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ค าจ ากัดความ 
 
 บริษัท หมายถงึ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 VALSPAR หมายถงึ Valspar Paint (Australia) Pty Ltd./1 

 CARBOLINE หมายถงึ Carboline International Corporation./2. 
 ACCT หมายถงึ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 
 SUNCOAT หมายถงึ บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 UWC หมายถงึ บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 IGE หมายถงึ บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
 McTRIC หมายถงึ บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน)       
 IGEN ENERGY หมายถงึ บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากดั 
 กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุรวมเพื่อร่วมลงทนุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 
 ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : /1 = Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายสี มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้ซือ้กิจการทัง้หมดของ Wattyl Australia Pty Ltd. (“Wattyl”) เม่ือปี 2554 
                 /2 = Carboline International Corporation (Carboline) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสี มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2525 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต
และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงูส าหรับใช้ทาในงานอตุสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงาน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขดุเจาะน า้มนัและก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึงส ี      
ทาอาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สพีน่ถงัก๊าซ เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการไฟฟ้าทางเลือกอย่าง
ยัง่ยืนในอนาคต 

นโยบายบริษัท 
บริษัทฯ มีความตัง้ใจอนัแรงกล้า ที่จะเป็นผู้ ให้บริการพลงังานไฟฟ้าอย่างยัง่ยืน และสีเคลือบคุณภาพสงูในหลายๆ 

ประเภทสูส่งัคมไทย และบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความเทา่เทียม ยตุิธรรมและความรับผิดชอบเพื่อความพงึพอใจของลกูค้า
ทกุทา่น  

นโยบายคุณภาพ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้ความพึงพอใจสงูสดุ ด้วยสินค้าและการบริการ           

ที่มีคุณภาพ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกขบวนการอย่างต่อเนื่อง เมื่อลกูค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ            
ลกูค้ายอ่มมีความเช่ือถือในการพิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าอีกในอนาคต 

บริษัทฯ มีการจัดทบทวนนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้พนกังาน         
ทกุคนมีความตระหนกัถึงนโยบายคณุภาพอยา่งถ่องแท้ 

วิสัยทัศน์ 
"การเป็นผู้น าธุรกิจในกลุม่ก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ และพลงังานอยา่งยัง่ยืน" 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทก าหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตพลงังานไฟฟ้าทางเลือกและเป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์สีคณุภาพสงูที่ได้มาตรฐาน 
ภายใต้การดแูลและรักษาตามนโยบายผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยบริษัทมีแผนงานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดงันี  ้

1) พฒันาและขยายฐานสีทาอาคารในประเทศ โดยบริษัทตัง้เป้าจะเพิ่มตวัแทนจ าหน่ายขนาดใหญ่ (Distributor) 
เพิ่มขึน้ 

2) พิจารณาแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยในกลุม่ประเทศอาเซียน  
3) ขยายกลุม่ลกูค้าในกลุม่ที่ใช้สคีณุภาพ ไมว่า่จะเป็นกลุม่ของอสงัหาริมทรัพย์ และ กลุม่ยานยนต์ เป็นต้น 
4) ด าเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิต คลงัสินค้า และสถานที่เพื่อรองรับยอดขายจากการขยายฐาน

ลกูค้าและให้สอดคล้องกบัมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจัดการคณุภาพ            
ISO 9001:2015 

5) ปรับปรุงและพิจารณาระบบและกระบวนการผลติ รวมทัง้การจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบและวสัดทุี่ใช้ในการผลติ 
6) พฒันาตลาดและขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย รวมทัง้คลงัสนิค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ 
7) ปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกให้ท างานเต็มประสทิธิภาพ 

 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
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1.2. การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บริษัทมีความเป็นมาที่ส าคญัในช่วงที่ผา่นมา ดงันี ้

ปี 2554 :  บริษัทเพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสไีดเมทในตา่งจงัหวดั เช่น เชียงใหม ่ สรุาษฎร์ธานี ภเูก็ต ชมุพร เพชรบรีุ ราชบรีุ 
เป็นต้น 

 ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริษัทยอ่ย ACCT 
 ปรับปรุงขยายพืน้ท่ีการผลติ 
 เปิดร้านขายสใีนบริเวณโรงงาน เพื่อจ าหนา่ยให้บคุคลทัว่ไป และให้บริษัทที่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางปู 

ปี 2555 :  ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก         
90.0 ล้านบาท เป็น 135 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บริษัทปรับปรุงขยายพืน้ที่คลงัสินค้า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึน้ 
 เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายสีกบัห้างสรรพสินค้าทนัสมยั ( Modern Trade ) เช่น บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(มหาชน)  (Home Pro) เป็นต้น 
 เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสกีบัห้างร้านทัว่ไป 

ปี 2556   กุมภาพนัธ์ 2556 บริษัทจ าหน่ายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน ACCT ให้แก่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง เป็นจ านวน        
ร้อยละ 23.75  ของทนุจดทะเบียน 

 เพิ่มจดุจ าหนา่ยสทีาอาคาร กบักลุม่ Modern Trade และผู้แทนจ าหนา่ยทัว่ประเทศ 
 ขยายพื่นท่ีสว่นผลติและคลงัสนิค้าบางสว่น 

ปี 2557   เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสกีบัห้างสรรพสนิค้าทนัสมยั (Modern Trade) เพิ่มขึน้ เช่น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากดั (มหาชน), บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นต้น 

ปี 2558   เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสกีบัห้างร้านทัว่ไป และลดจ านวนจดุขายใน Modern Trade 
 เพิ่มประสทิธิผลในการท างานขององค์กรโดยเข้าร่วมโครงการของกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 2 โครงการ 
(1) CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement)เพิ่มเพิ่มประสทิธิภาพหว่งโซอ่ปุทานในองค์กร 
(2) CF Marketing เพื่อจัดให้มีการน าแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านการขายไปสู่การปฏิบตัิอย่างมี

ประสทิธิภาพ และจดัให้มีการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย 
ปี 2559    ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  วนัที่ 28 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมตัิการท าค าเสนอซือ้หุ้น

บางสว่นของบริษัทฯ โดยบริษัทเอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบันายนิธิศ ศิลมฐั    
 วนัที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับแบบรายงานผลการเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยจ านวน
หลกัทรัพย์ที่ถือโดย บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) (UWC)  และนายนิธิศ ศิลมฐั คิดเป็นร้อยละ 24.50 
และ ร้อยละ  12.94 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกิจการ ตามล าดบั 

 บริษัทฯ เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสไีดเมทในตา่งจงัหวดั 
 ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection” และการป้องกนัการกดักร่อน
ด้วยระบบ Wax Tape ในบริษัทยอ่ย บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั (“ACCT”)  

ปี 2560    บริษัทฯ ยกเลิกการเป็นตัวแทนจ าหน่ายผู้ ผลิต ผู้ ท าตลาด และบริการหลังการขาย  กับผลิตภัณฑ์สี           
ของบริษัท พีพีจี โคทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

    บริษัทฯ ได้ด าเนินการเซ็นสญัญาเป็นผู้ผลติและตวัแทนจ าหนา่ยสกีบับริษัท คาร์โบไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
คอร์เปอร์เรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION, U.S.A) 

  รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
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ปี 2561   ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  เมื่อวนัท่ี  15  มิถนุายน 2561 ได้มีมติในเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้
(1) อนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (“IGE”) จากบริษัท อิเลก็ทริค 

โซลชูัน่ส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (“ES”) จ านวน 378,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนหุ้น           
ที่ช าระแล้วทัง้หมดของ ES ในราคาไม่เกินหุ้ นละ 480 บาท รวมมูลค่าที่ช าระไม่เกิน  
181,440,000 บาท 

(2) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 135,000,000 บาท เป็น 134,476,723.50 บาท  
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ            
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(3) อนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 134,476,723.50 บาท เป็น 403,430,170.50  
บาท และพิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ          
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(4) อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่  จ านวน   537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเดิม 268,953,447 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สทิธิ Dimet-W2   268,953,447 หุ้น 

(5) อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัทไดเมท (สยาม) 
จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 2 (DIMET-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น       
ที่จองซือ้และได้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน  268,953,447  
หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ปี 2562   อนมุตัิการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ACCT เป็นร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียน เพิ่มขึน้อีกร้อย
ละ 23.75 จากเดิมถืออยูร้่อยละ 76.23 เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 23.75   

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2662 ได้มีมติในเร่ืองที่ส าคญั
ดงันี ้
(1) อนุมตัิให้ด าเนินการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากัด (“IGEN-ENERGY”) 

จ านวน 409,998 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทนุ 40 ล้านบาท คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน บริษัทฯ คาดวา่จะเข้าท ารายการซือ้ขายภายในเดือน
ธนัวาคม 2562 

(2) อนุมัติให้ด าเนินการซือ้หุ้ นสามัญเดิมของบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) (“McTRIC”) 
จ านวน 12,244,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.63 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 20 ล้านบาท        
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.082 ของทนุจดทะเบียน 

(3) อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิด้วยมติพิเศษแก่การโอนกิจการ
บางสว่นของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ACCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
99.98 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันท่ี 3 กรกฏาคม 2562) 
 

 
 
บริษัทย่อย 
 ACCT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 ตัง้อยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม ่             
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตัง้                  
ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ฯลฯ และการป้องกนัการกดักร่อน         
ด้วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 29,982 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิจ านวน 510 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทนุจดทะเบียนของ ACCT ซึง่เทา่กบั 4,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 
บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั 
 1) SUNCOAT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 2548 ตัง้อยู่เลขที่ 888/18 หมู่ที่ 19 ถนนบางพลี-ต าหรุ             
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม              
ยานยนต์ และชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของ SUNCOAT ซึ่งเท่ากับ 
300,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 2) บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (IGE) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2551 ตัง้อยู่เลขที่ 52 อาคาร  
ธนิยะ พลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสริุยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ด าเนินธุรกิจจัดหาพร้อมติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูและแรงต ่า         
งานรับเหมาก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้าย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนของ IGE ซึ่งเท่ากับ 
37,800,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 378,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 3) บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากัด (IGEN-ENERGY) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556 ตัง้อยู่เลขที่ 
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ด าเนินธุรกิจการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กบัพลงังานทดแทน โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ I IGEN-ENERGY ซึ่งเท่ากบั 41,000,000 
บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 410,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึง่บริษัทฯ คาดวา่จะเข้าท ารายการซือ้ขายภายใน
เดือนธนัวาคม 2562      
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 4) บริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) (McTRIC) จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2558 ตัง้อยู่เลขที่ 
121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างและงานติดตัง้ระบบ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนของ McTRIC ซึ่งเท่ากับ 
450,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 450,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 5) บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) (“UWC”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 12 กรกฏาคม 2510 ตัง้อยู่เลขที่ 247 
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหล็กชุบสงักะสีส าหรับเสาสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และมีการให้บริการชุบสงักะสีให้แก่ลกูค้าทัว่ไป และจ าหน่าย
สนิค้าอปุกรณ์สง่ก าลงั บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 24.50 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด
ของกิจการ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 บริษัทแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม  กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร                     
และกลุม่งานบริการรับเหมา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ประเภทรายได้ 
ปี 2560 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 60) 
ปี 2561 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 61) 
ปี 2562 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 62) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้การจ าหน่ายในประเทศ       
1) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม/1 194.43 63.98 139.70 63.98 159.30 47.61 
2) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร 25.42 8.37 20.39 8.37 10.94 3.27 

3) กลุ่มงานบริการรับเหมา (IMPLEMENT) 0.00 0.00 0.00 0.00 35.06 10.48 

4) อ่ืนๆ (สีอ่ืนรวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลติและงานบริการ) 82.00 26.99 115.74 26.99 124.87 37.32 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 301.85 99.34 275.83 99.34 330.17 98.68 

2. รายได้การจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.07 0.02 1.10 0.02 0.23 0.07 
รวมมูลค่าการจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.07 0.02 1.10 0.02 0.23 0.07 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย 301.92 99.36 276.93 99.36 330.40 98.75 

รายได้อ่ืนๆ/2 1.93 0.64 1.96 0.64 4.17 1.25 

รายได้รวม 303.85 100.00 278.89 100.00 334.57 100.00 

หมายเหต ุ : /1 = กลุม่ผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกนัสนิม, สีเคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
  /2 = รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการ รายได้ค่าเช่า และดอกเบีย้รับ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1. กลุ่มผลิตภณัฑ์สอุีตสาหกรรม 
1.1. สีป้องกนัสนิม (Protective Coating) 

