4. กลุ่มนายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 
นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 
นายประกิต  อศัวกาญจน์ 

10,978,361 
44,526 

10,933,835 

1.89 
0.01 
1.88 

5. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์ 5,214,175 0.90 
6. นายราชนั  ควรหา 144,526 0.02 
 ยอดรวม 89,303,209 15.35 

 

2.  ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย และการถือหุน้ของกรรมการในบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

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

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

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

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

บมจ.สาล่ี คลัเล่อร์ 150,000 หุน้ 100% 

 
การถือหุน้ของกรรมการในบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั วไีอว ีอินเตอร์เคม จ ากดั ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้เคมีภณัฑป์ระเภทต่างๆ เช่น สินคา้ในกลุ่มโซลเวน้ท,์ 
โมโนเมอร์, โพลียรีูเทน, เคมีภณัฑอ์าหารสัตว,์ เคมีภณัฑท์างการเกษตร, เคมีภณัฑเ์วชภณัฑ ์เป็นตน้ และมีการลงทุนใน
บริษทัต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท โดยกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ บริษทั วีไอวี โฮลด้ิง 
จ ากดั ซ่ึงถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 88.03 ของทุนจดทะเบียน และมีรายช่ือผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วน (%) 

1. บริษทั วไีอว ีโฮลด้ิง จ ากดั 1,320,424 88.03 

2. คุณพิมพา  จิวะพรทิพย ์ 44,673 2.98 

3. คุณประชา  จิวะพรทิพย ์ 31,573 2.10 

4. คุณเลอพงศ ์วงศท์วีพิพฒัน์ 30,000 2.00 

5. คุณพรทิพย ์ จิวะพรทิพย ์ 13,182 0.88 

6. คุณเศวต  นราธิปกร 18,000 1.20 

7. คุณสาทิส  ตตัวธร 12,000 0.80 

8. คุณกญัญา  รัตน์ตนัติพฤกษ ์ 6,750 0.45 

9. คุณธีระพล  อศัวกาญจน์ 3,000 0.20 

10. คุณสิทธิชยั  ประวงษรั์ตน์ 1,500 0.10 

11. คุณกรณฐั  จิวะพรทิพย ์ 8 0.001 

12. คุณเขมิกา  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

13. คุณเขมนที  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

14. คุณณฐัพร  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

15. คุณอรรถวฒิุ  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

16. คุณธนินทร์  จิวะพรทิพย ์ 3,778 0.25 

 รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,500,000 100 
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บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนพลาสติกและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ส าหรับ
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น ช้ินส่วนประกอบของ สแกนเนอร์, พร้ินเตอร์, ถาดไอซี เป็นตน้ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557  มีทุนจดทะเบียน 319,110,842 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ 316,767,561 บาท และมีรายช่ือผู ้
ถือหุน้ 10 อนัดบัแรก  ณ วนัปิดทะเบียนล่าสุด วนัท่ี 22 สิงหาคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบัที่ รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นทีถื่อ สัดส่วนการถือหุ้น 
1. กลุ่มบริษัท วไีอว ีอนิเตอร์เคม จ ากดั 

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

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

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

560,439 
14,122,024 

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

601,100 

42.19 
25.94 

3.23 
1.87 
0.97 
0.88 
0.86 
0.72 
0.18 
4.46 
1.01 
0.83 
0.59 
0.46 
0.19 

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

32,094,300 
11,579,646 

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

10.13 
3.66 
3.01 
1.83 
1.63 

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

23,942,000 
12,000,000 

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

720,000 
212,000 

7.56 
3.79 
0.82 
0.76 
0.76 
0.76 
0.38 
0.23 
0.06 

4. กลุ่มตระกูลตัตวธร  
1. นายสาทิส ตตัวธร 

19,635,453 
8,575,953 

6.20 
2.71 
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2. น.ส.สิริภรณ์ ตตัวธร 
3. นายสิรภทัร ตตัวธร 
4. นางอรทยั ตตัวธร 
5. นายสาโรช ตตัวธร 

6,039,000 
5,003,000 

10,100 
7,400 

1.91 
1.58 

0 
0 

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

10 นางกญัญา  รัตน์ตนัติพฤกษ ์ 3,456,000 1.09 

 รวม 266,260,996 84.06 

  
 3.  ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ 
  – ไม่มี – 
 
 7.3  การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 
387,333,334 หุน้ เพ่ือออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เน่ืองจากราคาเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงเขา้เกณฑก์ารปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ ดงัน้ี 

7.3.1  บริษทัจึงจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,052,084 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใน
การใช้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัคร้ังท่ี 1 ท่ีไดอ้อกและจัดสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 
มิถุนายน 2556 และการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม COLOR-
W1 เป็นดงัน้ี 

 อตัราการใช้สิทธิเดมิ  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใชสิ้ทธิ เดิม 4.00 บาทต่อหุน้สามญั  
อตัราการใช้สิทธิ ใหม่ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.2906 หุน้  
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 3.0993 บาทต่อหุน้สามญั 
รายงานผลการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (COLOR-W1) ดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้   : 48,416,270   หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี   :         -      หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ    :  48,416,270   หน่วย 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ :  54,468,751   หุน้ 
จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพื่อการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี   :         -       หุน้ 
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จ านวนหุน้สามญัท่ีรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ   :  54,468,751   หุน้ 

7.3.2  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,875,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในการใช้
สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือ
วนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 และปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่ กรรมการและ/หรือ
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่บริษทั (COLOR-ESOP-W1) เป็นดงัน้ี 

อตัราการใช้สิทธิเดมิ  
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใชสิ้ทธิ เดิม 1.60 บาทต่อหุน้สามญั  
อตัราการใช้สิทธิ ใหม่ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.2906 หุน้  
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 1.2397 บาทต่อหุน้สามญั  
รายงานผลการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (ESOP-W1) ดงัน้ี 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้   :  14,895,000  หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี   :      507,250  หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ    :  14,387,750  หน่วย 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ :  16,875,000  หุน้ 
จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเพ่ือการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี   :      654,646  หุน้ 
จ านวนหุน้สามญัท่ีรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ   :  16,220,354  หุน้ 

  
7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหักภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมี
อตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ โดยข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และจะด าเนินการรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษทั
ยอ่ยของบริษทัมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยหลงัหกัภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกบักระแสเงินสด ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาดว้ย 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2557  เน่ืองจากบริษทัขาดทุนสุทธิเบด็เสร็จเป็นจ านวน (15,040,050) บาท คณะ
กรรมจึงมีความเห็น เสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  และไม่ตอ้งส ารองก าไรสุทธิตามกฏหมาย 
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ผงัการบริหารบริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 
8.  โครงสร้างการจัดการ 

 8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8.1.1  คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

8.1.2   คณะกรรมการตรวจสอบ มจี านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พลเอกสมทตั    อตัตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

8.1.3   คณะกรรมการบริหาร มจี านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชี – การเงิน 
4. นายพีรพนัธ์      จิวะพรทิพย ์ กรรมการบริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

8.1.4   คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน มจี านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ กรรมการ 
3. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งใหน้ายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั  

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม เพื่อมีผลผกูพนัแทนบริษทัได ้คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย,์ นายขวญัชยั ณฏัฐ์เศรษฐ,์ นายรัช 

ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชยั อศัวกาญจน์  และ นายราชนั ควรหา กรรมการสองในหกท่านน้ีลงลายมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าประชุม/จ านวนการประชุมปี 

2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
1. นายสุชาติ    จิวะพรทิพย ์ ประธานบริษทั/กรรมการบริษทั - 5/5 
2. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ กรรมการบริษทั - 5/5 
3. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการบริษทั - 4/5 
4. นายขวญัชยั   ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ กรรมการบริษทั/กรรมการผูจ้ดัการ - 5/5 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนเข้าประชุม/จ านวนการประชุมปี 

2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
5. นายราชนั   ควรหา กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร - 5/5 
6. นายรัช    ทองวานิช กรรมการบริษทั/ประธานบริหาร - 5/5 
7. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4/4 5/5 

8. พตท.ดร.ระพีพฒัน์ ปาละวงศ ์ กรรมการบริษทั/กรรมการ
ตรวจสอบ 

4/4 5/5 

9. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการบริษทั/กรรมการ
ตรวจสอบ 

4/4 4/5 

  
 8.2   ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  มีผูบ้ริหารจ านวน 13 ท่าน ประกอบดว้ย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชี – การเงิน 
4. นายพีรพนัธ์     จิวะพรทิพย ์ กรรมการบริหารฝ่ายสนบัสนุนและพฒันาธุรกิจ 
5. นายบญัชา        ก าจดั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
6. นายสมศกัด์ิ      ศรีละมา้ย หวัหนา้หน่วยงานความปลอดภยั 
7. นายฉลวย        ไพนิตย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
8. นายมงคล        สุ่ยหาวงศ ์ ผูจ้ดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. น.ส.เสาวนิตย ์ สิริกรกาญจน์ ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
10.  นางมทันา        หอระดาน ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล และบริหาร 
11.  นายสมพงค ์     นครังสุ ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการผลิต 
12.  นายกษัมา        บุญญธนงั ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 
13.  น.ส.กรรณิกา   บุญรอด ผูจ้ดัการฝ่ายตน้ทุน และงบประมาณ 

  

 8.3   เลขานุการบริษัท 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 22 

เมษายน 2554 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
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ความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเกบ็รักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน
การประจ าปีของบริษทั ตลอดจนหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดงัน้ี 
3.1 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน 
3.2 ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั

จดทะเบียน 
3.3 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ.2544 
3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ

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

 8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 (1)   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอและมีมติในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2557 งดจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทัประจ าปี 2557 รวม 6 ท่าน ยกเวน้กรรมการอิสระ 3 ท่าน และเห็นควรให้
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุม จ านวนเงิน/ท่าน รวมทั้งคณะ 
คณะกรรมการบริษทั คร้ังละ 30,000 บาท ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000 บาท ไม่เกินปีละ 500,000 บาท 
- ค่าบ าเน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2 ลา้นบาท ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาคดัสรรต่อไป 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมในปี 2557 ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

กรรมการบริษทั ตรวจสอบ รวม 

1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ ประธานกรรมการ - - - 

2. นายรัช  ทองวานิช กรรมการและประธานบริหาร - - - 

3. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ - - - 
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4. นายราชนั  ควรหา กรรมการและกรรมการบริหาร - - - 

5. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ กรรมการ - - - 

6. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ - - - 

7. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

150,000 80,000 230,000 

8. พตท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละ
วงศ ์

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

150,000 80,000 200,000 

9. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

120,000 80,000 230,000 

รวม 420,000 240,000 660,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสัให้กบัผูบ้ริหารจ านวน 13 ราย รวมทั้งส้ินเป็น
เงิน 17.44 ลา้นบาท 

 (2)   ค่าตอบแทนอ่ืน 
  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
 •  กรรมการไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายค่ารับรองเป็นจ านวน
เงิน 427,333.22 บาท 

•  บริษทั ไดมี้การใหร้ถประจ าต าแหน่งกบัคณะกรรมการบริหาร จ านวน 5 คน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง รุ่นรถ 
ค่าเช่า/เดือน

(บาท) 
จ านวนปี
ท่ีเช่า 

วนัส้ินสุดสญัญาเช่า บริษทัผูใ้หเ้ช่า 

นายรัช  ทองวานิช 
ประธาน
กรรมการบริหาร 

LEXUS 95,230.00 4 ปี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 
กรุงไทยคาร์เร้นท ์ 
แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
BMW 525 