 เป็นสพีิเศษทางด้านวศิวกรรมที่ใช้ส าหรับทาโครงสร้างเหลก็ เพื่อป้องกนัสนิม และทนทานตอ่มลภาวะ (อาทิ แสงแดด 
ไอน า้เค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้คงสภาพความสวยงามในอตุสาหกรรมหนกั ให้มีอายกุารใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติ
หากจ าแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สีป้องกนัสนิมจะประกอบด้วย สีรองพืน้ สีชัน้กลาง และสีทบัหน้า ซึ่งแต่ละชัน้จะท า
หน้าที่ และให้คณุสมบตัิที่แตกตา่งกนั ดงันี ้

 สรีองพืน้  : ใช้ป้องกนัสนมิเหลก็ และให้ความยดึเกาะที่ดีกบัผิวเหลก็ อาทิ ส ีInorganic Zinc Primer เป็นต้น 
 สชีัน้กลาง : ใช้เสริมความแขง็แรงให้กบัระบบส ีอาทิ สอีีพ๊อกซี่ เป็นต้น 
 สทีบัหน้า : ใช้ป้องกันพืน้ผิวเหล็กจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (แสงแดด ไอน า้เค็ม สารเคมี) อาทิ                

สโีพลยีเูรเทน เป็นต้น 
 

1.2. สีเคลือบไม้ (Timber Coating) 
 เป็นสทีี่ใช้ส าหรับเคลอืบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนตอ่สภาพการใช้งานจริง ซึง่โดยทัว่ไปมกัใช้เคลือบหลายชัน้
เพื่อให้ได้คณุสมบตัิที่ต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เป็นเงา ทนทานต่อสารเคมีที่มีในผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
เป็นต้น 
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1.3. สีอตุสาหกรรม (Industrial Coating) 
 เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเภทของ                 
สอีตุสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกตา่งออกไปตามความต้องการของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 

 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์สทีาอาคาร 

2.1. สีทาอาคาร (Decorative Paints) 
 เป็นสทีี่ใช้ส าหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และส านกังานทัว่ไป เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์
ตา่งๆ ซึง่โดยทัว่ไปสทีาอาคารจะประกอบไปด้วยสรีองพืน้และสทีบัหน้า โดยสบีางชนิดจะมีคณุสมบตัิยืดหยุน่ตอ่พืน้ผิว ป้องกนั
น า้ร่ัวซึม ทนเชือ้ราทัง้ภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ล้างสิ่งสกปรกได้ง่าย นอกจากนีส้ีทาอาคารบางชนิดยงัสามารถ
สะท้อนความร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน และเป็นสทีี่ไร้กลิน่ท่ีใช้ทาภายในโดยไมส่ร้างอาการแพ้ให้แก่ผู้อยูอ่าศยัด้วย 
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 ปัจจุบันบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือทางการค้าไว้จ านวนหนึ่ง ซึ่งได้กระท ามาอย่างต่อเนื่อง               
เพื่อป้องกนัการเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ขนั 
3) กลุ่มงานบริการรับเหมา (IMPLEMENT) 
        ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้งานระบบทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 
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สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 
1) สัญญาระหว่างบริษัทกับ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION (สัญญาการรับการสนับสนุน

ด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต  ผลิตสีและเป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้าให้กับ CARBOLINE INTERNATIONAL 
CORPORATION) 

วนัท่ีท าสญัญา : วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 
คูส่ญัญา : Carboline International Corporation , “CARBOLINE”กบั 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ระยะเวลาผกูพนั : 5 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา (ตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2560  ถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 2565) 
 

2) สัญญาระหว่างบริษัทกับ VALSPAR (สัญญาการรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยด้ีานการผลิต) 

วนัท่ีท าสญัญา : วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 
คูส่ญัญา : Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) กบั 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ระยะเวลาผกูพนั : 3 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559  ถึงวนัที่ 30  มิถุนายน 2565) 

ภายใน 3 เดือนก่อนครบก าหนดอายสุญัญา คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถสง่หนงัสอืแจ้ง
ความประสงค์ขอตอ่อายสุญัญาออกไป ซึง่จะสามารถตอ่อายสุญัญาได้อีกคราวละ 3 ปี 

คา่ลขิสทิธ์ิ (Royalty Fee) : คิดเป็นร้อยละของยอดขายสนิค้าสทุธิหรือขัน้ต ่า ขึน้อยูก่บัสว่นไหนจะมากกวา่ ตามประเภท
สนิค้า โดยช าระเป็นรายไตรมาส 

 

 

2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1) ภาวะอตุสาหกรรม 
 “สี” จัดว่าเป็นผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ขัน้ปลาย ซึ่งมีการน าไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดงันัน้ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการเติบโตของอุตสาหกรรมสีนัน้ ขึน้อยู่กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สีเป็นส่วนประกอบ อาทิ อุตสาหกรรม            
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น                      
ซึง่อตุสาหกรรมสสีามารถแบง่ออกตามลกัษณะการใช้งานได้ 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

 สีอตุสาหกรรม (Industrial Paint) อาทิ สีป้องกันสนิมส าหรับชิน้ส่วนรถยนต์ สีป้องกนัสนิมคุณภาพสงู    
สทีาเรือ สสี าหรับงานสิง่พิมพ์ และสเีคลอืบไม้ เป็นต้น 

 สทีาอาคาร (Decorative Paint) เป็นสีที่ใช้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคครัวเรือน อาทิ สีน า้       
สนี า้มนัหรือสเีคลอืบเงา เป็นต้น 

2) ภาวะการแข่งขนั 
 ภาวะการแข่งขนัของตลาดสีในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์จากภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภณัฑ์สี โดยเบือ้งต้นสามารถแบ่งได้ดงันี  ้
 ตลาดสีอุตสาหกรรม : 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดวา่จะสามารถขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องที่ร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3  – 
4.3) ชะลอลงเลก็น้อยจากปีก่อนหน้าที่ขยายตวัร้อยละ 4.1 จากปัจจยัอปุสงค์จากตา่งประเทศที่ชะลอตวัลงเป็นส าคญั           
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ซึง่สอดคล้องกบัเศรษฐกิจประเทศคูค้่าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตวัลง และผลกระทบจากนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน รวมถึงการตอบโต้จากประเทศตา่งๆ สง่ผลให้การสง่ออกสนิค้ามีแนวโน้มชะลอตวัลง อย่างไรก็ตาม การสง่ออกบริการ
มีแนวโน้มขยายตวัได้ตอ่เนื่องตามจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน รวมทัง้ได้รับแรงสนบัสนนุจากการขยายระยะเวลา
มาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) ขณะที่แรงสง่จากโครงการ
ลงทุนของภาครัฐยงัคงจ าเป็นในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
2562 ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ในปีนีย้งัคาดวา่โครงการร่วมลงทนุของภาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการลงทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานยงัจะช่วยสนบัสนนุให้การลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัสงูกว่าปีก่อนหน้าอีกด้วย ส าหรับการบริโภค
ภาคเอกชนคาดวา่จะยงัคงขยายตวัตอ่เนื่อง โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสญัญาณปรับตวัดี
ขึน้ตามการจ้างที่เพิ่มขึน้ 
 ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยในสว่นของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 (โดยมีช่วงประมาณการที่ร้อยละ 0.9 -1.9) ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อนตาม
แนวโน้มต้นทุนจากราคาน า้มันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึน้ ส่วนหนึ่งจากการที่สหรัฐฯ ยกเลิกการผ่อนผันมาตรการ
ลงโทษต่อประเทศที่น าเข้าน า้มนัจากอิหร่าน ส่งผลให้อุปทานน า้มนัดิบในตลาดโลกเพิ่มขึน้ไม่มากนัก ขณะที่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดวา่ดลุบญัชีเดินสะพดัจะเกินดลุ 37.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ GDP 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.3 – 7.3 ของ GDP) (ที่มา: ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลงั) 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562 ขยายตวัร้อยละ 2.8 จากการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่ 
4/2561 ปัจจัยหลกัมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนและภาครัฐบาลยงัคงขยายตวั ขณะที่การลงทุนรวมชะลอตวั ส่วนภาค
ตา่งประเทศหดตวั ผลจากเศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตวั 
 ด้านการผลติ ภาคการเกษตรขยายตวัร้อยละ 0.9 ดีขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคนอกเกษตร
ขยายตวัร้อยละ 3.0 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการชะลอตวัของทัง้ภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ
โดยภาคอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 0.9 จากการขยายตวัร้อยละ 3.3 โดยสาขาการท าเหมืองแร่ฯ ลดลงร้อยละ 0.9 สาขาการ
ผลติสนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 0.6 สาขาไฟฟ้าฯ ขยายตวัร้อยละ 5.4 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 5.0 ในไตร
มาสที่ 4/2561 และสาขาการประปาฯ ขยายตวัร้อยละ 4.9 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาค
บริการขยายตวัร้อยละ 4.1ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายตวัของสาขากิจกรรมทาง
การเงินและการประกนัภยั และสาขากิจกรรมด้านอสงัหาริมทรัพย์ฯ 
 ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภคขัน้สดุท้ายของเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคขัน้สดุท้ายของ
รัฐบาล ขยายตวัร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.3 การสะสมทนุถาวรเบือ้งต้นขยายตวัร้อยละ 3.2 จากการขยายตวัของภาคเอกชน
ร้อยละ 4.4 สว่นการลงทนุภาครัฐลดลงร้อยละ  0.1 ขณะที่การสง่ออกและน าเข้าสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 4.9 และร้อย
ละ 0.2 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 0.7 และร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหน้า หลงัปรับปัจจยัฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสที่ 1/2562ขยายตวัร้อยละ 1.0 (QoQ SA) 
 สาขาการผลิตสินคา้อตุสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากที่ขยายตวั ร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็น
การชะลอตวัในกลุม่อตุสาหกรรมเบา ขณะท่ีอตุสาหกรรมวตัถดุิบและอตุสาหกรรมสนิค้าทนุและเทคโนโลยีหดตวั 
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อัตราการขยายตัว (YoY) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 

 
 
 อตุสาหกรรมเบา ขยายตวัร้อยละ 2.2 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวั
ของการผลติอาหาร เคร่ืองดื่ม ยาสบู เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงั ขณะที่การผลติสิง่ทอและเฟอร์นิเจอร์ในไตรมาสนีล้ดลง 
 อตุสาหกรรมวตัถดุิบ ลดลงร้อยละ 0.2 จากการขยายตวัร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการผลิตส าคญัที่ลดลง 
ได้แก่ การผลติกระดาษ การกลัน่น า้มนั ยางและผลติภณัฑ์พลาสติก และการผลติอโลหะ สอดคล้องกบัการชะลอตวัของความ
ต้องการใช้ในอตุสาหกรรมต่อเนื่อง และการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกบัความต้องการใช้ในต่างประเทศลดลง ขณะที่
อตุสาหกรรมเคมีและเคมีภณัฑ์ และเภสชัภณัฑ์ยงัขยายตวั 
 อตุสาหกรรมสนิค้าทนุและเทคโนโลยี ลดลงร้อยละ 0.2 จากการขยายตวั ร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมา
จากการลดลงของการผลติอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ตามความต้องการใช้ของต่างประเทศ ขณะที่การ
ผลติยานยนต์ชะลอลงทัง้รถยนต์นัง่สว่นบคุคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
 
 สาขาการก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 3.0 ชะลอลงจากที่ขยายตวัร้อยละ 3.4 ในไตรมาส ก่อนหน้า โดยการก่อสร้าง
เอกชนชะลอตวั สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการก่อสร้างอื่น ๆ ท่ี ชะลอตวัลง ขณะที่การก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัลดลง ในไตรมาส
นีก้ารก่อสร้างที่อยู่อาศยั ในเขตเทศบาล และเขต อบต. ลดลง ส่วนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขยายตวั อยา่งไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยงัขยายตวัดีต่อเนื่อง ส าหรับ
การก่อสร้างภาครัฐเร่งตวัขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนของรัฐบาลในโครงการก่อสร้างของการ
บริหารราชการ สว่นท้องถ่ิน ส าหรับการลงทนุของรัฐวิสาหกิจชะลอตวัลง เนื่องจากในไตรมาสนีส้ว่นใหญ่เป็นการก่อสร้างของ
โครงการตอ่เนื่อง โดยยงัไมม่ีโครงการใหมข่นาดใหญ่เข้าสูข่ัน้ตอนการก่อสร้าง 
 
 สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้า และระบบปรับอากาศ ขยายตวัร้อยละ 5.4 เร่งตวัขึน้ ช้า ๆ จากการขยายตวัร้อยละ 5.0 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดไฟฟ้าขยายตวัร้อยละ 6.2 จากที่ขยายตวัร้อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการเพิ่มขึน้ของ
การใช้กระแสไฟฟ้าในประเภทที่อยูอ่าศยั และกิจการขนาดเล็ก ขณะที่กลุม่ผู้ ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ชะลอ
ลง หมวดโรงแยกก๊าซลดลงร้อยละ 1.6 ตอ่เนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 
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อัตราการขยายตัว (YoY) ของปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจาแนกตามประเภทผู้ใช้ (ร้อยละ) 

 
ทีม่า: การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
 สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจกัรยานยนต์ ขยายตวั ร้อยละ 6.8 ชะลอลงจากที่ขยายตวั
ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสที่ 4/2561 สอดคล้องกบัการ ชะลอตวัของกิจกรรมการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม และการน าเข้าสินค้าเพื่อ
การอปุโภคบริโภค ที่ลดลง อยา่งไรก็ตามการผลติในภาคเกษตรไตรมาสนีป้รับตวัดีขึน้เล็กน้อย สว่นกิจกรรมการขายยานยนต์
และการซอ่มบ ารุงรักษา ฯ ขยายตวัได้ดี ตามการซือ้ยานยนต์ของครัวเรือน ที่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
 สาขาการขนส่งและสถานทีเ่ก็บสินคา้ ขยายตวัร้อยละ 3.4 ชะลอลงจากการขยายตวั ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกบัการชะลอตวัของภาคการผลิตในประเทศ และการลดลงของการน าเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศ ประกอบกบัจ านวน
นกัท่องเที่ยวในไตรมาสนีช้ะลอลงทัง้นกัท่องเที่ยวไทยและนกัท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยการขนสง่ทางบกและ การขนสง่ทาง
อากาศ ขยายตวัร้อยละ 3.7 และร้อยละ 1.8 ตามล าดบั ขณะที่การขนสง่ ทางน า้ลดลงร้อยละ 2.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อย
ละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 

อัตราการขยายตัว (YoY) ของบริการขนส่ง (ร้อยละ) 
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 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั ขยายตวัร้อยละ 2.4 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 1.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ปัจจยัส าคญัมาจากกลุม่ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่ปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่
ขยายตวัได้ดีจากสว่นตา่งจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้และเงินฝากที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัปริมาณสินเช่ือขยายตวัต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า
รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะลดลงจากการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม การท าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลัและจาก
คา่ธรรมเนียมจากการอ านวยสนิเช่ือก็ตาม ส าหรับในด้านการประกนัภยัโดยรวมชะลอตวั ตามการชะลอตวัของบริการประกนั
ชีวิต ขณะท่ีการบริการประกนัวินาศภยัขยายตวัเทา่กบัไตรมาสก่อนหน้า 
 
 สาขากิจกรรมเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ขยายตวัร้อยละ 4.7 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 
เป็นผลมาจากกิจกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ที่กระท าโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจ้างชะลอลง ขณะที่กิจกรรม
เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีเป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพิ่มขึน้เลก็น้อย 
 
 สาขาทีพ่กัแรมและบริการดา้นอาหาร ขยายตวัร้อยละ 4.9 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยโรงแรมขยายตวัร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากที่ขยายตวัร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ปัจจยัหลกัมาจากการชะลอตวัของ
จ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ ท่ีขยายตวัร้อยละ 1.8 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยนกัท่องเที่ยว
จากภมูิภาคยโุรป ภมูิภาคโอเชียเนีย และภมูิภาคตะวนัออกกลางปรับตวัลดลง เช่นเดียวกบัจ านวนนกัทอ่งเที่ยวจากประเทศจีน
ที่ลดลง ร้อยละ 1.7 แตป่รับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัการลดลงร้อยละ 10.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการขยาย
เวลามาตรการในการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั (Visa On Arrival : VOA) ที่มีการ
ขยายมาตรการระหวา่งวนัท่ี 14 มกราคม - 30 เมษายน 2562 ส าหรับการบริการด้านอาหารในภตัตาคารและร้านอาหารแบบ
เคลือ่นท่ี ขยายตวัร้อยละ 7.5 เร่งขึน้จากที่ขยายตวัร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 

จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จ าแนกตามถิ่นที่อยู่ (พนัคน) 

 
ทีม่า: กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
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รายจ่ายเพือ่การอปุโภคบริโภคขัน้สดุทา้ยของเอกชน 
 การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภคของขัน้สดุท้ายเอกชนในไตรมาสที่ 1/2562 ขยายตวัร้อยละ 4.6 เทียบกบัที่ขยายตวั
ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสที่ 4/2561 เมื่อปรับคา่เปลีย่นแปลงตามฤดกูาล การใช้จ่ายฯ ขยายตวัร้อยละ 0.8 
 การใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภคของเอกชนไทยทัง้หมด ขยายตวัร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 5.4 
ในไตรมาสก่อนหน้า ปัจจยัสนบัสนนุหลกัมาจากการปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้ในช่วงกอ่นหน้า การจ้างงานท่ีขยายตวัตอ่เนื่อง 
เงินเฟ้อที่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า และสนิเช่ือเพื่อการอปุโภคบริโภคสว่นบคุคลของธนาคารพาณิชย์ที่ยงัขยายตวัต่อเนื่อง รวมทัง้ แรง
สนบัสนนุจากการด าเนินโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในสว่นของวงเงินค่า
ซือ้สินค้าอุปโภคที่จ าเป็นเพื่อการยังชีพ ในไตรมาสนี ้การใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะการใช้จ่ายในการซือ้
ยานพาหนะยงัคงขยายตวัตอ่เนื่อง กลุม่สนิค้าไมค่งทนขยายตวัดีทัง้ในหมวดอาหารและสนิค้าไมค่งทนอื่น ๆ สว่นกลุม่สนิค้ากึ่ง
คงทนและ บริการสทุธิชะลอลง 
 

อัตราการขยายตัว (YoY) ของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขัน้สุดท้ายของเอกชน มูลค่าที่แท้จริง (ร้อยละ) 

 
 
 การใช้จ่ายของเอกชนในประเทศไม่รวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ขยายตัวร้อยละ 4.4 ส่วนการใช้จ่ายของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศขยายตวัร้อยละ 8.9 เทียบกับร้อยละ 16.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การใช้จ่ายของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งประเทศ ในประเทศไทยในไตรมาสนีข้ยายตวัร้อยละ 1.4 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาส
ที่ 4/2561 
 
 หมวดทีอ่ยู่อาศยั ประปา ไฟฟ้า แก๊ส และเชื้อเพลิงอืน่ ๆ ขยายตวัร้อยละ 4.5 เร่งตวัขึน้จากที่ขยายตวัร้อยละ 3.4 ใน
ไตรมาส 4/2561 โดยการใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศยัและน า้ประปา ขยายตวัร้อยละ 3.6 ต่อเนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 3.3 ใน     
ไตรมาสก่อนหน้า สว่นการใช้จ่ายด้านไฟฟ้า แก๊ส และเชือ้เพลิงต่าง ๆ ขยายตวัร้อยละ 6.8 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 
3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
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 หมวดขนส่ง ขยายตวัร้อยละ 4.7 ตอ่เนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 4.9 ในไตรมาสที่ 4/2561 โดยการใช้จ่ายในการซือ้
ยานพาหนะของครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 10.5 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 8.5 ในไตรมาสที่ 4/2561 ส่วนค่าใช้จ่ายซือ้
อปุกรณ์ขนสง่ส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายด้านบริการขนสง่ขยายตวัร้อยละ 1.7 และร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากที่ขยายตวัร้อยละ 
2.4 และร้อยละ 4.1 ในไตรมาส ก่อนหน้า ตามล าดบั ขณะที่การใช้บริการด้านการขนสง่ของครัวเรือนในไตรมาสนี ้ชะลอลงทัง้
บริการการขนสง่ทางบก ทางอากาศ และทางน า้ แตก่ารใช้บริการขนสง่ทางรางยงัขยายตวัได้ดี 
 
การสะสมทนุถาวรเบือ้งตน้ 
 การลงทุน ขยายตวัร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากที่ขยายตวัร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตวัร้อยละ 4.4 ชะลอตวัจากที่ขยายตวัร้อยละ 5.5 ในไตรมาส ก่อนหน้า ขณะที่การลงทนุภาครัฐลดลงตอ่เนื่องร้อยละ 0.1 
 

อัตราการขยายตัว(YoY) ของการสะสมทุนถาวรเบือ้งต้นมูลค่าที่แท้จริง 

 
 

 การลงทนุภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 4.4 ชะลอตวัจากการขยายตวัร้อยละ 5.5 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 
 ดา้นการก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 1.8 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สว่นหนึ่งเป็นผล
มาจากการก่อสร้างอื่น ๆ ขยายตวัร้อยละ 14.4 ขณะที่การก่อสร้างอาคารไมใ่ช่ที่อยู่อาศยัขยายตวัร้อยละ 6.0 ปรับตวัดีขึน้เมื่อ
เทียบกบัการขยายตวั ร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างหมวดอาคารเพื่อการพาณิชย์ ขยายตวั ร้อยละ 9.3 และ
การก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 7.3 สว่นการก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกบัการขยายตวั
ร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศยัในเขตเทศบาล และในเขต อบต. ลดลง ขณะที่การก่อสร้างที่อยู่
อาศยั ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัคงเพิ่มขึน้ 
 
 ด้านเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ขยายตัวร้อยละ 5.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายการ
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือหมวดเคร่ืองใช้ส านกังาน และ หมวดเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือใช้ในอตุสาหกรรมในไตรมาสนีม้ีการลงทนุที่ชะลอ
ลง ปัจจยัส าคญั มาจากการผลติภายในประเทศเร่ิมชะลอตวัลง และการน าเข้าสินค้าที่เก่ียวข้องลดลง อย่างไรก็ตาม รายการ
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือหมวดยานยนต์และอปุกรณ์ขนสง่ ในไตรมาสนีย้งัคงขยายตวัต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ตามปริมาณ
จ านวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนสง่ที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้รถโดยสาร รถยนต์นัง่
สว่นบคุคลไมเ่กิน 7 คน รถยนต์นัง่สว่นบคุคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทกุสว่นบคุคล 
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 การลงทนุภาครัฐ ลดลงร้อยละ 0.1 เท่ากบัการลดลงในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทนุรัฐบาลขยายตวัร้อยละ 0.6 
ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 4/2561 ส่วนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับการ
ขยายตวัร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 
 ดา้นการก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 4.1 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างรัฐบาล
ขยายตวัร้อยละ 5.5 เร่งตวัขึน้จากการลดลง ร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงการ
ก่อสร้างของการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ขณะที่การก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 1.1 ชะลอตวัลงจากการขยายตวั
ร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสนี ้รัฐวิสาหกิจยงัไม่มีการด าเนินการก่อสร้างในโครงการใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มเติม 
สว่นใหญ่เป็นการด าเนินโครงการตอ่เนื่อง ทัง้โครงการขนาดใหญ่และโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผน
หลกัครัง้ที่ 7-9 ของการประปานครหลวง โครงการทรัพย์สินทางด้านจ าหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการระบบ
จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ-มีนบรีุ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม ่- คคูต ของการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 
 
 ดา้นเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ลดลงร้อยละ 11.7 ตอ่เนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทนุใน
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือของรัฐบาลลดลงร้อยละ 18.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 13.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และการลงทนุใน
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 5.7 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 0.6 ในไตรมาส ก่อนหน้า ส าหรับไตรมาสนี ้
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไมม่ีการน าเข้าเคร่ืองบินเพื่อการพาณิชย์ 
(ที่มา:ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ วนัองัคารที่ 21 พฤษภาคม 2561    
เวลา 09:30 น.)  
 

 อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน : 
 การผลิตเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีจ านวน 2.46 ล้านชิน้ ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.55 และ 1.20 ตามล าดบั จากการชะลอตวัของตลาดในตา่งประเทศ 
 การจ าหนา่ยเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสที่ 1ปี 2562 มีจ านวน 0.42 ล้านชิน้ ขยายตวัจากไตรมาสก่อน
และไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.00 และ 13.51 ตามล าดบัเป็นผลจากการขยายตวัของตลาดในประเทศที่เพิ่มขึน้
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 
 การสง่ออกไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมลูค่ารวม 848.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากไตรมาส
ก่อนร้อยละ 6.51แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนลดลงร้อยละ 14.31 แบ่งเป็น มลูค่าการสง่ออกผลิตภณัฑ์เคร่ือง
เรือนและชิน้สว่น 234.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.24 และ 
6.29 ตามล าดบั มลูค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์ไม้ 37.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 5.27 และ 3.57 ตามล าดบั และมลูค่าการส่งออกไม้และผลิตภณัฑ์แผ่นไม้ 577.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนร้อยละ 11.43 แตเ่มื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนลดลงร้อยละ 17.75 ในภาพรวมการสง่ออก
ไม้และผลติภณัฑ์ไม้มีการปรับลดลง โดยเฉพาะการสง่ออกไม้แปรรูปไปยงัจีน 
 แนวโน้มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ใน
ประเทศไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้จากการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลกั ในส่วนของการส่งออกไม้และผลิตภณัฑ์ไม้คาดว่าจะยงัคงมีปริมาณลดลง 
ตามแนวโน้มการสง่ออกไม้แปรรูปไปยงัจีนท่ีคาดวา่จะยงัคงมีปริมาณลดลง 
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 แนวโน้มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ใน
ประเทศไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้จากการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลกั ในส่วนของการส่งออกไม้และผลิตภณัฑ์ไม้คาดว่าจะยงัคงมีปริมาณลดลง 
ตามแนวโน้มการสง่ออกไม้แปรรูปไปยงัจีนท่ีคาดวา่จะยงัคงมีปริมาณลดลง 
(ทีม่า: “รายงานภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2562 ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 
 
 ตลาดสีทาอาคาร : 
 ธุรกิจสีทาอาคารเป็นธุรกิจที่ขยายตวัตามการเติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  และธุรกิจก่อสร้างเป็นส าคญัไม่ว่า          
เมกะโปรเจคใหญ่ๆ ของภาครัฐ หรือเป็นบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้                
งานก่อสร้างและงานซอ่มแซม เป็นต้น 
 ส าหรับทิศทางของอตุสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 นี ้“ศนูย์วิจยักสกิรไทย” มองวา่ ในปี 2562 ภายใต้เง่ือนไขของการ
เลือกตัง้ และการด าเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ไม่กระทบต่อความคืบหน้าของการด าเนินโครงการต่างๆ  อย่างมีนยัส าคัญ 
รวมถึงขัน้ตอนการหาผู้ชนะการประกวดราคาของโครงการที่ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นไปตามก าหนดที่วางไว้ คาดว่าจะเห็น
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ (Mega Projects) เป็นจ านวนมาก  

ประเด็นที่น่าจับตาคือ โครงการที่ได้รับการอนุมตัิแล้วและคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในปี 2562 ที่มีมลูค่าโครงการรวม
ประมาณ 950,200 ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงโมเมนตมัของการพฒันารายพืน้ที่ที่ภาครัฐเน้นเป็นยทุธศาสตร์ในการพัฒนาคือ
พืน้ที่ EEC ที่มีโครงการรัฐเป็นมลูค่ารวมเกือบ 684,018 ล้านบาทหรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 72 ของมูลค่าโครงการที่อยู่ใน
แผนงานการก่อสร้างทัง้หมดของปี 2562 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ ชนะการประกวดราคา อัน
ประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือมสามท่าอากาศยาน, โครงการท่าเรือแหลมฉบงัและมาบตาพุดเฟสที่ 3, และ
โครงการเมืองการบินภาคตะวนัออก โดยการวางโครงสร้างพืน้ฐานถือเป็นปัจจยัส าคญัในการดึงดดูนกัลงทนุให้เข้ามาในพืน้ที่
นอกเหนือจากสทิธิประโยชน์ที่ได้รับผา่น พรบ.EEC 

นอกจากนีใ้นสว่นโครงการท่ีได้รับอนมุตัินอกเหนือจากโครงการท่ีเก่ียวเนื่องกบัพืน้ที่ EEC แล้ว ที่ส าคญัยงัมีโครงการ
รถไฟทางคู่เฟสที่ 2 เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งเป็นรถไฟทางคู่สายใหม่ ที่คาดว่าจะก่อสร้างเป็นเส้นทางแรกจาก
ทัง้หมด 9 เส้นทาง รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง (เตาปนู-ราษฎร์บรูณะ) และรถไฟฟ้าสายสส้ีมตะวนัตก (ศนูย์วฒันธรรม-
บางขนุนนท์) ท่ีจะมีการประมลูภายในช่วงต้นปีและเช่ือวา่จะเร่ิมก่อสร้างได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 เช่นเดียวกนั 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่าการเบิกจ่ายของภาครัฐในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ในปี 2562 ที่เร่งตวั
ขึน้เมื่อเทียบกบัในปี 2561 ที่คาดวา่จะอยูท่ี่ราว 40,000 ล้านบาท เนื่องจากหลายโครงการอยู่ในขัน้ตอนที่ต่อเนื่องของการเบิก
ใช้เงิน ได้แก่ รถไฟทางคู่เฟสที่ 1 ทัง้ 7 เส้นทาง, รถไฟฟ้าสายสีแดงที่ยงัมีการเบิกจ่ายในสว่นของงานโยธาสถานีกลางบางซื่อ 
ขณะเดียวกนัก็มีโครงการอีกกลุม่หนึ่งที่คืบหน้ามาถึงจงัหวะที่จะเร่ิมก่อสร้างและเร่ิมเบิกจ่ายเงินในปี 2562 ได้แก่ รถไฟทางคู่
เฟสที่ 2 เส้นทางเด่นชยั-เชียงราย-เชียงของ, โครงการเมืองการบินภาคตะวนัออก, ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง, และทาง
ดว่นขัน้ท่ี 3 สายเหนือตอน N2 
(ทีม่า: ศูนย์วิจยักสิกร ธนาคารกสิกรไทย) 
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ตารางแสดงบริษัทคู่แข่งในตลาดสีอตุสาหกรรม และสีทาอาคาร 

ผู้ผลิต/จ าหน่าย กลุ่มผลิตภณัฑ์ 

1. บริษัท แอ็กโซ ่โนเบิล โค้ทติง้ จ ากดั สอีตุสาหกรรม 
2. บริษัท ทีโอเอ ชโูกก ุจ ากดั สอีตุสาหกรรม 
3. บริษัท โจตนั จ ากดั สอีตุสาหกรรม 
4. บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จ ากดั สอีตุสาหกรรม 
5. บริษัท เบเยอร์ จ ากดั สทีาอาคาร 
6. บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด สอีตุสาหกรรม / สทีาอาคาร 
7. บริษัท นิปปอนเพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั สทีาอาคาร 
8. บริษัท อัก๊โซ ่โนเบล เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั สทีาอาคาร 

 
2.2.2 การตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
1.) กลยทุธ์ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ (Product) 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  กอปรกับการให้ความส าคัญกับ              
การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมัย ควบคู่ไปกบัความช านาญของบคุลากร
บริษัทที่มีอยู่ นอกจากนี ้บริษัทยงัเน้นการให้ค าแนะน าและ/หรือบริการหลงัการขายแก่ลกูค้า ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหาร
บริษัทให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 

2.) กลยทุธ์ดา้นราคา (Price) 
 บริษัทเน้นการก าหนดราคาในระดับที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย ตามประเภทและคุณภาพ         
ของสินค้า ซึ่งการก าหนดราคาสินค้าของบริษัทที่สูงกว่าคู่แข่งเป็นผลมาจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและ             
มีคณุภาพสงู กอปรกบัความสามารถในการผลติสนิค้าที่สอดคล้องกบัความต้องการที่หลากหลายของลกูค้า 

3.) กลยทุธ์ดา้นการจ าหน่าย และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทเน้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยใช้กลยทุธ์ทางการตลาดในเชิงรุกจากทีมขายผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 
การจ าหน่ายโดยวิธีขายตรง โดยให้พนกังานขายแต่ละคนท าหน้าที่ในการน าเสนอสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง, การจ าหน่าย              
ผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยบริษัทมุ่งเน้นการจ าหน่ายให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ อาทิ ภาคกลาง, ภาคเหนือ,                 
ภาคอีสาน และภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจ าหน่ายกว่า 20 รายทั่วประเทศ, และการเข้าร่วมประมูลงาน               
จากผู้ รับเหมาโดยบริษัทเข้าร่วมประมูลงานจากผู้ รับเหมาที่ได้รับงานจากผู้ ว่าจ้าง ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ใน              
Vendor List ของผู้ รับเหมามาเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี 

4.) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 บริษัทให้ความส าคญักบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบริษัทให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง 
ควบคู่ไปกับการให้ความส าคญักับการให้บริการหลงัการขาย รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้กับลกูค้าอย่างรวดเร็วตามความ
ต้องการ เพื่อให้ลกูค้าที่มีสายงานการผลติอยา่งตอ่เนื่องมัน่ใจได้วา่จะมีสนิค้าใช้จนเสร็จงาน  
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2.2.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทได้แก่กลุ่มผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับพลังงานและ             
การก่อสร้างงานโครงเหลก็ตา่งๆ อาทิ โรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขดุเจาะน า้มนัและก๊าซ
ในอา่วไทย โดยลกูค้ากลุม่เป้าหมายรองลงมาได้แก่ กลุม่ผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจสง่ออกเฟอร์นิเจอร์ 
โดยบริษัทไมม่ีการพึง่พิงการจ าหนา่ยสนิค้ากบัลกูค้ารายใดรายหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดจ าหนา่ยรวม 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจุบันบริษัทมีก าลังการผลิตรวมทัง้สิน้ประมาณ 3,600,000 ลิตร/ปี โดยบริษัทมีอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
(Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 40 ของก าลงัการผลิตรวม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความยากง่ายและรายละเอียดการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลาที่เกิดจากความต้องการสัง่ซือ้ของลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้มีการพึ่งพิงการจัดซือ้วตัถุดิบจากผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบ           
รายใดรายหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่การจดัซือ้ทัง้หมดของบริษัท 
 วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติสนิค้ามี 4 ประเภท คือ 

1. สารเรซิน (Resin) : เป็นสารเคมีที่เป็นตวัก าหนดคณุลกัษณะของสี อาทิ ความแข็ง ความทนทานต่อน า้ และ
สภาพภมูิอากาศ เป็นต้น 

2. ตวัให้ส ี(Pigment) : เป็นสารเคมีที่ท าให้เกิดสีสนัตามความต้องการและตามสูตรที่ก าหนดโดยตัวให้สี หรือ 
Pigment มีทัง้แบบที่เป็นผงและของเหลว 

3. ตวัท าละลาย (Solvent) : มีคุณสมบตัิช่วยละลายส่วนผสมของวตัถุดิบให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกัน และลดความ
หนืดเพื่อท าให้สามารถใช้งานได้ง่าย 

4. ตวัเติมคณุสมบตัิ (Additive) : เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเพิ่มเติมคณุสมบตัิพิเศษบางประการของสีแต่ละชนิด อาทิ 
ลดการเป็นฟอง ป้องกนัรังสอีลัตร้าไวโอเลต ป้องกนัเชือ้รา เป็นต้น 

 ทัง้นี ้การผลิตสีแต่ละชนิดจะมีขัน้ตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่ส่วนผสม สูตรการผลิตสี และการตรวจสอบ
คณุภาพจะมีความแตกตา่งกนัในรายละเอียดตามคณุสมบตัิของสแีตล่ะประเภท 
 นอกจากนัน้บริษัทยงัให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้งานระบบทัง้ภายนอกและภายในอาคาร โดยบริษัทจดัหา
อปุกรณ์ในการบริการและรับเหมาก่อสร้างทกุชนิดตามโครงการตา่งๆของลกูค้า  
 

2.4 หนังสืออนุญาตและใบอนุญาตที่ส าคัญเก่ียวกับการประกิบกิจการของบริษัทฯ 

ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนญุาตที่ส าคญัของบริษัท มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ใบอนญุาต ขอบเขต อายใุบอนญุาต 
ใบอนญุาตประกอบกิจการในนิคม
อตุสาหกรรม (กนอ 03/4) 

ปรกิบกิจการผลติและจ าหนา่ย สนี า้ สี
น า้มนั สเีคลอืบและทินเนอร์ 

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ 

เพื่อประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพประเภทการผลติสโีดยใช้
เคร่ืองจกัรที่มีก าลงัรวมกนัเกินกวา่ 20 
แรงม้า 

จนถึงวนัท่ี  24 ธนัวาคม 2562 

ใบอนญุาตมีซึง่ยทุธภณัฑ์ เพื่อครอบครองสารไนโตรเซลลโูลส จนถึงวนัท่ี  7  มิถนุายน 2563 
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2.5 สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน 

 
บริษัทฯ มีแผนควบคมุความเสีย่งและแผนลดความเสีย่งซึง่รวมถึง การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน วิธีปฏิบตัิงาน และ