D 
74,900.00 4 ปี 27 กนัยายน 2559 

ทีเอสเอส ออโตเรนทอล จ ากดั 

นายราชนั  ควรหา 
กรรมการบริหาร ฝ่าย
บญัชี – การเงิน 

HONDA 
CRV 

31,030.00 4 ปี 5 มกราคม 2560 
ทีเอสเอส ออโตเรนทอล จ ากดั 

นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์
กรรมการบริหาร ฝ่าย
สนบัสนุนและพฒันา
ธุรกิจ 

TOYOTA 
CAMRY 
2.5 HV 

32,635.00 4 ปี 10 กนัยายน 2559 
กรุงไทยคาร์เร้นท ์ 
แอนด ์ลีส จ ากดั(มหาชน) 

นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 
กรรมการบริษทั 
และ ท่ีปรึกษา 

NISSAN 
TEANA 
250XV 

31,886.00 4 ปี 9 มกราคม 2559 
กรุงไทยคาร์เร้นท ์
แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
  • เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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  บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 13 ราย รวมทั้งส้ิน 503,130.- บาท 

  • โครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัต่อผูบ้ริหารและพนกังาน (ESOP) 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัต่อ
ผูบ้ริหารและพนกังาน (ESOP) จ านวน 15,000,000 หน่วย เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการและ
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหมี้ความตั้งใจในการท างานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทั เพ่ือรักษาบุคลากรท่ี
มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานใหอ้ยูก่บับริษทัในระยะยาว และเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็น
เจา้ของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งงาน และอายงุาน ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.2906 หุน้ ราคาการใชสิ้ทธิ 1.2397 บาท
ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) โดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจ านวน 19 ราย ไดรั้บ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.68 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
บริษทัของทั้งโครงการ 

 
 8.5  บุคลากร 
 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 174 คน โดยในปี 2557 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็น
เงินจ านวน 52.91 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง เบ้ียขยนั เงินโบนสั และสวสัดิการอ่ืน ๆ 
บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังานโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 
2557 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน รวมทั้งส้ิน 822,984.57 บาท  

  • จ านวนพนกังาน 

ปี 2557 จ านวน (คน) 

- พนกังานในส่วนส านกังาน 46 

- พนกังานฝ่ายคุณภาพและตรวจสอบ 24 

- พนกังานในสายการผลิต / คลงัสินคา้ 104 

รวม 174 

  • บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัต่อผูบ้ริหารและพนกังาน (ESOP) หรือ COLOR-ESOP-
W1 จ านวน 15,000,000 หน่วย เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยใหมี้ความตั้งใจในการท างานและสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ และเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ
บริษทั โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งงาน และอายงุาน ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมี
อตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.2906 หุน้ ราคาการใชสิ้ทธิ 1.2397 บาทต่อหุน้ 
(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) โดยมีพนกังานของบริษทัจ านวน 70 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.32 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัของทั้งโครงการ 

  • ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
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- ไม่มี – 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ 

 9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายวา่ดว้ย “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” บริษทัจึงไดน้ าหลกัการดงักล่าว เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2551 ณ วนัท่ี 17 เมษายน 2551 
ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัเป็นการเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั  

 
 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม เพื่อมีผลผกูพนัแทนบริษทัได ้คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย,์ นายขวญัชยั ณฏัฐ์เศรษฐ,์  

นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชยั อศัวกาญจน์  และ นายราชนั ควรหา กรรมการสองในหกท่านน้ี    
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ

หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1) ดูแลและก าหนดนโยบายท่ีส าคญัของบริษทั เก่ียวกบัหลกัในการด าเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การ

บริหารเงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

2) พิจารณาเก่ียวกบัการลงทุน โดยพิจารณาอนุมติังบประมาณ โครงการลงทุนของบริษทั และก ากบัดูแลด าเนิน
โครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ 
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3) ดูแลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละก าหนดแนว
ทางแกไ้ขกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้

4) จดัใหมี้รายงานขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผู ้
ลงทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนัการณ์และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากบัและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

7) จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเพ่ือใหมี้ข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง(Succession Plan) 

8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ  านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้” ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ีก าหนดใหร้ายการท่ีกรรมการหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษทัหรือบริษทัย่อย ให้
กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุ

ใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 - การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 - การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ บริษทั 
 - การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี 
    ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล 
    อ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 - การออกหุน้ใหม่เพ่ือช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจ านวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้ 
 - การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
 - เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

* นางสาวสุวรรณี  ลมิปนวงศ์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทาน ความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน เน่ืองจากจบการศึกษาดา้นการบญัชี จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ท างาน
ดา้นการบญัชีโดยตรง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหนา้ท่ีภายในขอบเขตท่ีก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารของบริษทั รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและราย
ประจ าปี 

2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี) 

3) สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดย
ค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีนั้น และ
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และเขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานท่ีส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี
กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ย 
 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความ

ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทั เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหน่ึง 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(Charter)  
 รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป ควรทราบ ภายใตข้อบเขต

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ 
จากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็นกไ็ด ้ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาต
ต่อส านกังาน  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ
ส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาต
ต่อส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

9.2.3  คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีคณะกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายรัช             ทองวานิช ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายขวญัชยั      ณฏัฐเ์ศรษฐ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายราชนั         ควรหา กรรมการบริหารฝ่ายบญัชี – การเงิน 
4. นายพีรพนัธ์     จิวะพรทิพย ์ กรรมการบริหารฝ่ายสนบัสนุนและพฒันาธุรกิจ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) ให้มีอ  านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ

กิจการ วตัถุประสงค ์แนวทางและนโยบายของบริษทัภายในขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึงการ
ก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทัเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

3) มีอ  านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ 

4) พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
5) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 
6) ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 
7) พิจารณาอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของ

บริษทัท่ีเกินอ านาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น  
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอ านาจดงักล่าว ผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ  านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้”ใหมี้ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าว
จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้
ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้

การก าหนดอ านาจอนุมัตวิงเงิน 
คณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจอนุมติัวงเงินตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจอนุมติัการซ้ือขายสินคา้และสินทรัพยใ์นวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท หากเกิน
จ านวนท่ีสามารถอนุมติัได ้ใหน้ าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. กรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจอนุมติัการซ้ือขายสินคา้และสินทรัพยใ์นวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท หากเกินจ านวนท่ี
สามารถอนุมติัได ้ใหน้ าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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คณะผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีคณะผูบ้ริหารจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 
1) ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
2) ด าเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั 
3) มีอ  านาจอนุมติั  และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการเพ่ือประโยชน์

ของบริษทัซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทางการคา้ท่ีมีวงเงินไม่เกินตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด  

4) มีอ  านาจออกค าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย  และผลประโยชน์ของ
บริษทั  และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

5) มีอ  านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

6) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 
7) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั นโยบาย 

ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
บริหารทุกประการ 

ทั้งน้ีการมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นควร  จะไม่
รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย  หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด)  กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ี
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้
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9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน กรรมการ 
3. นายสุชาติ        จิวะพรทิพย ์ กรรมการ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ตั้งแต่ต าแหน่งรอง
กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 

1.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เฉพาะ
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป โดยตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

2) คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทั 
2.1 กรรมการ (เพ่ิมเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ) 
2.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 

3) ดูแลให้กรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแต่ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีต่อบริษทั 

4) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใชพิ้จารณาปรับ
ผลตอบแทนประจ าปีโดยค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั 

9.2.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ์ ประธานกรรมการ 
2. นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์ กรรมการและเลขานุการ 
3. นายราชนั  ควรหา กรรมการ 
4. นางมทันา  หอระดาน กรรมการ 
5. นายฉลวย  ไพนิตย ์ กรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1) เสนอการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ 

ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความ

เส่ียงดา้นปฏิบติัการ และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ 

2) วางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียง

ของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และดูแลให้บริษทัด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหาร

ความเส่ียงท่ีบริษทัก าหนด 

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด  

5) เสนอก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทั ติดตามและ

ประเมินความเส่ียงของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

6) น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

บริษทั เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก โดยใชห้ลกัเกณฑค์วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วสิัยทศัน์ และความ
น่าเช่ือถือ รวมทั้งเป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

9.3.1   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 •  ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการซ่ึงจะประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และก าหนดใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่านจะตอ้งมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินทีเพียงพอ ซ่ึงสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทัได ้

9.3.2   กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้มีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 

คน  โดยคดัเลือกจากกรรมการหรือพนกังานหรือผูมี้ความรู้ความสามารถ โดยจะตอ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ท า
หน้าท่ีดูแลบริหารกิจการของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ
บริหารจะตอ้งรับผดิชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

 
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เน่ืองจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย ทั้ ง 3 องค์กรโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการ

ก าหนดการใชเ้กณฑ์การบริหารหลกัเช่นเดียวกนักบับริษทั โดยมีมติของท่ีประชุมกรรมการแต่งตั้ง กรรมการบริหารและ
ผูบ้ริหารบริษทั  เขา้รับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผูมี้สิทธิลงนาม เพื่อรับและด าเนินนโยบายการบริหารตามหลกั
เช่นเดียวกนักบับริษทั และตอ้งก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
หรือใหเ้ช่าสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ยใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
เปิดเผยและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลใหมี้การจดัเกบ็ขอ้มูล และ
การบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
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9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายใหก้รรมการ และ
ผูบ้ริหาร มีหนา้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง 
พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และ
แจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัรับทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นรายบุคคล บริษทัมีการด าเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

บริษทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในบริษทัไปใชห้รือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้
ออกแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดย
นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยผ์า่น
ช่องทางท่ีก าหนดแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายในการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใชสิ้ทธิ
ออกเสียงของผูถื้อหุน้ หรือขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยผา่นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ 
ของตลาดหลทัรัพยแ์ละเวปไซทข์องบริษทั รวมถึงส่ือสาธารณชนต่าง ๆ ซ่ึงผูถื้อหุน้และสาธารณชนสามารถเขา้ถึงได้
โดยง่ายอีกดว้ย 

 
9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ต่งตั้ง บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีโดยมีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ส าหรับปี 2557  ดงัน้ี 

•  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)      980,000.00  บาท 
บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั      510,000.00  บาท 
บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั       15,000.00  บาท 
บริษทั โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั        15,000.00  บาท 
รวมทั้งส้ิน                   1,520,000.00  บาท 

•  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee)  
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าท่ีพกั        80,182.03  บาท 
ค่าบนัทึก Additional Fee (ESOP)      200,000.00  บาท 
รวมทั้งส้ิน        280,182.03  บาท 
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9.7 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ  
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัตระหนกัในสิทธิและการใชสิ้ทธิ
ของตนดงัน้ี 

ก าหนดให้มีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง
ตดัสินใจในท่ีปะชุมแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้ง
ขอ้มูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม หรืออยา่งนอ้ย 14 วนั
ก่อนวนัประชุมแลว้แต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวนันัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนถึงวนัประชุม 
นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเวปไซทข์องบริษทัเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ 

1.1 จดัส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมเพ่ือสนับสนุนการใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นใน
กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

1.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
1.3 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้ซกัถามไดใ้นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
1.4 ก าหนดให้คณะกรรมการอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือตอบขอ้