แผนส าหรับเหตฉุกุเฉิน ที่เตรียมไว้เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ ด าเนินงานภายใต้นโยบายด้านความปลอดภยั
ของบริษัทฯ  บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมให้กบัพนกังานของบริษัทฯ ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของสขุภาพ ความปลอดภยั
และสิง่แวดล้อม  การฝึกซ้อมรับมือกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น 

นอกจากนัน้บริษัทฯ มีการเตรียมการท่ีจะรับมือกบัการหยดุชะงกัของการด าเนินงานท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม 
เป็นต้น 
 

2.6 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการการบริหารจดัการที่จ าเป็นและมีความส าคญัในการช่วยให้องค์กรสามารถ
บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแข่งขนัสงู 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงภายใต้หลกัธรรมมาภิบาลที่ดี เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารและควบคมุการบริหารความเสี่ยง โดยในแต่ละ
ปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท างานบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาและก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง แล้ว
มอบให้คณะท างานความเสี่ยงไปปฏิบติัเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ และด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทัง้ก าหนดกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการในการปฏิบตัิงานบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุกิจกรรมทัง้องค์กร 
ก าหนดให้มีการตรวจสอบ วดัผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานความเสี่ยงจะเป็นด าเนินการและรายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการด าเนินการบริหารองค์กรโดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่อย่างสม า่เสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยค านึงถึง
ปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

กรอบบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร ที่เป็นไปตามมาตราฐานสากล ที่ปฏิบตัิโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและ
บุคลากรทกุคนในองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้
และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการบรรลวุตัถปุระสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ 

1. การก าหนดกลยุทธ์ 
บริษัทฯ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยง
อย่างชดัเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
ผงัโครงสร้างบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดงันี  ้
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ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการก ากับดแูลการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา สอบทานประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเสี่ยงจากคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้การก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลเุป้าหมาย และสร้างความเชื่อมัน่และ
น่าเชื่อถือในการด าเนินธุรกิจขององค์กร  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงแต่งตัง้คณะท างานบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของแต่ละสายงาน ทัง้นีก้ารก าหนดความเสี่ยงจะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะท างานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั  

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
บริษัทฯ ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขัน้ตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขัน้ตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงดงัต่อไปนี  ้
(1) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Internal Environment) 
(2) การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
(3) การบ่งชีเ้หตกุารณ์ (Event Identification) 
(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
(6) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
(7) ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
(8) การติดตาม (Monitoring) 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในองค์กรนัน้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
คณะกรรมการบริษัทมีความจ าเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้า 
การดแูลติดตาม เพื่อให้มัน่ใจว่า 
(1) เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงอย่าง

เหมาะสม 
(2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคญัต่อการบรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าใน

การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง ตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการน ามาปฏิบตัิใช้จริงเพื่อป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ        
สถาการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 

(3) คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง 
รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

(4) คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายใน รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ สง่ผลให้ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการ
จัดล าดบัความส าคญั  

(5) คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะสรุปรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทกุไตรมาส                             รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
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ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง   

3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

บริษัทฯ มีการก าหนดวตัถปุระสงค์และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสีย่งอยา่ง
ชดัเจน เพื่อให้การบริหารความเสีย่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3.1.1. ความเสีย่งจากการสญัญาการผลติสนิค้าโดยอาศยัเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 

บริษัทได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชัน้น าของโลกที่ประกอบธุรกิจ              
มานานกว่า 100 ปี ได้แก่ VALSPAR และ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION ซึ่งบริษัทมีสญัญา               
การให้การสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ดงันี  ้
 1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) VALSPAR ซือ้กิจการทัง้หมดของ Wattyl และ
ยงัคงให้ลิขสิทธ์ิ (Licence) แก่บริษัทในการผลิตและจ าหน่าย สีเคลือบไม้และสีทาอาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการ                
ต่ออายุสญัญา บริษัทสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี ปัจจุบนัสญัญานีม้ีผลผูกพนัธ์ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง                
วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และ ต่ออายุอีก 3 ปี ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 

 2)  Carboline International Corporation (CARBOLINE) CARBOLINE ให้ลขิสทิธ์ิ (Licence) แก่บริษัท
ในการผลิตและจ าหน่ายสีป้องกนัสนิม ของ CARBOLINE โดยมีระยะเวลาผูกพนั 5 ปี นบัจากวนัที่ลงนามสญัญา (ตัง้แต่           
วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 2565) 

ซึ่งจากการพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตของทัง้สองบริษัทดงักล่าว อาจท าให้บริษัทได้รับความเสี ่ยงจาก                
การไม่ได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต หรือการถูกบอกเลิกสญัญาหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขสญัญา 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ท าการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิม จนท าให้
ผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิมที่ผลิตได้ มีค ุณสมบตัิที ่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์สี นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์สี และความหลากหลายของเฉดสี รวมทัง้ความพร้อมของบริษัทในการส่ง
มอบผลิตภณัฑ์ได้ทนัตามความต้องการของลกูค้า และปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ ่งคือการให้บริการหลงัการขาย                   
(After Sale Service) ซึ่งบริษัทมีทีมบริการทางเทคนิค (Technical Service Team) คอยให้ค าแนะน า ณ สถานที่                
ของลกูค้าเกี่ยวกับการใช้สีที่ถูกต้อง จึงท าให้บริษัทสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว และยงัถือเป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดอีกด้วย ซึ่งจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้บริษัทมีความคุ้นเคย และ
ความช านาญด้านการตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดให้กับบริษัท              
ซึ่งจากความช านาญในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศของบริษัทท าให้ VALSPAR และ CARBOLINE ต้องพึ่งพา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สี (Marketing Arm) ของบริษัทเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศ 

นอกจากนี ้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อันดีกับทัง้สองบริษัทมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับ             
การสนบัสนนุและให้ลขิสทิธ์ิการใช้เทคโนโลยีอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้บริษัทมีความพร้อม ประสบการณ์ และความช านาญในด้าน
การผลติและจ าหนา่ยสภีายใต้เทคโนโลยีของทัง้สองบริษัทเป็นอยา่งดี ท าให้บริษัทได้รับความเช่ือถือจากกลุม่ลกูค้าผู้ใช้สด้ีวยดี
มาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับกลุ่มลกูค้าผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์สีของทัง้สองบริษัทดงักล่าว ควบคู่ไปกับ                
การพฒันาคุณสมบัติของผลิตภณัฑ์สีที่ผลิตได้โดยต่อเนื่อง ท าให้ผลิตภณัฑ์สีของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากทัง้สอง
บริษัทมีคณุสมบตัิการใช้งานท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีทีมงานวิจยั
และพฒันาผลติภณัฑ์ส ี(R&D) ประเภทตา่งๆ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้จดลขิสิทธ์ิตราสินค้า (Brand Name) ของบริษัทหลายสินค้า
และด าเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต
จากทัง้สองบริษัทข้างต้น และเพื่อสร้างการยอมรับในตวัผลติภณัฑ์และตราสนิค้าของบริษัท 

 
รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 1 หน้า 1.3-4 

3.1.2. ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวัตถุดิบ อนัเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของต้นทุน

วตัถดุิบ ซึง่วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทสว่นใหญ่เป็นวตัถดุิบท่ีมีแหลง่ผลิตจากต่างประเทศ จดัว่าเป็นเคมีภณัฑ์ที่มีความ
เก่ียวเนื่องกับราคาน า้มันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของตลาดโลก รวมทัง้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของ                
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทได้สัง่ซือ้วัตถุดิบจากตัวแทนจ าหน่ายในประ เทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณ                   
ร้อยละ 90 และน าเข้าวตัถดุิบโดยตรงจากตา่งประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ส าหรับการสัง่ซือ้วตัถดุิบท่ีต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ บริษัทจะตกลงกับผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบในต่างประเทศ โดยก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้               
อยา่งชดัเจน ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทไมไ่ด้มีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงิน
แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศในมูลค่าที่ไม่มากนัก ท าให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศไมม่าก 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทให้ความส าคญักบัการวางแผนและการบริหารการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์และการบริหารสินค้าคง
คลงั รวมทัง้การบริหารระบบขนสง่ เพื่อควบคมุและบริหารต้นทนุรวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท กอปรกบัการที่
บริษัทท าการผลิตสีตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to order) เป็นสว่นใหญ่ ท าให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กบัแผนการจ าหนา่ยได้ และท าให้บริษัทสามารถก าหนดราคาสนิค้าที่จะจ าหน่ายให้เป็นไปตามต้นทนุการผลิตที่เปลี่ยนแปลงใน
แตล่ะช่วงเวลาได้ และสามารถรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นให้อยูใ่นระดบัที่ใกล้เคียงเดิมได้ 

3.2 ความเส่ียงด้านการผลิต 

3.2.1. ความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติ อนัเนื่องมาจากเหตอุคัคีภยัและภยัธรรมชาติ 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสี เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้             
ในการผลิตล้วนแต่เป็นวตัถดุิบที่ง่ายต่อการติดไฟ ดงันัน้ หากเกิดการร่ัวไหลของสารเคมีหรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน 
บริษัทอาจได้รับความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติอนัเนื่องมาจากการเกิดอคัคีภยัได้ 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ค านงึถึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้และได้ป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วโดยการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมให้แก่พนกังานท่ีปฏิบตัิหน้าที่ภายในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนการผลิต ข้อควรปฏิบตัิ และ
ข้อควรระวงัในการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตขุองการเกิดอคัคีภยั อาทิ การเกิดปฏิกิริยา            
ทางเคมีของสารเคมี อณุหภมูิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอนัตรายที่เกิดจากการสลายตวั 
เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัจัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงบัอคัคีภยั โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนกังานของ
บริษัทอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้เลือกใช้อุปกรณ์กันระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ, มอเตอร์เคร่ืองจักร,            
หม้อแปลงกันระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรือการสปาร์คของกระแสไฟ อนัจะน ามาซึ่งการเกิดการลกุไหม้ภายใน
โรงงานได้ ดงันัน้ ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภยัที่อาจท าให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้า จึงมีโอกาสเกิดขึน้น้อย              
ซึง่ที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

3.2.2. ความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบ (การบริหารวตัถดุิบ) 
 เนื่องจากวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทเป็นสารเคมีต่างๆอาทิ สารเรซิน (Resin), ตวัให้สี (Pigment),             
ตวัท าละลาย (Solvent) และตวัเติมคณุสมบตัิ (Additive) โดยมีแหลง่ที่มาจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสว่น
ใหญ่จะสัง่ซือ้จากผู้ จ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวตัถุดิบในกรณีที่ผู้ ผลิตอาจจะ               
ไม่สามารถผลิตหรือจ าหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตาม ปริมาณ เวลา และเง่ือนไขที่บริษัทก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อ                  
การด าเนินงานและการเติบโตของบริษัท 
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงในการจัดหาวตัถุดิบ ซึ่งบริษัทมีนโยบายกระจายการจัดหา
วตัถดุิบ โดยการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จ าหนา่ยมากกวา่ 1 แหง่ อีกทัง้บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ และมีการ
สัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จ าหนา่ยมาเป็นเวลานานมากกวา่ 36 ปี ดงันัน้ ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัหาวตัถดุิบของบริษัทจึงมี
โอกาสน้อย และที่ผา่นมาก็ยงัไมเ่คยประสบปัญหาอยา่งร้ายแรงแตอ่ยา่งใด 

3.2.3. ความเสีย่งจากการพึง่พงิผู้บริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีความช านาญ 
ผู้บริหารหลกัและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ทัง้ระบบ รวมถึง

ความคิดริเร่ิมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คุณภาพ ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม               
การผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ส ีซึง่การสญูเสยีผู้บริหารหลกัและบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการผลติ การวิจยัและ
พฒันาผลติภณัฑ์อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทได้ 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารหลกัและบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของบริษัทสว่นใหญ่ท างานร่วมกบั
บริษัทมาเป็นเวลานาน ซึง่ที่ผ่านมาบริษัทมีอตัราการลาออกของพนกังานในสว่นงานดงักลา่วน้อยมาก อีกทัง้บคุลากรส าคญั             
ในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับการผลิต งานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ยังเป็นผู้ ถือหุ้น และผู้บริหารของบริษัท ดังนัน้               
จึงท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงเก่ียวกับการสญูเสียบุคลากรดงักล่าวค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้บริษัทยงัป้องกัน           
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในส่วนงานดังกล่าว                
เพื่อกระจายความรู้ให้กบัทีมงาน รวมทัง้ได้สง่เสริมและมอบหมายให้พนักงานมีต าแหน่งหน้าที่การงานสงูขึน้เพื่อรองรับด้าน
การบริหารจดัการและลดการพึง่พิงบคุลากรรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ 