ซกัถามในท่ีประชุม ซ่ึงจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
1.5 ก าหนดใหป้ระธานในท่ีประชุมตอ้งท าการช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑใ์นการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซ่ึง

ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองท่ีพิจารณา และสิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการลง
มติในแต่ละวาระ 

1.6 จดัท ารายงานการประชุมโดยมีขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน โดยระบุประเด็นท่ีผูถื้อหุ้นซักถามและค า
ช้ีแจงของคณะกรรมการต่อขอ้ซกัถามดงักล่าว 

1.7 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละในเวปไซทข์องบริษทั เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้สมารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งรอการส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้รับรองในการประชุม
คร้ังถดัไป 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
บริษทัมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกนัใหเ้กิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้กลุ่มต่าง ๆ ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ท่ี

ไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้ท่ีเป็นต่างชาติ ดงัน้ี 
2.1 ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่

เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น 
2.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม

แทน โดยก าหนดทิศทางการออกเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะได ้
2.3 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนการประชุม และ

ระหวา่งการประชุม 
2.4 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
2.5 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว 



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

43  

 

2.6 แจง้ใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารรับทราบภาระหนา้ท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2.7 ก าหนดมิใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อ
บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ใหซ้ื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 
ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้
หรือผูก้ารสนบัสนุนทางการเงิน ลูกคา้ คู่คา้ พนกังานทุกระดบั และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่เป็นตน้  เพ่ือสร้างเสริมผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืของกิจการ โดยนอกจากการตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามท่ี
กฎหมายก าหนดแลว้  บริษทัยงัมีนโยบายการดูแลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย การปฏิบติั 
พนกังาน บริษทัไดป้ฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งการสร้าง

สภาพแวดลอ้มในการการท างานท่ีมีคุณภาพ 
คู่คา้ บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ตามสัญญาท่ีตกลงท า

ร่วมกนั และมีนโยบายในการสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์กบัคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 
ลูกคา้ บริษทัรับผดิชอบต่อลูกคา้โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และการใหบ้ริการ รวมถึง

การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ากท่ีสุด เพ่ือมุ่งเนน้การ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ในระยะยาว 

คู่แข่ง บริษทัด าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และพฒันาตลาดใหเ้ติบโตเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกนัในอุตสาหกรรม 

เจา้หน้ี บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขตามสัญญา รวมถึงการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีเจา้หน้ีร้องขอ 
ชุมชม/สังคม บริษทัรับผดิชอบในการดูแลมิใหก้ารด าเนินงานของบริษทัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชน

และสังคม รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ งขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยนอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยผ์า่นช่องทางท่ีก าหนดแลว้ บริษทัยงัมี
นโยบายในการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ หรือขอ้มูลท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยผา่นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลทัรัพยแ์ละเวปไซท์
ของบริษทั รวมถึงส่ือสาธารณชนต่าง ๆ ซ่ึงผูถื้อหุน้และสาธารณชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน 
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่านและกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงกรรมการ
ดงักล่าวทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความช านาญในธุรกิจของบริษทั และมีกรรมการตรวจสอบ



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

44  

 

ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของ
ฝ่ายบริหารเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

บริษทัมีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นคนละบุคคลกนั เพ่ือ
ป้องกนัมิใหบุ้คคลใดมีอ านาจโดยไม่จ ากดั โดยคณะกรรมการของบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ี และคดัเลือกบุคคล
เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งทั้งสอง 

บริษทัมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติขอบ
คณะกรรมการ 

2. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 4 คณะ ไดแ้ก่  

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน และมีวาระ
การด ารงต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี  

2.4 คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน 
2.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

จ านวน 3 ท่าน 
2.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี

ความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการของ
บริษทัจะท าหนา้ท่ีในการการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 
รวมทั้งก ากบั ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการของบริษทัไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) และไดท้ าการส่ือสารให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั โดยมีหวัขอ้ต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

3.1  จรรยาบรรณทางดา้นการด าเนินธุรกิจ 
 การด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและยติุธรรม 
 การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการปฏิบติัตามจารีต ประเพณี และศีลธรรมอนัดี 
 การบนัทึกและใหข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง ถูกตอ้ง โปร่งใส และ ตรวจสอบได ้
 การรักษาความลบัขององคก์ร 
 การขดักนัของผลประโยชน์ 
 การดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององคก์ร 
 การปฏิบติังานโดยใชท้กัษะ ความรู้ ความสามารถอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองคก์รชุมชนต่าง ๆ 
 การจดัซ้ือและจดัหาอยา่งเป็นธรรม 
 การจา้งงานอยา่งโปร่งใส 
 บรรยากาศในการท างานท่ีดีอยา่งมีมาตรฐาน 
 การแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม 
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3.2  จรรยาบรรณของพนกังาน 
 ความซ่ือสัตย ์
 การรักษาขอ้มูลและเอกสารอนัเป็นความลบั 
 การรักษาดูแลทรัพยสิ์น 
 การยดึมัน่ในวชิาชีพ 
 การท าธุรกิจส่วนตวั 
 การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและการใชข้อ้มูลภายใน 
 กิจกรรมทางการเมือง 
 กิจกรรมทางศาสนา 

การพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษทัจะ
ก าหนดใหก้รรมการหรือฝ่ายจดัการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือความเป็นอิสระ
ในการตดัสินใจ และจะเปิดเผยขอ้มูลในสาธารณชนรับทราบโดยทนัทีเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดว้า่จา้งบุคคลภายนอก (outsource) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
ดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมี
ประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน ทั้งน้ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา้สอบทานความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
(Compliance Control) การจดัการความเส่ียงและการใหค้วามส าคญัต่อรายการผดิปกติทั้งหลาย 

4. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหน่ึง โดยจะมีวาระการ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งใหก้รรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลาพิจารณาและศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั บนัทึกรายงานการประชุมและ
จดัเกบ็ไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นสามารถตรวจสอบได ้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษทัจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง เพ่ือ

พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข โดยจะมีการก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ือใชเ้ปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน  
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ “ค่าเบ้ียประชุม” ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั โดย

จะค านึงถึงความเพียงพอต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงกรรมการตอ้งรับผิดชอบ ส่วนผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนท่ี
เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปีโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ ค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งเป็นจ านวนไม่สูงผิดปกติเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉล่ียของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีจะค านึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นหลกั ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทุกปี 

7. การพฒันา 
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บริษทัมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และมีการจดัท าเอกสารและแผนงานท่ีเป็นระบบ เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มารับต าแหน่งสามารถ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองได ้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการส าหรับในปี 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ 
จ านวนเขา้ประชุม/จ านวนการประชุม ปี 2557 

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
การเขา้ร่วมการประชุม

ผูถื้อหุน้ 
1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์  - 5/5 1/1 
2. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ - 5/5 1/1 
3. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ - 4/5 1/1 
4. นายขวญัชยั  ณฏัฐเ์ศรษฐ ์ - 5/5 1/1 
5. นายราชนั  ควรหา - 5/5 1/1 
6. นายรัช  ทองวานิช - 5/5 1/1 
7. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ 4/4 5/5 1/1 
8. พตท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ 4/4 5/5 1/1 
9. น.ส.สุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน 4/4 4/5 1/1 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1  นโยบายภาพรวม 

บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นหลกั ทั้ งน้ี เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่
ร่วมกบัชุมชนและสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ในการน้ี บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการ 8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
บริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต และเป็นธรรม ภายใต้

กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และยดึกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสมอภาค โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ
การไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  

2. การต่อตา้นการทุจริต 
บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษทัได้มีการก าหนด
แนวนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อพนกังาน คู่คา้ และบุคคลอ่ืนดว้ยความเท่าเทียมกนั และยงัไม่ส่งเสริม

ให้บุคคลดงักล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกนั รวมถึงการไม่เลือกปฏิบติั เช่น นโยบายการใชแ้รงงานต่างดา้ว โดยมี
โครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย นอกจากน้ี ทางบริษทัฯ ยงัมีการจา้งพนกังานผูพิ้การเขา้ท างานในส่วนงานท่ี
เหมาะสม และมีการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั ตาม พรบ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
พนกังานทุกคนคือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในองคก์ร มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อพนกังาน โดยมีการจ่ายผลตอบแทน 

ก าหนดระยะเวลาท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด และค านึงถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังาน โดยบริษทัไดมี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั เพ่ือดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐานระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการทั้งสองระบบจาก SGS 

5. การรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
บริษทัมีการก าหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเร่ืองการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าให้กบั

ลูกคา้ โดยเนน้คุณค่า คือ สินคา้และบริการมีประโยชน์ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัส่งเสริมและใหค้วามรู้ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มกบัพนกังานทุกระดบัของบริษทั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัใน

การพฒันาและดูแลรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหท้ัว่ถึงทั้งองคก์ร รวมถึงก าหนดนโยบายระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการ ใหมี้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
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บริษทัไดมุ่้งเนน้การเจริญเติบโตของบริษทัฯ ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน และคุณภาพของ
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัมีกิจกรรมท่ีหลากหลายกบัชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง อาทิเช่น การร่วมกิจกรรมงานวนัเดก็
ในโรงเรียนชุมชนต่างๆ การร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การร่วมท า Big Cleaning Day กบัวดัศรีจนัทร์ประดิษฐ์ และการ
ร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR 
ทางบริษทัฯ ไดมี้นโยบายท่ีจะมุ่งเนน้การเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่ง

ย ัง่ยนื โดยในปี 2553 ทางบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกจากส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) ในโครงการนวตักรรมรายสาขา
อุตสาหกรรม ช่ือผลิตภณัฑ ์น าร่องการใชถุ้งเพาะช าพลาสติกชีวภาพส าหรับไมด้อกไมป้ระดบั โดยบริษทัมีเป้าหมายใน
ระยะยาวท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมสินคา้ และบริการใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนอยูเ่สมอ 

 
10.2  การด าเนินงานการจัดท ารายงาน 

บริษัทฯ มีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
ISO14001 โดยไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2004 จากบริษทั SGS เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 

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

จดัข้ึน เช่น 

1. โครงการคดัแยกขยะ 
บริษทัฯ ไดส้ร้างจิตส านึกให้พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ช่วยกนัรักษาความสะอาด 

และดูแลส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน โดยการจดัให้มีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นถึง
ความส าคญัของการคดัแยกขยะ โดยไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการคดัแยกขยะคืนกลบัให้พนกังานทุกคน ในรูปของก านลั เพื่อให้
พนกังานมีก าลงัใจ 

2. โครงการควบคุมและจดัการสารเคมี 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัเกบ็ และควบคุมการใชส้ารเคมี โดยค านึงถึงความปลอดภยั ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ

อนามยัของพนกังาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงปรับปรุงขอ้ปฏิบติัในการ
ท างานเป็นระยะและต่อเน่ือง พร้อมทั้งก าหนดการซอ้มแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกร่ัวไหลเป็นประจ า 

3. โครงการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน เพื่อลด

ปัญหาโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทัว่โลกก าลงัประสบอยู ่โดยรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมมือกนัในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั
และมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานแก่พนกังานอยา่งทัว่ถึง 

4. กิจกรรม 5 ส 
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บริษทัฯ ไดมี้นโยบายจดัท ากิจกรรม 5 ส อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิต โดยใหพ้นกังานตระหนกัถึงความ
สะอาด ความมีระเบียบ ความสะดวกในการท างาน ตลอดจนมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี โดยทางคณะกรรมการ 5 ส 
จะก าหนดวนัท ากิจกรรม Big Cleaning Day ในทุก ๆ ปี 

 
10.3 การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

- ไม่มี –  
 
10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ทางบริษทัได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การอนุรักษ์พลงังาน การช่วยเหลือสนับสนุนด้าน

การศึกษา ตลอดจนดา้นศาสนา ท่ีนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ โดยไดใ้ห้การช่วยเหลือในส่วนของชุมชน/สังคมมา
ตั้งแต่ปี 2554 ไดแ้ก่ การช่วยเหลือจดัหาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีขาดแคลนในช่วงเกิดมหาอุทกภยัในจงัหวดันนทบุรี และปทุมธานี 
และยงัมีนโยบายสนบัสนุนดา้นการศึกษาในจงัหวดัท่ีขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยหาขอ้มูลต่าง ๆ จากพนกังาน
ท่ีมีภูมิล  าเนาในต่างจงัหวดั เพ่ือเป็นก าลงัใจและส่งเสริมดา้นการศึกษาของเยาวชน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสาม

ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดท้  าการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ 
จ ากดั (มหาชน) โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารสรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง 
ๆ 5 ดา้นคือ 

1. การควบคุมภายในองคก์ร 
2. การประเมินความเส่ียง  
3. การควบคุมการปฏิบติังาน 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
5. ระบบติดตาม  

 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจุบนับริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบั
แบบประเมินการควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
การท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว (ตามขอ้  3.3 ถึง 3.7 ของแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ  ส าหรับการ
ควบคุมภายในหัวขอ้อ่ืนของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบนับริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอใน
ระดบัหน่ึง บริษทัไดมี้นโยบายท่ีจะใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ท าการตรวจสอบและ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
โดยท่ีผ่านมาบริษทัไดว้่าจา้งบริษทั เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชัน่แนล ออดิท เซอร์วิส จ ากดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 ถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในอิสระดงักล่าวไดมี้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และบริษทัไดมี้การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
มาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้น บริษทัไดมี้การจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน
อิสระ (Outsource) ภายนอก และด าเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของผู ้
ตรวจสอบภายในอิสระ และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
หรือผู้สอบบัญชีมข้ีอสังเกตเกีย่วกบัการควบคุมภายในประการใด 

- ไม่มี – 
 
11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี  4/2553  เ ม่ือวันท่ี  24 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตั้ งให้บริษัท 
A.S.K.N.International Audit Services ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ซ่ึงบริษทั
ฯ ไดม้อบหมายให ้นายณฎัฐพล  ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั และ นายณัฎฐพล  ศรีบุญเรืองฤทธ์ิ แลว้เห็นว่า มีความ
เหมาะสมพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการ



                    บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

51  

 

ตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะ 6 ปี โดยบริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั้ง นางจิราวรรณ  ก าจดั ให้
ด ารงต าแหน่ง ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้งจากภายนอกดว้ย 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่ง ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 และ ปี 2557 ดงัน้ี 

บริษัท วไีอว ีอนิเตอร์เคม จ ากดั 

บริษทั/บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ความสัมพนัธ์ รายการ ขนาดรายการ 
ปี 2556 (ลบ.) 

ขนาดรายการ 
ปี 2557 (ลบ.) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม 
จ ากดั (“VIV”) 
 

บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม 
จ ากัด เป็นผู ้ถือหุ้นของ
บริษทัในสัดส่วน 21.19% 
และมีกรรมการร่วมกัน
ไดแ้ก่  
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ 
และ 
นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 

1. ขายสินคา้ 
 
 
2. ซ้ือสินคา้ 
 
 
 
3. ลูกหน้ีการคา้ 
 
 
4. เจา้หน้ีการคา้ 
 
 
5. ค่าท่ีปรึกษา 

2.34 
 
 
- 
 
 
 

2.12 
 
 
- 
 
 

1.39 

2.89 
 
 
- 
 
 
 

2.68 
 
 
- 
 
 
- 

•บริษทัขายวตัถุดิบใหแ้ก่ VIV ตามรายการท่ี 1 
และตามรายการท่ี 3 โดยในปี  2557 เท่ากับ 
2.89 ลา้นบาท ทั้งน้ี เง่ือนไขการคา้และราคา
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติเม่ือ
เปรียบเทียบรายการคา้กบับุคคลภายนอกอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้ง 
 
• ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัราร้อยละ 5 – 
10 โดยเฉล่ีย 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
• รายการต่าง ๆ ดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
• มีความสมเหตุสมผลและมีเ ง่ือนไขทาง
การคา้ปกติ 
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บริษัท ไดเวอร์ เคมีคอลส์ จ ากดั 

บริษทั/บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ความสัมพนัธ์ รายการ ขนาดรายการ 
ปี 2556 (ลบ.) 

ขนาดรายการ 
ปี 2557 (ลบ.) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

บริษทั ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ 
จ  ากดั (“DIV”) 

มีกรรมการร่วมกนัไดแ้ก่  
นายรัช ทองวานิช และ
ครอบครัวของนาย รัช 
ไดแ้ก่ ลูกสาว และลูกเขย 
ถือหุ้นบริษทัในสัดส่วน 
2.80% 

1. ขายสินคา้ 
 
 
 
2. ซ้ือสินคา้ 
 
 
 
3. ลูกหน้ีการคา้ 
 
 
 
4. เจา้หน้ีการคา้ 
 

4.70 
 
 
 

13.74 
 
 
 

5.42 
 
 
 

12.18 

5.39 
 
 
 

13.82 
 
 
 

6.30 
 
 
 

10.21 

• บริษทัขายมาสเตอร์แบตซ์ ให้แก่ DIV  ตาม
รายการท่ี 1 และ 3 เป็นการขายสินคา้ตามปกติ 
เ น่ืองจาก DIV ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์ จึงมีการสั่งซ้ือสินค้าจากบริษัทไป
จ าหน่ายตามปกติ ทั้งน้ี เง่ือนไขการคา้และราคา
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติเม่ือ
เปรียบเทียบรายการคา้กบับุคคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง ส าหรับสินคา้ท่ีไม่สามารถเทียบเคียง
ไดก้บับุคคลภายนอกนั้น ใชก้ารก าหนดราคาใน
ลกัษณะตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มตามนโยบายท่ี
ไดก้ าหนดไว ้
 
• บริษทัซ้ือวตัถุดิบจาก DIV ตามรายการท่ี 2 และ 
4 เพื่ อน าไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ  
เน่ืองจาก DIV ซ่ึงประกอบธุรกิจจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์นั้ น เ ป็นตัวแทนจ าหน่ายสารเคมี
ดังกล่าวแต่เพียงผู ้เดียวในประเทศไทย ทั้ งน้ี 
เง่ือนไขการคา้ และราคาเป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการคา้ปกติ เม่ือเปรียบเทียบรายการคา้กบั
บุคคลภายนอกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
• รายการต่าง ๆ ดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษทั 
• มีความสมเหตุสมผลและมีเง่ือนไขทางการคา้
ปกติ 
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บริษัท สาลีอุ่ตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั/บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ความสัมพนัธ์ รายการ ขนาดรายการ 
ปี 2556 (ลบ.) 

ขนาดรายการ 
ปี 2557 (ลบ.) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

บริษัท สาล่ีอุตสาหกรรม
จ ากดั (มหาชน) (“SALEE”) 

บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อ
หุน้ของบริษทัในสดัส่วน 
8.19% 
และมีกรรมการร่วมกัน
ไดแ้ก่  
นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ 
และ 
นายชาญชยั อศัวกาญจน์ 

1. ขายสินคา้ 
 
 
 
2. ลูกหน้ีการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.038 
 
 
 

0.008 

0.49 
 
 
 

0.002 
 
 
 
 

• บริษทัขายวตัถุดิบใหแ้ก่ SALEE ตามรายการ
ท่ี 1 และตามรายการท่ี 2 โดยในปี  2557 เท่ากบั 
0.49 ลา้นบาท ทั้งน้ี เง่ือนไขการคา้และราคา
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติเม่ือ
เปรียบเทียบรายการคา้กบับุคคลภายนอกอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
• รายการต่าง ๆ ดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
• มีความสมเหตุสมผลและมีเง่ือนไขทาง
การคา้ปกติ 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 
 การอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัท่ีผ่านมาของบริษทั ไดมี้การพิจารณาโดยกรรมการของบริษทั ซ่ึงในขณะนั้น
บริษทัยงัไม่มีการก าหนดขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั เน่ืองจากบริษทัยงัมีสภาพเป็นบริษทัจ ากดั แต่อยา่งไร
กต็าม การพิจารณารายการดงักล่าวไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั รวมทั้งไดมี้การเปรียบเทียบกบัรายการท่ี
เกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ส าหรับในปัจจุบนั บริษทัไดมี้การก าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่าง
กนั โดยจะก าหนดให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้
รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการท ารายการ
ดงักล่าว 

นโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
1. การท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 บริษทั โพลีเมอร์ริทเอชีย จ ากดั : บริษทัจะยงัคงมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การใหเ้ช่า
ช่วงท่ีดินและอาคาร รวมถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้, การใหเ้งินกูย้มืเงินใน
ฐานะบริษทัยอ่ย,  การซ้ือขายสินคา้และการวา่จา้งผลิต เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัเป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินใหบ้ริษทั โพลีเมอร์ริทเอเชีย จ ากดั ในฐานะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัดงักล่าว  
 บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั: เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ ดงันั้น จึงอาจมี
รายการคา้ระหว่างกนัเกิดข้ึน เช่น การซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้ ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษทั นอกจากน้ี บริษทั วไีอว ีอินเตอร์เคม จ ากดั จะยงัคงค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหบ้ริษทัต่อไป  ในฐานะผู ้
ถือหุน้รายใหญ่  
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 บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) : เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวประกอบผลิตช้ินส่วนพลาสติกและบรรจุภณัฑ์
พลาสติก ส าหรับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า จึงอาจมีรายการคา้ระหว่างกนัเกิดข้ึน เช่น การซ้ือสินคา้ 
หรือการวา่จา้งผลิต เป็นตน้ ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั 
 บริษทั ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จ ากดั : เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ดงันั้น จึงอาจมี
รายการคา้ระหว่างกนัเกิดข้ึน เช่น การซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้ ซ่ึงการท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษทั ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาจ่ายจะไม่เกิดข้ึนอีกในอนาคต 

2. นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหวา่งกนักบักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัมีนโยบาย

ท่ีจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระ
หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

นโยบายของบริษทัในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงัน้ี 
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซ้ือและขายสินคา้ การวา่จา้งผลิต เป็นตน้ 

บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท า
รายการดงักล่าว และการมีเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เม่ือ
เทียบเคียงกบัการท ารายการระหว่างบริษทัและบุคคลทัว่ไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับุคคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจ บริษทัมีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นราย
ไตรมาส และจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 

 รายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการ
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการอ่ืน หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายการให้กูย้ืมเงินเพ่ือให้บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพ่ือใหก้ารตดัสินใจเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ทุกราย โดยบริษทัจะเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษทั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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นอกจากนั้น ในปี 2554 ไดมี้การก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมส าหรับสินคา้ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยท าการจ าหน่าย
ให้แก่บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในกรณีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถท าการเทียบเคียงกบัการท่ี
บริษทัหรือบริษทัยอ่ยท าการจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปได ้ซ่ึงอาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย หรือเป็นการบิดเบือนขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน อนัอาจท าใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้ทัว่ไปไดรั้บความเสียหายได ้ 

เพ่ือความชดัเจน และความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย จึงก าหนดนโยบายในการก าหนด
ราคาจ าหน่ายแก่บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ส าหรับสินคา้ท่ีไม่สามารถเทียบเคียงกบัการจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคล
ทัว่ไปในลกัษณะการก าหนดราคาส่วนเพ่ิมจากตน้ทุน (Cost Plus) ดงัน้ี 

ประเภทสินค้า 
นโยบายราคาส่วนเพิม่จากต้นทุน 

(Cost Plus) 
 กรณีเป็นสินค้า ซ้ือมาและขายไปไม่ผ่าน

กระบวนการผลิต 
1 – 10% 

 กรณีเป็นสินค้า ท่ี เฉพาะเจาะจงโดยผลิต
ปริมาณมาก (เกินกวา่ 500 กิโลกรัม)  

10 – 30% 

 กรณีเป็นสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจง 30 – 100% 
 

ทั้งน้ี การก าหนดราคาส่วนเพ่ิมจากตน้ทุนนั้น เป็นการก าหนดจากตน้ทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ท่ีจดัท าโดย
ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษทั โดยในกรณีท่ีเม่ือเทียบเคียงกับตน้ทุนท่ีท าการผลิตจริง (Actual Cost) แลว้พบว่าไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายการก าหนดราคาส่วนเพ่ิมจากตน้ทุนตามท่ีระบุไวข้า้งตน้นั้น และมีมูลค่าการซ้ือหรือขายต่อรายการ
สินคา้เกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงานรายละเอียดรายการดงักล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมของการท ารายการต่อไป 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
ผูส้อบบญัชี สรุปรายงานผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

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

ปี 2556  นางสาววสิสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 

ปี 2557  นางสาววสิสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั 
 
สรุปรายงานผูส้อบบญัชี ปี 2555 – 2557 

ปี 2555  ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดก้ล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 ปี 2556  ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดก้ล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 
 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 ปี 2557  ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดก้ล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ 
จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit fee) 

 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีบริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีจ่ายใหแ้ก่ส านกังานผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

บริษทั งวด 2555 2556 2557 
 Salee Colour ไตรมาส      390,000.00      390,000.00      390,000.00 
  รายปี      590,000.00      590,000.00      590,000.00 
  Total     980,000.00     980,000.00     980,000.00 
Poly Merit Asia ไตรมาส        90,000.00         90,000.00         90,000.00  
  รายปี      330,000.00       330,000.00       330,000.00  
 BOI        90,000.00        90,000.00        90,000.00 
  Total      510,000.00       510,000.00       510,000.00  
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Composite Asia Total -        15,000.00        15,000.00 
Poly Polymer Total -        15,000.00        15,000.00 
Consolidate     1,490,000.00    1,520,000.00    1,520,000.00  

  ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนอีก 2 บริษทั คือ บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ ากดั และบริษทั 
โพลี โพลีเมอร์ จ ากดั โดยถือหุน้ 100% จึงท าใหมี้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเพ่ิมข้ึน จากปีก่อนหนา้อีก 30,000 บาท ส าหรับปี 
2557 ค่าสอบบญัชียงัเท่ากบัปี 2556 ไม่ไดป้รับเพ่ิมข้ึน 

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 
 บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในประเดน็ค่าใชจ่้ายในบริการอ่ืน ๆ ส าหรับรอบปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

   ค่าพาหนะเดินทาง และค่าท่ีพกั        80,182.03  บาท 
   ค่าบนัทึก Additional Fee (ESOP)      200,000.00  บาท 
   รวมทั้งส้ิน        280,182.03  บาท 

ตารางสรุปงบการเงินรวม 
 ฐานะการเงิน และ ผลการด าเนินงานท่ีเสนอประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานจากงบการเงิน ส าหรับปี ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ แต่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงิน บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใหม่ ใน
งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ย โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ ตามท่ีไดร้ายงานไว ้
 
บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2556 และ 2555 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
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งบแสดงฐานะการเงิน 2557 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 22.52 21.97 39.28

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 157.98 140.34 152.14

สินคา้คงเหลือ 127.76 148.42 170.84

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 4.21 7.03 5.97

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4.22 3.35 2.16

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 316.68 321.12 370.40

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ือ่ืน 0.00 4.28 8.56

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 723.79 767.89 709.48

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 4.26 5.16 6.04

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 0.00 7.40 38.37

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4.47 3.75 2.40

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 9.06 7.06 4.40

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 741.58 795.53 769.25

รวมสินทรัพย์ 1,058.26 1,116.64 1,139.65
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(หน่วย : ลา้นบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2557 2556 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 105.09 254.29 254.26

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 109.25 111.69 129.25

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                         -                        -                  50.00

เงินกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี 43.50 53.50 399.39

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี 2.98 3.94 3.70

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย                         -                        -                         -   

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 0.92 1.42 1.35

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 261.74 424.85 837.95

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว– สุทธิ 115.33 334.36 8.04

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 50.00 50.00

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 1.72 4.57 7.23

หน้ีสินเงินไดร้อตดับญัชี                         -                        -                    0.60

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8.54 7.03 11.60

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 0.20 0.58

รวมหนีสิ้น 387.33 821.01 916.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 193,666,667 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 581.65 193.67 145.25

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 104.94 104.46 51.70

ก าไรสะสม

      จดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย 5.57 3.70 3.70

      ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (21.23) (6.19) 23.00

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น                         -                        -                         -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 670.93 295.63 223.65

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,058.26 1,116.64 1,139.65
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(หน่วย : ลา้นบาท)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2557 2556 2555

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 802.89 743.49 701.17

รายไดอ่ื้น 4.09 13.96 6.51

รวมรายได้ 806.98 757.45 707.68

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 682.80 633.21 556.70

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ 59.29 60.52 54.79

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 58.23 64.95 59.67

ขาดทนุจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์                         -                        -                    9.66

รวมค่าใช้จ่าย 800.31 758.68 680.82

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 6.67 (1.22) 26.86

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (22.43) (36.38) (26.02)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (15.76) (37.60) 0.84

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 0.72 3.23 (1.54)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม (15.04) (34.36) (0.70)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 5.17 0.00

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (15.04) (29.20) (0.70)

ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.036) (0.179) (0.005)
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ(งบการเงินรวม) ในรอบปี 2557 – 2555 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : ลา้นบาท)

งบกระแสเงินสด 2557 2556 2555

ก าไรสุทธิก่อนภาษี (15.76) (37.60) 0.84

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 68.55 57.57 12.65

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1.07) (64.98) (432.43)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (66.92) (9.91) 407.60

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 0.56 (17.32) (12.18)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 21.97 39.28 51.47

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 22.52 21.97 39.28

อตัราส่วนทางการเงิน 2557 2556 2555

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง(เทา่) 1.21 0.76 0.44

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว(เทา่) 0.69 0.38 0.23

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เทา่) 0.20 0.09 0.02

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้(เทา่) 5.39 5.22 5.20

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย(วนั) 66.78 69.03 69.28

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ(เทา่) 14.70 10.60 11.75

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย(วนั) 24.49 33.97 30.65

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เทา่) 7.31 6.36 6.03

ระยะเวลาช าระหน้ี(วนั) 49.26 56.62 59.74

วงจรเงินสด(วนั) 42.01 46.38 40.19
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อตัราส่วนทางการเงิน 2557 2556 2555

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้(%) 14.96 14.83 20.60

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) 0.32 (2.04) 2.90

อตัราก าไรอ่ืน(%) 0.51 1.84 0.92

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร(%) 2,656.47 (379.21) 62.15

อตัราก าไรสุทธิ(%) (1.86) (3.85) (0.10)

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น(%) (3.11) (11.24) (0.30)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย(์%) (0.35) (0.65) (0.02)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร(%) 5.01 2.63 5.35

อตัราการหมนุของสินทรัพย(์เทา่) 0.74 0.67 0.78

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(เทา่) 0.58 2.78 4.10

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย(เทา่) 4.02 2.49 1.55

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(เทา่) 0.29 0.47 0.03

อตัราการจ่ายเงินปันผล(%) 0.00 0.00 0.00
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14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิที่ผ่านมาและการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส าคญั 
กลุ่มบริษทัไดจ้ าแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลกัษณะสินคา้ท่ีผลิต ออกเป็น 5 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทสีขาวและสีด า  เป็นสินคา้ท่ีมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายและสม ่าเสมอในทุกกลุ่มลูกคา้ ในหลากหลายประเภท

ผลิตภณัฑ ์กลุ่มบริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะเลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากยโุรป และมีความเฉพาะ ในการผลิต 
โดยมีความสามารถในการผลิต สีขาว 2,000ตนั และสีด า 15,000ตนั ต่อปี กลุ่มบริษทัมียอดในการผลิตและขายสินคา้ประเภท
น้ี สร้างรายได ้คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายไดร้วมในปี 2557 ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนกวา่ สัดส่วนร้อยละ 32 ของรายไดร้วมในปี 2556 
ท่ีผา่นมา 

ประเภทฟิลเล่อร์  เป็นกลุ่มสินคา้หลกัของกลุ่มบริษทั ท่ีไดรั้บการยอมรับใน มาตรฐานคุณภาพ มีการใชง้านหลกั
ในกลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตช้ินงานประเภทผืนแผน่กวา้ง ทั้งชนิดบางและชนิดหนา และกลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตหีบห่อบรรจุภณัฑ ์ชนิดถุง
บรรจุ ถุงห้ิว ตลอดจนกลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตงานประเภทรีดเป็นท่อและ Profile ต่างๆ เพราะนอกจากความเป็นมาตรฐานดา้น
คุณภาพแลว้สินคา้ประเภทน้ีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนไปในเวลาเดียวกนั กลุ่มบริษทั
ไดค้ดัสรรวตัถุดิบท่ีมีความเฉพาะและเป็นพิเศษ และไดต้ดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองจกัรชั้นสูงท่ีทนัสมยัท่ีสุดจาก
อเมริกา มีความสามารถในการผลิต ฟิลเล่อร์ 16,000 ตนัต่อปี กลุ่มบริษทัมียอดในการผลิตและขายสินคา้ประเภทน้ี สร้าง
รายได ้คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายไดร้วมในปี 2557 ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนกวา่ สัดส่วนร้อยละ 36 ของรายไดร้วมในปี 2556 ท่ีผา่นมา 

ประเภทสีต่างๆ  เป็นสินคา้ท่ีมีการใชง้านในกลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอนในการออกแบบและกระบวนการผลิต การ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพท่ีซับซ้อน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตค่อนขา้งสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้ประเภท
อ่ืนๆ  ลูกคา้หลกัจะกระจายตวัอยูใ่นกลุ่มผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ต่างๆท่ีตอ้งการคุณสมบติั ดา้นความแตกต่างดา้นสีสัน บริษทัมี
ความสามารถในการผลิตสินคา้ประเภทแม่สีต่างๆ 1,200 ตนัต่อปี มียอดในการผลิตและขายสินคา้ประเภทน้ี สร้างรายได ้คิด
เป็นร้อยละ 14 ของรายไดร้วมในปี 2557 ซ่ึงลดลงกว่า สัดส่วนร้อยละ 18 ของรายไดร้วมในปี 2556 ท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
นโยบายการลดตน้ทุน โดยปรับเพ่ิมเง่ือนไขการรับค าสั่งซ้ือท่ีนอ้ยท่ีสุดจากเดิม 25 กก. ข้ึนเป็น 50 กก. 