3.3. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน 

3.3.1. ความเสีย่งที่เกิดจากการโครงสร้างการปลอ่ยเครดิตให้ลกูค้าและการติดตามหนีส้นิ 
ความเสีย่งที่เกิดจากการท่ีลกูค้าหรือคูส่ญัญาของบริษัท ไมส่ามารถจ่ายหรือช าระหนีค้ืน หรือไมป่ฏิบตัิตาม

สญัญาที่ตกลงไว้กับบริษัท  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะเงินของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึง
ความเสี่ยงดงักล่าว  จึงได้ติดตามดแูลคณุภาพ หนีอ้ย่างใกล้ชิด ตลอดจนปรับปรุงหลกัเกณฑ์การให้สินเช่ือลกูค้าให้มีความ
เหมาะสม เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั    นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมุ่งเน้นพฒันากระบวนการบริหาร              
ความเสีย่งด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานที่ดี ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการให้สินเช่ือ  รวมทัง้
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต  โดยพฒันาระบบงานเพื่อสนบัสนนุกระบวนการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือให้ลกูค้า  
และมีกระบวนการบริหารจดัการหนีเ้พื่อป้องกนัและแก้ไขหนีค้้างช าระ  นอกจากนัน้บริษัทฯยงัมีการประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสยั           
จะสญู โดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนีแ้ละคาดการณ์ศกัยภาพและความเสี่ยงในการช าระหนีใ้นอนาคต และส าหรับ
ลกูหนีท้ี่ค้างช าระเกิน 1 ปี บริษัทฯ ได้ตัง้ส ารองไว้ร้อยละ 100 และด าเนินการติดตามคณุภาพลกูหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้           
มีรายงานข้อมลูลกูหนีค้้างช าระเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการตอ่ไป 

3.4. ความเส่ียงการก ากับการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ 

3.4.1. บริษัทฯให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดและการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เกิดจาก
การทจุริต มีคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รวมทัง้ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกนัการทจุริตในองค์กร  
ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ              
ความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ  

บริษัทฯ ได้จดัท าแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และได้ยื่นแบบประเมนิตนเองดงักลา่ว 
ซึง่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน 
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ทจุริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) ดงักลา่ว เมื่อวนัที่           
22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ      
3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติรับรอง และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นต่ออายแุละได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิฯ (CAC Council) วนัท่ี 5 สงิหาคม 2562 ซึง่ใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติรับรอง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ การใช้งาน 
มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) 
30 มิถุนายน 2561 

มูลค่าตามบัญชี 
(บาท) 

30 มิถุนายน 2562 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดนิ เป็นเจ้าของ ท่ีตัง้อาคารโรงงาน 16,470,500 16,470,500 -  ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 85930 ตัง้อยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรม      
บางปู ซอย 1 ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เนือ้ท่ี 6-1-80 ไร่ 
ติดภาระจ านองพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 2. 
มลูค่าจ านองรวม 97.0 ล้านบาท กบัธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกัถนนหลงัสวน 

2. อาคารสิ่งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ อาคารโรงงาน 
และส านกังาน 

8,633,257 7,759,405 - อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตัง้อยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางป ู
ซอย 1 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ติดภาระจ านองร่วมกับท่ีดิน
ตามข้อ 1. กบัธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาส านกัถนนหลงัสวน 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ท่ีใช้ในการผลิต 

4,429,517 3,392,966 -  เคร่ืองจกัรจ านวน 20 รายการ ติดภาระจ านอง มลูค่า
จ านอง 2.0 ล้านบาท กบัธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาส านกัถนนหลงัสวน 

4. เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน (ส านกังาน) เป็นเจ้าของ  2,906,914 1,815,891 - ไม่มี - 

5. ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  1,526,420 744,096 - ไม่มี - 

6. งานระหว่างก่อสร้าง และอปุกรณ์ระหวา่งตดิตัง้ เป็นเจ้าของ  0.00 0.00 - ไม่มี -  

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 33,966,608 30,182,858  
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ              
0.31 ล้านบาท และ  0.90  ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายการดงักลา่วได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เก่ียวกบัโปรแกรมด้านบญัชี 
ด้านการผลติและจดัซือ้ 
 

4.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้อง อนัเนื่องมาจากการลงทนุในบริษัทดงักลา่ว
จ านวน 4  บริษัท ได้แก่ ACCT, IGE, McTRIC, SUNCOAT และ IGEN ENERGY  โดยบริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัและหุ้น 
บริุมสิทธ์ิ    ของ ACCT ตามราคาทนุคิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 4,000,000.00 บาท ซึ่ง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 มีเงินลงทนุใน
หุ้นสามญัของ IGE ตามราคาทุนเท่ากบั 181,440,000.00 บาท มีเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ McTRIC ตามราคาทุนเท่ากับ 
20,000,000.00 บาท และมีเงินลงทนุในหุ้นสามญัของ SUNCOAT ตามราคาทนุเท่ากับ 300,000.00 บาท  ส าหรับ IGEN 
ENERGY นัน้ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท ารายการซือ้ขายภายในเดือนธันวาคม 2562  ทัง้นี ้บริษัทมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ  61.62  ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท   
 
นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 บริษัทค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ                 
โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการ           
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิที่ก าหนดไว้ ซึ่งบริษัท                
มีนโยบายสง่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการสว่นใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคมุทิศทาง และนโยบาย
การบริหารงานที่ส าคญัของบริษัทดงักลา่ว 
 ในกรณีบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทจะไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลการบริหารจัดการโดยตรง และจะท าการติดตามผล                     
การด าเนินงานในฐานะผู้ ถือหุ้ นทั่วไป แต่ทัง้นี ้บริษัทยังไม่มีนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง                   
ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  ปัจจุบนับริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้เกิดผล
เสยีหายตอ่บริษัทฯ สงูกว่าร้อยละ  5 ของมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคัญ  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายหรือทางปกครองในการด าเนินการค้าตามปกติเป็นครัง้คราว 
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6. ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ : บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) 
Dimet (Siam) Public Company Limited 

ปีที่ก่อตัง้ : 2525 
เคร่ืองหมายหลกัทรัพย์ : DIMET 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000165 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติพลงังานไฟฟ้าทางเลอืกและเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงู 

ส าหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะ
ก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ 
และสอีตุสาหกรรม เช่น สพีน่ถงัก๊าซ เป็นต้น 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่  602 หมู่ที่  2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม ่          
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807 
เว็บไซต์ : www.dimetsiam.com 
ทนุจดทะเบียน : 403,430,170.50  บาท (สีร้่อยสามล้านสีแ่สนสามหมื่นหนึง่ร้อยเจ็ดสบิบาทห้าสบิสตางค์) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 268,953,447  บาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพนัสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาท

ถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน  537,906,894  หุ้นมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางค์) 

  
ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากัด 

ASIAN CORROSION CONTROL TECHNOLOGY LTD. 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105531022203  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตัง้ระบบป้องกันสนิม         

แบบ Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ฯลฯ และ                  
การป้องกนัการกดักร่อนด้วยระบบ WAX  TAPE 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่  602 หมู่ที่  2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม ่             
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807 
ทนุจดทะเบียน : 4,000,000 บาท (สีล้่านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 4,000,000 บาท (สีล้่านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 39,490 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธ์ิ

จ านวน 510 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
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ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง : 
 

บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
SUNCOAT (THAILAND) CO.,LTD. 

เลขทะเบียนบริษัท : 0115548010718 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : 888/18 หมูท่ี่ 19 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5370 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5371 
ทนุจดทะเบียน : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 30,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
  
 บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 
 UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED. 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000129 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู ผลติเสาโทรคมนาคม ผลติเสาโครงเหลก็สถานีไฟฟ้า

ย่อย ผลิตโครงสร้างเหล็กทัว่ไป การบริการชุบสงักะสี การจดัจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10510 
โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2543-9020-8 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2543-9029 
ทนุจดทะเบียน : 1,907,119,713 บาท  

(หนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดล้านหนึง่แสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยสบิสามบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 1,316,251,786.40  บาท  

(หนึง่พนัสามร้อยสบิหกล้านสองแสนห้าหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยแปดสบิหกบาทสี่สบิสตางค์)  
  
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง : 
 

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
IGEN ENGINEERING COMPANY LIMITED 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105551028657 
ประเภทธุรกิจ : จดัหาพร้อมติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูและแรงต ่า งานรับเหมาก่อสร้างสถานีโรงไฟฟ้ายอ่ย 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : 52 อาคารธนิยะ พลาซา่ ชัน้ 27 แขวงสริุยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5229 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5228 
ทนุจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,700,000 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
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ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง : 
 

บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
MCTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED. 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000121 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานติดตัง้ระบบ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 121/105  อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 39  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง           

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5229 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5228 
ทนุจดทะเบียน : 450,000,000  บาท (สีร้่อยห้าสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)แบ่งเป็นหุ้นสามญั 450 ล้านหุ้น ช าระแล้ว      

300 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
  
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : ติดตอ่ นางยพุดี  คูเ่พ็ชร์งาม 

โทรศพัท์ 0-2323-2800 และ 092-258-5999 
e-mail : yuppadeek@dimetsiam.com  
 

ผู้สอบบญัชี : นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 6549 
ในนามบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
ชัน้ 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงสลีม เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7. โครงสร้างเงนิทนุ 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 403,430,170.50 บาท โดยมีทนุช าระ 268,953,447  บาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 537,906,894 หุ้น มลูคา่ที่หุ้นละ 0.50  บาท  ทัง้นี ้ทนุจดทะเบียนสว่นที่เหลือจ านวน 268,953,447 
บาท เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 537,906,894 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจ านวน 268,953,447 หุ้น เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน  การถือหุ้น ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 3 
พฤษภาคม 2561 ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท  โดยบริษัทก าหนดวนัจองซือ้และรับ
ช าระเงินคา่หุ้นสามญั เพิ่มทนุในระหวา่งวนัท่ี 2-6 กรกฎาคม 2561 และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 268,953,447 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ปัจจบุนั ยงัคงเหลอืจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 2 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (DIMET-W2) ที่ผู้ ถือหุ้นยงั
ไมไ่ด้ใช้สทิธิและหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 จ านวน 268,952,742 หนว่ย 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้  

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 134,357,683 24.98% 
2. นายชินชยั  ลีนะบรรจง 41,225,100 7.66% 

3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 18,591,100 3.46% 
4. นางสาวพรวดี  สมพงษ์ชยักลุ 17,905,500 3.33% 
5. บริษัท LGT BANK (SINGAPORE) LTD 17,303,000 3.22% 

6. บริษัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั 12,967,500 2.41% 
7. นางสาวสายฝน  แสนสี 12,848,500 2.39% 
8. นายบญุชยั  ศรีธีระกลุ 9,758,000 1.81% 

9. บริษัท STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED 9,057,200 1.68% 
10. นายดนยั  คตุติกลุ 8,034,500 1.49% 
11. นางสาวภสัธารีย์  วงษ์ทองหลิน 7,443,800 1.38% 

12. นางสาวสยมพร  บวัภมูิ 6,600,000 1.23% 
13. นางปราณี  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 6,026,400 1.12% 
14. นางพิมลพร  ล้อสิริไพบลูย์ 6,000,000 1.12% 

15. บริษัท MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 6,000,000 1.12% 
16. นายจิตรภทัร  อิศรางกรู ณ อยธุยา 5,902,900 1.10% 
17. นายกฤษฎา  ตนัเปาว์ 5,801,400 1.08% 

18.  นางสาวดวงวรรณ  บนุนาค 5,707,900 1.06% 
19. นายอศัวนิ  ลีลายนะ 5,006,700 0.93% 
20. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 201,369,711 37.44% 

รวม  537,906,894 100% 
ที่มา : ข้อมลูจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                                     รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562  

สว่นที่ 2 หน้า 2.7-2 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ข้อมลูเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (DIMET-W1) 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “DIMET-W1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน : วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 (วนัเร่ิมท าการซือ้ขาย) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (“mai”) 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกเสนอขาย : 90,000,000 หนว่ย 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั   
แสดงสทิธิ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่จดัสรร : 89,999,978 หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ : 89,999,978 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้น) 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และเป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ใบส าคญัแสดงสิทธิ

จะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 
0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
*** อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเงือ่นไขการ
ปรบัสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อก าหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) *** 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้แรกวนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทกุวนัท าการ
สุดท้ายของไตรมาสถัดๆไป โดยก าหนดวันใช้สิทธิครั ง้  สุดท้ายวันที่                    
1 พฤศจิกายน 2560 