ประเภทสารเติมแต่ง เป็นสินคา้ท่ีมีการใชง้านในกลุ่มเฉพาะเช่นกนัแต่ มีขั้นตอนในการออกแบบและกระบวนการ
ผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพท่ีไม่ซบัซ้อนเท่ากบัสินคา้ประเภทสี  ลูกคา้หลกัจะกระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
เฉพาะพิเศษท่ีตอ้งการการเสริมคุณสมบติั ดา้นความแตกต่างในการใชง้าน บริษทัมีความสามารถในการผลิตสินคา้ประเภทน้ี 
3,000 ตนัต่อปี มียอดในการผลิตและขายสินคา้ประเภทน้ี สร้างรายได ้คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายไดร้วมในปี 2557 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
มากกวา่ สัดส่วนร้อยละ 5 ของรายไดร้วมในปี 2556 ท่ีผา่นมา 

ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ เป็นประเภทธุรกิจท่ีพิจารณาและด าเนินการในดา้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กบัการท างานของลูกคา้ ดว้ยเหตุอนัเน่ืองจากความไม่สมดุลระหว่างก าลงัการผลิตและการขาย การขยายก าลงัการผลิต
ของบริษัทน้ี ก่อให้เกิดก าลังการผลิตในส่วนของสายการสนับสนุนการผลิตท่ีเหลือ (Free Available Capacity) พร้อม
ใหบ้ริการท่ีจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าต่อการท างานของลูกคา้ อาทิ การบด-ยอ่ยเพ่ือลดขนาดวตัถุดิบและการจ าหน่ายวตัถุดิบบาง
รายการท่ีเกินกว่าประมาณการณ์การใชง้านในสภาวะท่ีตลาดมีการเปล่ียนแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได ้คิดเป็นร้อยละ 4 
ของรายไดร้วมในปี 2557 ซ่ึงลดลงกว่า สัดส่วนร้อยละ 10 ของรายไดร้วมในปี 2556 ท่ีผา่นมา แต่ทวา่ธุรกิจประเภทน้ีมิได้
ระบุเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั จะตดัสินใจด าเนินการเป็นคร้ังคราวในขณะท่ีมีก าลงัการผลิตเหลือ หรือ มีปริมาณวตัถุดิบคง
คลงัเหลือเกินมาตรฐานควบคุมเท่านั้น 
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การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ที่ส าคัญในปีทีผ่่านมา 
ในปี 2557 บริษทัมีเหตุการณ์ท่ีส าคัญต่าง ๆ ซ่ึงได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้เม่ือ

คณะกรรมการมีมติอนุมติัในวาระนั้น ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษทัดว้ย โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ด้านการลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก

เดิม 257,083,334 บาท (หุน้สามญั 257,083,334 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 652,343,752 บาท (หุน้สามญั 652,343,752 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 395,260,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือช าระ
คืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและ/หรือเพ่ือเป็นเงินลงทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ และจดัสรร ดงัน้ี 

 1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 387,333,334 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้ใหม่ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
387,333,334 บาท โดยในเดือนมิถุนายน 2557 และบริษทัฯไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ 

 2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,052,084 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 

 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 1,875,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองด้วย 
โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (ค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.64 บาท ค านวณโดยใชแ้บบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตาม
แบบจ าลองของ Lattice ดว้ยขอ้มูล ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคามีมูลค่า 1.42 บาท ราคาใชสิ้ทธิมีมูลค่า 1.2397 บาท ความ
ผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 42.06 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.18 อายสุัญญา 3 ปี 7 เดือนและอตัราดอกเบ้ีย
ปลอดความเส่ียงร้อยละ 2.85 ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของเจา้ของดว้ยจ านวนเดียวกนั) 

 ในปีน้ีมีกรรมการและพนกังานใชสิ้ทธิ ESOP-W1 แลว้เป็นจ านวน 507,250 หน่วย   

การจ่ายเงินปันผล 
ผลจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์2558 ไดอ้นุมติัให้บริษทั งดจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับปี 2557 เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 15 ลา้นบาท และใหน้ าเสนอเพื่ออนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2557 ท่ีจะจดัใหมี้ข้ึนในเดือนเมษายน 2558น้ี  

 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเป ล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเ งินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินน้ี  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีใน
ก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหา
เก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ 
ภายใตม้าตรฐานฉบับน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้อ  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอ านาจ
ควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการงาน 
บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มาตรฐานฉบับน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรม  กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  
กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบ
จากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

 จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

3. ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 
ในปี 2557  กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 807 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 803 ลา้นบาท

และเป็นรายไดอ่ื้น 4 ลา้นบาท เพ่ิมมากข้ึนเป็นมูลค่า 50 ลา้นบาท  จากปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7  โดยเกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงของรายไดจ้าก การขายสินคา้ในแต่ละประเภทสินคา้รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

ประเภทสีขาวและสีด า  มีรายไดร้วมเป็นมูลค่า 294 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36  ของรายไดร้วมในปี2557 น้ี ซ่ึงเป็น
มูลค่าเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 26  เน่ืองจากการขยายส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนในมาสเตอร์แบตซ์สีขาว และสีด า 
เป็นผลใหเ้กิดสภาวะตน้ทุนสามารถแข่งขนัไดดี้ข้ึน และสินคา้ไดรั้บการยอมรับในคุณภาพท่ีเทียบไดก้บัมาตรฐานสากล  

ประเภทฟิลเล่อร์  มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 301 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37  ของรายได้รวมในปี 2557 ซ่ึงเป็น
มูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 13  เน่ืองจากการเพ่ิมก าลงัการผลิตสินคา้ประเภทน้ีข้ึนจากเดิมอีก ร้อยละ30 ในช่วง
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ไตรมาส3 พร้อมกบัการเผชิญกบัราคาวตัถุดิบท่ีลดต ่าลงจากสาเหตุการปรับราคาลดลงของน ้ามนัดิบ ท าใหส้ามารถเรียกส่วน
แบ่งตลาดบางส่วนกลบัคืนมาไดด้ว้ยปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงบริษทัคงนโยบายดา้นคุณภาพไวเ้ช่นปรกติ  

ประเภทสีต่างๆ  มีรายไดเ้ป็นมูลค่า 111 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14  ของรายไดร้วมในปี 2557 ซ่ึงเป็นมูลค่าลดลง
จากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 17 เน่ืองจากปรับกลยทุธดา้นนโยบายการลดตน้ทุนการผลิต โดยเพ่ิมปริมาณค าสั่งซ้ือขั้นต ่าจาก
เดิม 25กก. ข้ึนป็น 50กก. และการชลอตวัของเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ สินคา้อุปโภค บริโภค ส าหรับตลาดในประเทศ 

ประเภทสารเติมแต่ง มีรายไดเ้ป็นมูลค่า 56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7  ของรายไดร้วมในปี 2557  ซ่ึงเป็นมูลค่าเพ่ิม
ข้ึนจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 47  เน่ืองจากผลการตอบรับการพฒันาคุณภาพและการใชง้านมาสเตอร์แบตซ์ในผูผ้ลิตเม็ด
พลาสติกท่ีเพ่ิมมากข้ึนมาก 

ประเภทอ่ืนๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ มีรายไดเ้ป็นมูลค่า 41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ4 ของรายไดร้วม ในปี 
2557 ซ่ึงเป็นมูลค่าลดลงจากปี2556 คิดเป็นร้อยละ43 เน่ืองจากการชลอตวัลงของสภาพเศรษฐกิจ ราคาวตัถุดิบมีแนวโนม้ลด
ต ่าลงและมีปริมาณวตัถุดิบเหลือไม่เกินเกณฑค์วบคุมมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

รายได้อื่น มีรายไดอ่ื้นเป็นมูลค่า 4 ลา้นบาท ในปี 2557 ซ่ึงลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 27 เน่ืองจากเม่ือปี
ก่อนบริษทัไดรั้บค่าชดเชยจากเหตุงานก่อสร้างโรงงานและอาคารส านักงานท่ีล่าชา้เกินกว่าก าหนดตามสัญญาว่าจา้งจาก
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เป็นมูลค่า 7 ลา้นบาท 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
ผลการด าเนินธุรกิจในปี 2557 ของกลุ่มบริษทัโดยรวมเกิดก าไรขั้นตน้เป็นมูลค่า 124 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นมูลค่าคงท่ี

เทียบกบัปี 2556  มูลค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนเป็น 53ลา้นบาทเทียบกบั 50ลา้นบาทเม่ือปี 2556 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
การปรับปรุงนโยบายการผลิตแบบต่อเน่ือง การลดค่าใชจ่้ายและการสูญในกระบวนการผลิต เป็นผลให้อตัราก าไรขั้นตน้
คงท่ี คิดเป็นร้อยละ 15จากยอดรายไดปี้ 2557  

นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเป็น 117 ลา้นบาท จากเดิม 125 ลา้นบาทในปี 2556 คิดเป็นมูลค่า 
8ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 6.4 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีลดลง ซ่ึงเม่ือน าไป
เปรียบเทียบอตัราส่วนการเพ่ิมข้ึนของยอดขายและรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน สามารถตั้งขอ้สังเกตไดว้่า บริษทัมีการควบคุม
ประสิทธิภาพในการบริหารไดดี้มากข้ึน แมว้า่จะเกิดค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนอีกกต็าม 

เม่ือพิจารณาตน้ทุนสินคา้ท่ีเกิดจากการผลิตรวมในปี 2557 มีมูลค่า 683 ลา้นบาท เพ่ิมมากข้ึน 50 ลา้นบาท จากเดิม 
633 ลา้นบาทในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 8 อนัเน่ืองมาจากมูลค่าวตัถุดิบและค่าไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนยัยะ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
การเพ่ิมของยอดขายและรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ สามารถแยกวเิคราะห์ตามรายประเภทสินคา้ดงัน้ี 

ประเภทสีขาวและสีด า  ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคา้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 87 ของมูลค่าขาย และลดลงร้อยละ3 
จากตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 90 ในปี 2556 ปริมาณผลิตและขายเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 18 ในขณะท่ีมูลค่า
วตัถุดิบเฉล่ียและค่าโสวหุ้ยในการผลิตลดลง ค่าเส่ือมราคาโรงงานและเคร่ืองจกัรมีมูลค่าใกลเ้คียงกนักบัปี 2556 ส่งผลต่อ
อตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  

ประเภทฟิลเล่อร์  ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคา้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าขาย และเพ่ิมข้ึนร้อยละ2 จาก
ตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 88 ปริมาณผลิตลดลงร้อยละ 2 วตัถุดิบหลกัยงัคงมีตน้ทุนคงท่ีส่วนเม็ดพลาสติกมี
มูลค่าสูงข้ึนร้อยละ6 ค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นมีค่าคงท่ีเท่ากบัปี 2556 ส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 
ร้อยละ 2 เช่นเดียวกนั 

ประเภทสีต่างๆ  ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคา้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าขาย และลดลงร้อยละ1 จาก
ตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 81 ปริมาณผลิตท่ีลดลงร้อยละ 13 อนัเป็นผลจากการปรับเปล่ียนนโยบายเพ่ิมปริมาณ
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ค าสั่งซ้ือขั้นต ่าเป็น 50กก. ท าให้ค่าโสวหุ้ยในการผลิตสูงข้ึน กอบกบัความหลายหลากของสินคา้ประเภทน้ีมีมากข้ึน แต่
มูลค่าวตัถุดิบหลกั ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นมีมูลค่าเท่ากบัปี 2556 ส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ1 

ประเภทสารเติมแต่ง ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคา้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าขาย และลดลงร้อยละ12 
จากตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 85 ในปี 2556  ปริมาณผลิตเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 39 ถึงแมว้า่ประเภทสินคา้ท่ีผลิต
จะมีมูลค่าวตัถุดิบสูงมากข้ึน แต่ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นมีมูลค่าเท่ากบัปี 2556 ส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ12 

ประเภทอ่ืนๆ รวมทัง้วัตถุดบิและการบริการ ตน้ทุนผลิตเฉล่ียของสินคา้ประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 86 ของมูลค่าขาย 
และเพ่ิมข้ึนร้อยละ18 จากตน้ทุนเฉล่ียต่อยอดขายท่ีคิดเป็นร้อยละ 68 ปริมาณขายและให้บริการลดลงร้อยละ 60 เน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจชะลอตวัและการควบคุมวตัถุดิบคงคลงัท าไดป้ระสิทธิภาพ ส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ18 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ปริมาณเงินกูย้มืรวมของบริษทัลดลงจาก 692 ลา้นบาทในปี 2556 เหลือ 264 ลา้นบาทเม่ือส้ินปี 2557 โดยลดลงไป 

428 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัไดท้ าการเพ่ิมทุนเม่ือกลางปี 2557 และไดน้ าเงินจากการเพ่ิมทุนจ านวนวน 387 ลา้นบาทมา
ช าระเงินกูย้ืมระยะยาวและระยะสั้นท่ีใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และไดมี้การช าระเงินกูร้ะยะยาวตามงวดปรกติไปอีกส่วน
หน่ึงดว้ย ซ่ึงมีผลท าใหบ้ริษทัสามาถลดภาระดอกเบ้ียจ่ายลงเหลือ 22ลา้นบาทจากเดิมจ่าย 36ลา้นบาทในปี2556 โดยสามารถ
ลดดอกเบ้ียลงไปทั้งส้ิน14ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ39 จากปีท่ีแลว้ 

ก าไรสุทธิ 
ในปี 2557 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเกิดผลขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า 15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9  ของ

รายไดร้วม และขาดทุนลดลงจากปี 2556 เป็นมูลค่า 14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ48 อนัเป็นผลจากปัจจยัภายนอก เน่ืองดว้ย
สภาพเศรษฐกิจโลกท่ีทรุดตวัลงอยา่งต่อเน่ือง ความผนัผวนของราคาน ้ ามนัดิบและ ปิโตรเคมีอยา่งรุนแรง เสถียรภาพของ
การเมืองในประเทศ ส่งผลต่อความมัน่ใจดา้นการลงทุน และการด าเนินธุรกิจ กอบกบั ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยข์องบริษทัท่ี
เพ่ิมข้ึน มูลค่าวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามสภาวะผนัผวนของราคาน ้ ามนั และการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนดงัท่ี
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ส่งผลใหไ้ม่สามารถเพ่ิมอตัราก าไรขั้นตน้จากระดบัร้อยละ 15ใหก้ลบัไปอยูใ่นระดบัคาดหวงัท่ีร้อยละ 20 
ดงัเช่นปี 2555 ได ้ส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานยงัคงไม่สมดุลกบัตน้ทุนทางการเงิน เกิดการขาดทุนสุทธิร้อยละ1.9 ดงั
ผลท่ีเป็นอยูน้ี่ 

4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัไดล้ดลงจากมูลค่า 1,117 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นมูลค่า 1,058 ลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ5  เป็นจากผลการบริหารสินทรัพยห์มุนเวียนในส่วนของสินคา้
คงเหลือไดดี้ข้ึน ถึงแมว้า่ตอ้งรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนกต็าม  

กลุ่มบริษทัมีอตัราหมุนของสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (total Asset turnover)ในปี 2557 อยูท่ี่ 0.74 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กบัอตัราหมุนของสินทรัพยร์วมเฉล่ียในปี 2556 ท่ี 0.67 เท่า  เน่ืองจากมีการบริหารในส่วนของทรัพยสิ์นหมุนเวียนไดมี้
ประสิทธิภาพดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2556  

ลูกหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิรับ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้ เป็นมูลค่า 158 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 จากมูลค่า 

140 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนลูกหน้ีการคา้ต่อสินทรัพยร์วม เท่ากบัร้อยละ 14.9  และเพ่ิมข้ึน
จากเดิมท่ีร้อยละ 12.5  

กลุ่มบริษทัมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียในปี 2557 อยูท่ี่ประมาณ 67 วนั ซ่ึงดีข้ึนกวา่ในปี 2556 ท่ีประมาณ 69 วนั และ
ตอบรับกบันโยบายในการใหเ้ครดิตเทอมท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นช่วง 30 – 90 วนั  
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กลุ่มบริษทัมีหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 12 เดือนอยู ่4.2 ลา้นบาทและมีค่าเผื่อหน้ีสูญอยูท่ี่ 4.2 ลา้นบาท ซ่ึงนโยบายในการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสูญของกลุ่มบริษทัคือจะตั้งเม่ือลูกหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 12 เดือนทั้งจ านวน และมีการจดัการทางดา้นกฎหมาย
กบัหน้ีสินคา้งช าระน้ีโดยในขณะน้ีก าลงัด าเนินการฟ้องร้องขออ านาจจากศาลฯให้บงัคบัช าระ และบริษทัไดป้รับระบบการ
ควบคุมการปล่อยสินเช่ือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเพ่ือป้องกนัการเกิดหน้ีสูญในอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 
กลุ่มบริษทัมียอดสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เท่ากบั 37 ลา้นบาท และเท่ากบั 56 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนสินคา้คงเหลือต่อสินทรัพยร์วม เท่ากบัร้อยละ 3.5  และร้อยละ 5.0 ตามล าดบั 
กลุ่มบริษทัมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียในปี 2557 อยู่ท่ีประมาณ 25 วนั ซ่ึงดีข้ึนเม่ือเทียบกบัระยะเวลาขายสินคา้

เฉล่ียในปี 2556 ท่ีประมาณ 34 วนั เป็นผลจากนโยบายลดตน้ทุนในการผลิตโดยการเดินสายผลิตแบบต่อเน่ือง ลดการสูญเสีย 
ท าใหไ้ดสิ้นคา้ในปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองราคาวตัถุดิบ และความสามารถในการรับค าสั่งซ้ือล่วงหนา้จากกลุ่ม
ลูกคา้ประจ าไดดี้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน อีกทั้งเป็นการป้องกนัปัญหาวตัถุดิบขาดแคลนอีกดว้ย  

กลุ่มบริษทัจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดนโยบายการตั้งส ารองสินคา้เส่ือมคุณภาพท่ีไม่เกิดการเคล่ือนไหวเกินกวา่ 1 ปี 
และก าหนดมาตรการควบคุมการบริหารสินคา้คงเหลือดงักล่าวเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่
เคล่ือนไหวเป็นเวลานานหรือสินคา้เส่ือมคุณภาพให้ต ่าท่ีสุดหรือเท่ากบั ศูนย ์แต่ในปลายปี2557 ไดพ้บยอดรวมสินคา้ท่ีไม่
เคล่ือนไหวเป็นเวลานานหรือสินคา้เส่ือมคุณภาพเป็นมูลค่า 1.5 ลา้นบาท และจากมาตรฐานบญัชีบริษัทไดด้ าเนินการตั้ง
ส ารองสูญเสียไวเ้รียบร้อยแลว้ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมี ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (รวมถึงเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร) เฉล่ียเป็น

มูลค่า 728 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 52 ลา้นบาท จากมูลค่าเฉล่ีย 780 ลา้นบาท ในปี 2556 ซ่ึงลดลงจากค่าเส่ือมราคา ท าให้กลุ่ม
บริษทัมีผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรในปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 5.01 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.38 เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถ์าวรในปี 2556 

เจ้าหนีก้ารค้า 
ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้เฉล่ียเป็นมูลค่า 89 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 9 ลา้นบาทจากมูลค่าเฉล่ีย 98 ลา้นบาท 

ในปี 2556 เป็นผลจากการท่ีบริษทัไดท้ าการเจรจาเพ่ือช าระค่าวตัถุดิบหลกัใหเ้ร็วข้ึนกวา่เดิม แลกกบัการปรับลดมูลค่าเทียบ
ไดดี้มากกวา่อตัราดอกเบ้ียจ่ายกบัสถาบนัการเงิน ดงันั้นถึงแมว้า่บริษทัจะจ่ายเงินเร็วข้ึน และมีระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี
เป็น 49 วนัลดลง 8 วนั จากปี 2556 ท่ีอยูท่ี่ 57 วนั แต่บริษทัไดรั้บประโยชน์จากความแตกต่างน้ีคิดเป็นมูลค่า 1.1บาทต่อปี  

หนีสิ้นรวม 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 387 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน มูลค่า 262 

ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน มูลค่า 125 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 434 ลา้นบาทจากหน้ีสินรวม มูลค่า 821 ลา้นบาท ณ 31 
ธนัวาคม 2556 เป็นผลจากกลุ่มบริษทัไดช้ าระหน้ีสินระยะยาวในระหวา่งปีและในกลางปี 2557 บริษทัไดท้ าการเพ่ิมทุนและ
ไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนมาช าระเงินกู ้อีกดว้ย  

เม่ือพิจารณาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พบวา่ ผลจากการเพ่ิมทุนขา้งตน้ท าให้
กลุ่มบริษทัมี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.58  เท่า ซ่ึงลดลงจาก 2.78 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2556 และสอดคลอ้งตามเง่ือนไขการ
กูย้มืกบัสถาบนัการเงิน  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จากเดิม 257,083,334 บาท (หุน้สามญั 257,083,334 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 652,343,752 บาท (หุน้สามญั 652,343,752 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
ช าระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและ/หรือเพ่ือเป็นเงินลงทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ และจดัสรร ดงัน้ี 

 1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 387,333,334 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้ใหม่ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 
387,333,334 บาท โดยในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ 

 2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,052,084 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 

 3) จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,875,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 1 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 

5. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษัท 
1. แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน ท่ี

อตัรา 1.21 เท่า ซ่ึงดีกวา่ท่ีอตัรา 0.76 เท่า ณ ส้ินปีก่อน เป็นผลจากการท่ีบริษทัไดท้ าการเพ่ิมทุนและน าเงินมาช าระเงินกูร้ะยะ
สั้นไดบ้างส่วน ท าให้กลุ่มบริษทัสามารถด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio)ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการกูย้ืมกบัสถาบนั
การเงินได ้เป็นการลดอตัราเส่ียงทางดา้นการขาดสภาพคล่องลง 

กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 23 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 
ส าหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 69 ลา้นบาท เป็นผลจากความสามารถในการควบคุมค่าเส่ือม
ราคาและการบริหารสินคา้คงเหลือใหอ้ยูใ่นปริมาณต ่า ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัมีการใชเ้งินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 
1 ลา้นบาท กบัปรับปรุงก าลงัการผลิต และกลุ่มบริษทัยงัมีการใชเ้งินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวนประมาณ 67 ลา้น
บาท ไปในการช าระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมและช าระเงินกู ้ถึงแมว้่าบริษทัจะไดรั้บเงินมาจากการเพ่ิมทุน 387 ลา้นบาทก็ตามแต่
บริษทักไ็ดท้  าการจ่ายช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียออกไปมากกวา่จ านวนเงินท่ีไดรั้บมา เพ่ือเป็นการลดภาระดอกเบ้ีย 