 

ตารางการใช้สทิธิ DIMET-W1 

ครัง้ที่ วันใช้สิทธิ ครัง้ที่ วันใช้สิทธิ 
1 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 5 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
2 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 6 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
3 วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 7 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
4 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559   
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ข้อมลูเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (DIMET-W2) 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “DIMET-W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
วนัท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน : วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2561 (วนัเร่ิมท าการซือ้ขาย) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (“mai”) 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกเสนอขาย : 90,000,000 หนว่ย 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั   
แสดงสทิธิ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่จดัสรร : 268,953,447 หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ : 268,953,447 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2561 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 19 กรกฏาคม 2562 และเป็นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ใบส าคญัแสดงสิทธิ

จะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 
1.15 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
*** อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเงือ่นไขการ
ปรบัสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อก าหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) *** 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้แรกวนัที่ 31 สิงหาคม 2561และใช้สิทธิได้ทกุวนัสดุท้าย
ของเดือน พฤศจิกายน  กุมภาพนัธ์  และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะ
ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 
 
ตารางการใช้สทิธิ DIMET-W2 

ครัง้ที่ วันใช้สิทธิ 
1 วนัท่ี 31 สงิหาคม 2561 
2 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
3 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
4 วนัท่ี 19 กรกฏาคม 2562 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลงัจาก               
หกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัโดยมติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล
นัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเว้นแต่เ ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทไม่ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผล          
ของบริษัทยอ่ยจะขึน้อยูก่บัผลด าเนินงานของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ทัง้นีห้ากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องจดัสรรเงินส ารอง
ตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิที่จ่ายปันผล จนกว่าเงินส ารองดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน                 
จดทะเบียนของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลนัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

 
ประวตัิการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2560-2562 

รายการ ปี 2560 
(ณ 30 มิ.ย. 60) 

ปี 2561 
(ณ 30 มิ.ย. 61) 

ปี 2562 
(ณ 30 มิ.ย. 62) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) (24.75) (35.07) (102.82) 
เงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 0.00 0.00 0.00 
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8. การจัดการ 

           โครงสร้างองค์กร 
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8.1 คณะกรรมการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 8 คน ดงันี ้
              (ข้อมลูคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้
การเข้าร่วม
ประชุม 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 11 11 
 กรรมการบริษัท   
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   
 ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
  

2. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

11 11 

3. พลต ารวจโท สมคดิ  บญุถนอม กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 11 11 

4. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

10 11 

5. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

10 11 

6. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

11 11 

7. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ 

9 11 

8. นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 7 11 

หมายเหต ุ :  นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
 พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สิงหาคม 2561 
                       นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง   ด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 30 ตลุาคม 2561 
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กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  พลต ารวจโท สมคิด  บุญถนอม  นายโชคชัย เนียมรัตน์            

สองในสีค่นลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท  
 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการตรวจสอบ 
  
หมายเหต ุ  :   กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 

 โดยมี นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สิงหาคม 2561 

 
8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 3  คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
   

หมายเหต ุ  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                 : นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ  ด ารงต าแหนง่  กรรมการบริหารความเสี่ยง  มีผลตัง้แตว่นัที่ 21 ธันวาคม 2561  

และลาออกเม่ือวนัที่ วนัที่ 16 สิงหาคม 2562 
                 : นายศิวา นาคธารีย์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 
                 : นายชวลิต สวุตัดิกลุ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 31  ตลุาคม 2561 

 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการบริหาร 

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
    นายศิวา นาคธารีย์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 

 นายชวลิต สวุตัดิกลุ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 31  ตลุาคม 2561 
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8.1.5.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
     หมายเหต ุ :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน  10  คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธวชั  เมธากลุวฒัน์ ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 

3. นายชชัวาล  อศัวกนกศิลป์ ผู้อ านวยการฝ่ายขาย สป้ีองกนัสนิม 

4. นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายวิโรจน์ พานเที่ยง ผู้จดัการฝ่ายขาย สอีตุสาหกรรมและสเีคลอืบไม้ 

6. นายสนัทิฏฐ  อปุถมัภ์ ผู้จดัการฝ่ายขายโครงการ 

7. นายธีรดล จนัทร์อาหาร ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

8. นางสาวจรีุรัตน์ ผิวออ่น ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายจดัซือ้ 

9. นางสาวชนิดา แสงทองศรีกมล ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/สมหุบญัชี 

10. นางยพุดี คูเ่พช็ร์งาม ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรการ  
หมายเหต ุ    :   นายศิวา นาคธารีย์ อธินนัท์ ออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการอาวโุส โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 

 นายชวลิต สวุตัดิกลุ อธินนัท์ ออกจากต าแหน่ง โดยมผีลตัง้แตว่นัที่ 31  ตลุาคม 2561 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารบริษัท ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบและด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี  ้
1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนด
กฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการและผู้บริหาร 

2. ติดตามดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ส านกั ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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3. จดัท าและเก็บเอกสารส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุกรรมการทกุคณะ 
(3) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(4) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
(5) รายงานประจ าปี (56-2) 

4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมรายงานให้ประธานกรรมการรับทราบ
ภายใน 7 วนั ท าการ 

5. ติดตามและดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฎิบัติที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฎิบัติตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติที่ประชุม
คณะกรรมการ 

6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ /หรือ ตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

             (ข้อมลูเลขานกุารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
(ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัองัคารท่ี 30 ตลุาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 

 เบีย้รายเดือน เบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ   
     ประธานกรรมการ - 10,000 บาท 
     รองประธานกรรมการ - 7,000 บาท 
     กรรมการ - 6,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 10,000 บาท 
     กรรมการตรวจสอบ - 8,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
     ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 6,000 บาท 
     กรรมการบริหารความเสีย่ง - 4,000 บาท 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 
 เบีย้รายเดือน เบีย้ประชุมต่อครัง้ 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหาร   
จ่ายคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารตามจริง แตไ่มเ่กิน 15 ครัง้/ปี   
กรรมการบริหารที่เป็นพนกังานของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับเบีย้รายเดือน   
     ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท 6,000 บาท 
     กรรมการบริหาร 10,000 บาท 4,000 บาท 

 
สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ ได้จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการจ านวน 11 ราย เป็น
จ านวนทัง้สิน้  1,506,000 บาท  โดยคา่ตอบแทนดงักลา่ว กลา่วเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้
ประชมุในฐานะกรรมการเทา่นัน้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

  รอบบัญชีปี 2561 
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) 

 รอบบัญชีปี 2562 
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) 

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

เบีย้ประชมุกรรมการ   8 870,000  7 736,000 
คา่ตอบแทน   4 740,000  4 780,000 
    1,610,000   1,506,000 
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รายละเอียดค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี 2561-2562 

ชื่อ-สกุล ปี 2561 
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) 

ปี 2562 
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรการ
บริหารความ

เสีย่ง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรการ
บริหารความ

เสีย่ง 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

1. ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 90,000 - 18,000 88,000 6,000 100,000  42,000 30,000  
2. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง 54,000 - - 52,000 4,000 60,000   20,000 4,000 
3. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ 54,000 60,000 8,000 - - 54,000 40,000 28,000  6,000 

4. นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์ /1 49,000 - 12,000 51,000 -      

5. นายกิตต ิ อธินนัท์ 54,000 48,000 - - 4,000 6,000     
6. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์ 42,000 40,000 - - 4,000 60,000 32,000   4,000 
7. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ 36,000 - - 48,000 - 54,000   20,000  

8. พล.ต.ท. สมคิด  บญุถนอม/2 - - - - - 54,000     

9. นายศวิา  นาคธารีย์/3 - - - 12,000 - 6,000   4,000  

10. นายชวลติ สวุตัดิกลุ อธินนัท์/4         4,000  
11. พล.ต.ต. ประภาส  ปิยะมงคล/5      48,000 24,000    
12. นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง/6      36,000     
13. นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ/7           
หมายเหต ุ        : /1=นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์  ออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    

โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 1  มิถนุายน 2561 
                        : /2=พล.ต.ท. สมคิด บญุถนอม   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 มิถนุายน 2561 
                        : /3=นายศิวา นาคธารีย์ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 
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หมายเหต(ุตอ่)  : /4=นายชวลิต สวุตัดิกลุ อธินนัท์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัที่  วนัที่ 31  ตลุาคม 2561 
                        : /5=พล.ต.ต. ประภาส  ปิยะมงคล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สิงหาคม 2561 
                        : /6=นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  มีผลตัง้แตว่นัที่ 30 ตลุาคม 2561 
                        : /7=นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริหารความเสี่ยง  มีผลตัง้แตว่นัที่ 21 ธันวาคม 2561 
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(ข) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารรวม 4 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  7,005,114 บาท  ในรูปแบบ

เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุ  ส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริหารและผู้บริหาร 

  รอบบัญชีปี 2561 
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) 

 รอบบัญชีปี 2562 
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) 

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

             เงินเดือน    5 9,977,385  4 7,005,114 
        

รวม    9,977,385   7,005,114 

 
8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 

  -ไมม่ี- 
 

8.5 บุคลากรและการฝึกอบรม 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีการวา่จ้างบคุลากรทัง้สิน้จ านวน 117  คน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61  ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62  
พนักงานประจ า     

- พนกังานส านกังาน จ านวน 66 คน 57 คน 
- พนกังานโรงงาน จ านวน 67 คน 62 คน 

รวม 133 คน 119 คน 

 
8.5.1 ค่าตอบแทนบุคลากร 

บริษัทฯตระหนกัดถีึงความจ าเป็นของการมีทีมผู้บริหารและพนกังานท่ีปฎิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่องและมี
ประสทิธิภาพ ซึง่ความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่องขององค์กร ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ อาทิเช่น การก าหนดกล
ยทุธ์ด้านทรัพยากรบคุคล การก าหนดคา่ตอบแทนที่สามารถแข่งขนัได้ การสรรหาบคุลากรที่เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการได้รับการสนบัสนนุจากพนกังานทกุทา่น           
บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนรวมให้กบับคุลากร ประจ าปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย : บาท) 
งวดบัญชีปี 2561 

สิน้สุดวนัที่ 30 มิ.ย. 61 
งวดบัญชีปี 2562 

สิน้สุดวนัที่ 30 มิ.ย. 62 
คา่ตอบแทนของพนกังานประจ าของบริษัท 
ในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 64,286,261.38 40,992,214.19 

คา่ตอบแทนของลกูจ้างรายวนัของบริษัทในรูปคา่จ้าง 
 

- - 

 64,286,261.38 40,992,214.19 
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8.5.2 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2660-2562) 
บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัใดๆ ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ สถานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมท่ราบถึงเหตกุารณ์ใดที่อาจท าให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานซึง่
อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ  

 
8.5.3 คณะกรรมการสวัสดิการ 

บริษัทฯ จดัให้มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบบกิจการ ตามมาตรา 96 แหง่ พ.ร.บ.
คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่ลกูจ้างได้รับการเลอืกตัง้ในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นตวัแทนของลกูจ้างร่วม
ปรึกษาหารือกบันายจ้างเพื่อจดัสวสัดิการให้แก่ลกูจ้าง   
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการจงึเป็นเสมือนสือ่กลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้าน
สวสัดิการของลกูจ้างให้นายจ้างทราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบดแูลการจดั
สวสัดิการภายในบริษัทฯ  
 

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทให้ความส าคญักบับคุลากรของบริษัท โดยบริษัทถือวา่บคุลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่ และ  มี
ความส าคญัอยา่งมากตอ่การเติบโตในธุรกิจ ซึง่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเน้นให้ความส าคญักบัขัน้ตอน
การคดัเลือกพนกังานเพื่อเข้าร่วมงาน รวมไปถึงการเน้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายใน
บริษัทเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ       ในการท างาน บริษัทจดัให้พนกังานเข้าร่วมประชมุและฝึกอบรมเพื่อให้พนกังาน
ได้ความรู้และพฒันาทกัษะที่เก่ียวข้อง ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ การฝึกอบรมนัน้รวมถึงการ
ฝึกอบรมตามกฎหมายรวมถึงการฝึกอบรมเก่ียวกับอาชีวะอนามยัและความปลอดภยั การต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ เป็นต้น   
 
นอกจากนัน้บริษัทยงัเน้นการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานและบคุลากรของบริษัท ด้วยการก าหนดระบบ
ค่าตอบแทน   การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม และการวางระบบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่
พนกังาน เป็นต้น 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 
9. การก ากับดูแลกิจการ 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งจะน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายตัง้แต่
พนกังาน ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ       
จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของ          
ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ         
มีรายละเอียดดงันี ้