2. รายจ่ายลงทุน 
ในปีน้ีบริษทัไม่เกิดการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ิมเติมใด ๆ นอกจากการปรับปรุงสายงานการผลิตเท่าทีจ าเป็นเพ่ือเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึนเท่านั้น 
3. ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
ในปี 2557  ท่ีผ่านมา จากงบกระแสเงินสด จะเห็นว่ามาจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่ตอ้งจ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าเส่ือมราคา 

และการบริหารสินคา้คงเหลือให้มีจ านวนน้อยท่ีสุด และกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนเขา้มาอีกดว้ย ท าให้กลุ่ม
บริษทัยงัพอมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนของธุรกิจ  ซ่ึงจากการเพ่ิมทุนของกลุ่ม
บริษทัในคร้ังน้ีท าให้ท าให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 2.78 
พอสมควร  และสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนเป็นอตัรา 1.21  เท่า จากอตัรา 0.76 เท่าในปี 2556 กลุ่มบริษทั
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ยงัคงสามารถรักษาโอกาสท่ีจะใชช่้องทางการกูย้ืมเงินในการขยายธุรกิจจากวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง และ
บริษทัมีวงเงินเหลืออยูอี่ก 493 ลา้นบาท  

4. ความสามารถในการหาแหล่งเงนิทุนเพิม่เติม 
กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินกูย้มืคงเหลือกบัสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชอ้ยูอี่กมากพอ ซ่ึงจะสามารถสนบัสนุนการขยาย

ธุรกิจและ/หรือการลงทุนเพ่ิมเติมของกลุ่มบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภทของเงนิกู้ยืม ระยะเวลาครบ

ก าหนด 
วงเงนิกู้ยืมทีย่งัไม่ได้ใช้ 

(ล้านบาท) 
OD (Overdraft) ไม่มี 60 

P/N (Promissory Note) ไม่มี 217 
L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt ) ไม่มี 198 

LG (Letter of Guarantee) ไม่มี 18 
Total  493 

 
5. ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อ Credit Rating 
กลุ่มบริษทัไม่มีการออกตราสารใด ๆ ท่ีตอ้งจดัใหมี้การท า Credit Rating 
6. ความสามารถในการช าระหนีแ้ละการปฏิบัตติามเง่ือนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพนั 
ในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการด ารงอตัราส่วน หน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไม่

เกิน 2.50 และ อตัราส่วนความสามรถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต ่ากว่า 1.1 ผลจากการด าเนินงาน
ในปี 2557 กลุ่มบริษทัสามารถปรับลดอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ใหอ้ยูท่ี่ 0.58 และอตัราส่วนความสามรถในการ
ช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) อยูท่ี่ 0.91 จึงไดเ้สนอขออนุมติัและไดรั้บหนงัสือผอ่นปรนจากสถาบนัการเงินก่อน
การปิดงวดงบการเงินเป็นท่ีเรียบร้อย 

7. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการนอกงบดุล 
ณ 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสิน ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยในงบการเงินประจ าปี 2557 ใน

ส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ15 เงินกู้ยืมระยะยาว  ข้อ 16 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  ข้อ 17 ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน และขอ้ 27 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

8. ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจุบนัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัในอนาคตโดยตรงอยา่งมีนยัส าคญั ลว้นแลว้แต่

เป็นปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจการบริหารควบคุม อนัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง 
และเสถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบนั  อาจส่งผลกระทบต่ออตัราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวม 
(GDP)ของประเทศ ท าใหก้ลุ่มลูกคา้และนกัลงทุนท่ีก าลงัพิจารณาการเพ่ิมการลงทุน การด าเนินโครงการใหม่ หรือส่วนขยาย
งานต่างๆ ยงัคงชะลอการตดัสินใจตามสภาวะการดงักล่าวต่อไปอีกระยะหน่ึง และนอกจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจน้ีแลว้ ปัจจยั
ทางดา้นตน้ทุนผนัผวนอนัเป็นผลจากระดบัราคาน ้ ามนัดิบและ ปิโตรเคมีท่ีผนัผวน ส่งผลให้ระดบัอุปสงคแ์ละอุปทาน เกิด
ความไม่สมดุลกนัมากยิง่ข้ึน  

ส่วนทางดา้นปัจจยัภายใน เน่ืองดว้ยก าลงัการผลิตรวมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสร้างโรงงานแห่งใหม่น้ีคิดเป็นร้อยละ 50 
กลุ่มบริษทัสามารถผลิตสินคา้ได ้45,000 ตนัต่อปี ซ่ึงจากการค านวณพบว่า การเพ่ิมก าลงัการผลิตน้ีจะส่งผลให้ ค่าโสวหุ้ย
และค่าใชจ่้ายในการผลิตสินคา้มีมูลค่าลดลงเฉล่ีย ร้อยละ 10-15 และท าอาจสูงมากข้ึนถึงร้อยละ 25 ในบางกลุ่มผลิตภณัฑ ์
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โดยบริษทัจ าเป็นตอ้งวางแผนด าเนินการผลิตให้เตม็ตามก าลงัการผลิตท่ีออกแบบไว ้การลดตน้ทุนจะถูกพิจารณาควบคู่ไป
พร้อมกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกๆกระบวนการท างานของทั้งองคก์ร 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัพยายามลดความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าว โดยการกระจายตลาดเพ่ิมสัดส่วนการส่งออกไป
ยงัตลาดภูมิภาค และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตท าให้สามารถเดินเคร่ืองจกัรไดเ้ต็มก าลงั
การผลิต นบัเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตและ เพ่ิมอตัราการต่อรองดา้นการจดัหาวตัถุดิบท่ีหลากหลายมากข้ึน แสวงโอกาส
ในการท าก าไรเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาเทคโนโลยใีนการผลิต และคดัสรรเคร่ืองจกัรเพ่ือก าลงัการผลิตเพ่ิมเติมในอนาคต เป็นการ
เสริมความสามารถในการแข่งขนัไดท้ั้งในระยะกลางและระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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15.   ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 

ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการและประธานกรรมการ 

ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  

 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3100902061678 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                       ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  6 กมุภาพนัธ์ 2494  อาย ุ 64 ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                            3 ซอยพฒันาการ 65 แยก 2-1-2 แขวงประเวศ 
                 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
ประธานกรรมการ บริษทั สาล่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

" บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
" บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์จ ากดั (มหาชน) 
" บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 
" บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
" บริษทั สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั (มหาชน) 
" บริษทั วีไอวี โฮลด้ิง จ ากดั 

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

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

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

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

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟูรูทากะ-วีไอว ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
นายขวญัชัย  ณฏัฐ์เศรษฐ์ 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ   

ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  

 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3101501623323 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  2 เมษายน 2505  อาย ุ 53 ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                           99/9 หมู่ท่ี 8 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
                                                                                         จงัหวดันนทบุรี 
5.  อาชีพ/ สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

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

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

7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

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

2543-2548 ผูจ้ดัการภูมิภาค บริษทั บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
นายรัช  ทองวานิช 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ 

ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551 

 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3100600513185 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  4 พฤษภาคม 2496  อาย ุ 62  ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                        6 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหวัหมาก  
                                                                                         เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

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

กรรมการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 

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

7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

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

2549 – 2551 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
2538 – 2546 " บริษทั สตาร์ คลัเล่อร์ จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
นายธเนศพล  มงคลรัตน์ 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ   

ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  

 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน   3101200651999 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  23 กรกฎาคม 2492  อาย ุ 66 ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                          229/3 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี  
                                                                                         เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

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

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

7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2548 – ปัจจุบนั กรรมการ/ท่ีปรึกษาอาวโุส บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

2551 – 2556 กรรมการ บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
2539 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมียนม่าร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
นายชาญชัย อศัวกาญจน์ 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ   

ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  

 
ข้อมูลส่วนตัว   
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3100902061805 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  1 ตุลาคม 2510  อาย ุ 48 ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                        71/060 หมู่ท่ี 4 ต.หลกัหก อ.เมืองปทุมธานี 
                                                                                         จ.ปทุมธานี 

5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

ต าแหน่ง บริษัท 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

" บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ  ากดั 

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

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

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2548 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 

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

 " บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ ากดั 
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไวตา้ จ ากดั 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ณรักษแ์ลนด ์จ ากดั 
 " บริษทั วีไอวี โฮลด้ิง จ ากดั 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
นายราชัน  ควรหา 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น    กรรมการ  

ของ บริษทัสาล่ี  คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2554  

 
ข้อมูลส่วนตัว 

1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน  310020304916 4 
2.  สัญชาตปัิจจุบัน         ไทย  
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ          20 มีนาคม 2505  อาย ุ 53  ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน       99/119 ซ.อ่อนนุช 74/3-1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ 
   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

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

6.  วุฒิการศึกษา 
-  ปริญญาตรี สาขาบริหาร(บญัชี)  มหาวิทยาลยั รามค าแหง  
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 89 ประจ าปี 2554 

7.  ประวตัิการท างานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

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

2539 – 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษทั ทีโอเอ เคมมิคอล อินดสัตรีส์ จ  ากดั 
2537 – 2538 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ชินวตัรเพจจ้ิง จ ากดั 
2531 – 2536  สมุห์บญัชี บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหารสตัว ์จ  ากดั 

(มหาชน) 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
พลเอก สมทตั อตัตะนันทน์ 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

ของ บริษัท สาลีค่ลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  

ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3100200894220 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                     ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                     5 พฤษภาคม 2487  อาย ุ 71  ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                99/9  ถ.สุโขทยั  แขวงดุสิต  เขตดุสิต 
                                                                                         กรุงเทพมหานคร 

5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

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

ท่ีปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 

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

7.  ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 
บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษากรรมการ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
 ขา้ราชการบ านาญ กระทรวงกลาโหม 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
พลต ารวจโท ดร. ระพพีฒัน์  ปาละวงศ์ 

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

 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3101202378076 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                 ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                  19 สิงหาคม 2494  อาย ุ 64 ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                           13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
                                                                                         เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

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

ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเฟืองพฒันา 
ผูเ้ช่ียวชาญประจ า ก.ก.ต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

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

7.  ประวัติการท างานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2552 – 2554  ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2554 – 2556 ประธานอนุกรรมการ ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 

 
นางสาวสุวรรณ ี ลมิปนวงศ์แสน 

 
 ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  

ของ บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2551  

 
ข้อมูลส่วนตัว 
1.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน    3101202960336 
2.  สัญชาติปัจจุบัน                     ไทย 
3.  วนั/เดือน/ปีเกดิ                      25 ตุลาคม 2508  อาย ุ 50 ปี 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                       750 ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร 
                                                                                         กรุงเทพมหานคร 
5.  อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

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

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั 
กรรมการ บริษทั แอสเซทแบคโฮลด้ิงจ ากดั 

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

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง ช่ือบริษัท 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพยท์รีนีต้ี จ  ากดั 
2551 – ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บริษทั ทรีนีต้ีวฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอสเซทแบคโฮลด้ิง จ ากดั 
2545 – ปัจจุบนั " บจก. คอนดูอิท แมนเนจเมนท ์เซอร์วิสเซส 

 
 
 