9.1. นโยบายการก ากับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยครอบคลมุหลกัการส าคญั
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการใน  5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders)  
 บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น  ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ           
นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ 
สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการร่วม
ตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี               
การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น   
 นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกใน
การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชี             
ในแต่ละปี พร้อมทัง้จัดส่งหนังสือนัดประชุมภาษาไทยและหนังสือนดัประชุมภาษาองักฤษส าหรับผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติ และข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั ก่อน
การประชมุ และลงประกาศหนงัสอืพิมพ์เพื่อแจ้งวนันดัประชุมลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนที่จะถึงวนั
ประชมุ โดยในแตล่ะวาระการประชมุจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธ์ิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้นการกระท า
ใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน  การลง
มติไมค่วรมีวิธีที่ยุง่ยากหรือมีคา่ใช้จ่ายมากเกินไป เช่น สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีความสะดวกตอ่การเดินทาง 
เป็นต้น 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะ                
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่         
ทีเ่ดินทางไปได้สะดวก รวมถึงวนัและเวลาที่เหมาะสม 
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4. ในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม              
ในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้นี  ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีกรรมการและผู้ บริหาร                       
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 

5. ส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

6. สง่เสริมให้กรรมการของบริษัททกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

7. จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับแต่ละวาระ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้
กรรมการ 

8. ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ            
ผู้ ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

9. สนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การแต่งตัง้กรรมการ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง
หรือร้องเรียนภายหลงั 

10. หลังเสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะท าการแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทันที               
ก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบนัทึกการประชุมผู้ ถือหุ้น       
ทกุครัง้ โดยมีเนือ้หาที่ประชุมถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนน
นบัทกุๆ วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจดัสง่
ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

11. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ ถือหุ้น           
ในวนัเดียวกนัหรือวนัท าการถดัไปผา่นระบบ setlink ของตลาดหลกัทรัพย์ และ website ของบริษัท 

 

หมวดที่ 2 :  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 นอกจากการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้          
กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้ นรายย่อย รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติให้ได้รับการปฎิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนวปฎิบตัิดงันี ้

1. จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้น ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั และ
เผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วนั ก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งหนงัสือเชิญ
ดังกล่าวประกอบด้วยระเบียบวาระ เหตุผลประกอบและความเห็นของกรรมการแต่ละวาระ และเอกสาร              
ที่เก่ียวข้องอื่นๆ เช่น แบบลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าประชุมต้องแสดงตนก่อนเข้าประชุม หนงัสือ
มอบฉนัทะและวิธีการมอบฉนัทะ และแผนท่ีของสถานท่ีประชมุ เป็นต้น 

2. แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ  
3. ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้สิทธ์ิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนบัเป็นองค์ประชุมตัง้แต่วาระที่ได้เข้า
ประชมุและออกเสยีงเป็นต้นไป 
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4. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
และเผยแพร่ทาง website ของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่ม
วาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น และ                       
ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น 
ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกในการน า เสนอวาระดังกล่าวเ ข้าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น                        
โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้สามารถเสนอ
ให้เพิ่มวาระการประชมุได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน  
6. ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ รายงานเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน

ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์               
พ.ศ. 2535 ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม  

7. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และห้ามบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์            
ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  

8. ก าหนดให้กรรมการทุกคนรายงานการมีสว่นได้สว่นเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว้ใน
รายงานการประชมุคณะกรรมการ และดแูลให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนัน้ๆ 

 
หมวดที่ 3 :  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  
 บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก อาทิ คูแ่ขง่ขนั คูค้่า และลกูค้าเป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่า การสนบัสนนุและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ให้
ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน  

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อพนักงาน เนื่องจากพนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะท าให้บริษัทฯประสบความส าเร็จ              
จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมทัง้ในด้านต่างๆ เช่น ผลตอบแทน สวสัดิการ ตลอดจน
พฒันาศกัยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่วจึงมีหลกัปฏิบตัิตอ่พนกังานดงันี ้
(1) บริษัทยงัปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม เช่นการจัดให้มีอาหาร

กลางวนั กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุประกนัสงัคม ชุดยนูิฟอร์ม การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นและรถรับ-สง่ พนกังาน เป็นต้น 

(2) การแต่งตัง้  โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ กระท าโดยความเป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้  
ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน 
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(3) ปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบัตา่งๆที่เก่ียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
(4) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้และความเป็นธรรมของพนกังาน 
(5) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน 
(6) ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงทุกคน              

เพื่อพัฒนาศกัยภาพและความสามารถของพนักงานเพื่อให้พร้อมกับการท างานและรองรับการเติบโตขององค์กร            
ในอนาคต 

2. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า  
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้า และได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าดงันี  ้

(1) บริษัทยึดมัน่การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยจดัให้มีระบบการควบคมุดแูล         
ในกระบวนการผลติ รวมถึงให้ความส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การบริการลกูค้า รวมถึงการ
ตรวจสอบคณุภาพสนิค้าและการบริการหลงัการขายที่มีคณุภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า 

(2) จดัให้มีระบบการควบคมุดแูลและปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 
(3) จัดให้มีระบบการควบคุมและดูแลรักษาความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทฯ และไม่น าไปใช้                  

เพื่อประโยชน์สว่นตน หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยบมิชอบ 
3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นดงันี  ้
(1) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและ          

แสดงความเห็นอยา่งอิสระ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะตอบ ข้อซกัถามและให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหุ้น 
(2) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัของวิชาชีพ ด้วยความระมดัระวงั 

รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย โดยมุง่มัน่ท่ีจะสร้างผลการด าเนินงานท่ีดี การเจริญเติบโต
ที่มัน่คง เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(3) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมถึงแนวโน้มและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ           
ข้อมลูที่เป็นความจริง 

(4) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน รายงานทางบญัชีและรายงานอื่นๆ 
อยา่งครบถ้วน              

4. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัที่ดี โดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการแข่งขนั  ที่เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการ           
ที่ไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 

5. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ปฏิบตัิตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้ตามสญัญาและ/หรือข้อตกลงที่ท าร่วมกนั ภายใต้เง่ือนไขทางการค้า                  
ที่เป็นธรรม และเหมาะสม ซื่อสตัย์ และไมเ่อารัดเอาเปรียบ โดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ที่กอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้
(1)   มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการอย่างโปร่งใส ตามกระบวนการคดัเลือกของแผนกจัดซือ้ โดยการให้

ข้อมลูที่เทา่เทียมกนัและคดัเลอืกคูค้่าด้วยความยตุิธรรม 
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(2)   ไมเ่รียกหรือรับ  หรือจ่ายผลประโยชน์อื่นใด ท่ีไมส่จุริตในการประกอบธุรกิจกบัคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้
(3)   ในกรณีที่มีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือ รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สรุริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า 

และ/หรือ เจ้าหนี ้และน าเข้าสู่กระบวนการของสืบสวนตามหลกัปฏิบัติของนโยบายต่อต้านทุตริตและคอร์รัปชั่น          
ของบริษัท 

(4)   บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อเจ้าหน้าหนีเ้สมือนคู่ค้าที่มีความส าคญัยิ่ง ดงันัน้ จึงมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิให้สอดคล้องกับ         
ข้อผูกพันทัง้หลายตามสญัญาที่มีอยู่กับเจ้าหนีต้ลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหนีเ้กิด           
ความเสียหายและหากมีเหตุอนัจะท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนัในสญัญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนีล้่วงหน้า        
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่วซึง่รวมถึงเง่ือนไขค า้ประกนั การบริหารเงินทนุ และการผิดนดัช าระหนีร่้วมกนั 

6. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือ ชุมชน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ                
ที่เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วน   บริษัทฯ ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมข้างเคียง ด้วยการ
ก าหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้ ซึง่ที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยได้รับการร้องเรียนใดๆ 

7. นโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงนิ  
บริษัทปฏิบตัิและให้ความส าคญัตอ่ผู้ให้กู้  และคงรักษาความสมัพนัธ์อนัดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเช่ือถือ และให้เกียรติ
ตอ่ผู้ให้กู้ตามสญัญาที่ผกูพนั 

 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมูล          
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ                
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) มีกลไลในการดแูลและมัน่ใจได้วา่ข้อมลูที่เปิดเผยตอ่นกัลงทนุถกูต้อง ไมท่ าให้ส าคญัหรือให้ข้อมลูเกินจริง และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ 

(2) เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น                  
ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่นรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และ website ของบริษัทฯ เป็นต้น 

(3) บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้านกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนกัลงทุนหรือ             
ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การรายงานผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 
website ของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นการติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถติดตอ่ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6 และ 092-258-5999 

(4) เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุม              
และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒน าความรู้                 
ของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจ าปี และ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) 

(5) เปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ 
(6) เปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่นในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจ าปี และ แบบแสดง

รายการข้อมลูประจ าปี (56-1) 
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(7) เปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่นในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจ าปี และ แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (56-1) 

(8) นอกจากเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทฯ ยงัเปิดเผยข้อมลูผา่นช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ  

(9) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯที่เก่ียวข้องทกุท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีสว่นได้เสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้องซึ่งเ ป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย             
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นบัจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสีย นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้ น/ถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบ 

(10) บริษัทฯ จัดให้มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)           
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อให้นกัลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับฐานะการเงิน         
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

(11) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี                    
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ 

 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Board Responsibilities) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอยา่งน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
และมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ             
ตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทกัษะ และ ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และ           
มีภาวะผู้ น าซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน เป็นต้น                   
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และ           
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด  
 กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายนอก ที่บริษัทฯ 
ใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
 กรรมการอิสระของบริษัททกุทา่นมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.39/2559 
เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเป็นอิสระจาก           
ฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน        
ในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท รวมทัง้ ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน        
ในประเทศไทยมากกวา่ 2 บริษัท 
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 นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนัน้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการ        
ที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ทัง้นีก้รรมการของบริษัทฯ มีวาระ การด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และกรรมการ
ที่ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจได้รับเลอืกตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระ 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหา ร
ความเสีย่งและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด และได้แต่งตัง้
เลขานกุารบริษัท เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้การประสานงาน       
ให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(1) นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูล 
คณะกรรมการของบริษัทค านึงถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (The Principles of 

Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้
บริษัทยงัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหาร
ความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด โดยค านงึถึงเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั และด ารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และ
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ 

(2) ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

- ก าหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 
- ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอให้เป็นไปตามแผนงาน                
เพื่อบรรลเุปา้หมายที่วางไว้ 

- ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและติดตามอยา่งสม ่าเสมอ อนึง่ โดยบริษัทแกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั 
ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท               
ในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบดงักลา่ว 

- ดแูลให้มีมาตรการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม และติดตามอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์
สงูสดุ 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อ าจมี         

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่นตน โดยในการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหวา่งกนันัน้  ทัง้นี ้การอนมุตัิการเข้าท ารายการระหวา่งกนั
ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยตุิธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี ้ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีหรืออาจมี 
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดงักลา่วจะไมส่ามารถมีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ 
เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเข้าขา่ยตามข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
ข้อก าหนด หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบตัิ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 นอกจากนี ้บริษัทยังก าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยก าหนดให้เฉพาะ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้  ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ เท่านัน้ โดยทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารของบริษัททุกคน
ทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่น ามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ  

(4) ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัท              
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบการ
ควบคมุภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ  

 การควบคมุภายในองค์กร 
 การประเมินความความเสีย่ง 
 การควบคมุการปฏิบตัิงาน 
 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
 ระบบการติดตามตามกรอบแนวทางปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
 บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  มีการ
ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ ติดตาม ควบคมุและประเมินผล
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี  ้ยังมีการควบคุมภายใน                          
ที่เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนัน้ บริษัท       
แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท               
ในการตรวจสอบบญัชีประจ าปีและไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบดงักลา่ว  

(5) การตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการได้อนุมตัิจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอและมีประสทิธิภาพของการควบคมุภายในบริษัทฯ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบสม ่าเสมอ
เป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสทิธิภาพ 

(6) จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการสร้างค่านิยมเก่ียวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร        
จึงได้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่               
การงาน ผู้ ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีสว่นได้เสีย และสงัคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขดัจริยธรรม 
และอาจเป็นเหตใุห้เป็นการขดัตอ่กฏหมายด้วย โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ดงันี ้
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 (6.1) หลกัการในการด าเนินธุรกิจ 

 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 (6.2)  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 การใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า    
 (6.3)  ความรับผิดชอบบริษัทฯ และทรัพย์สนิของบริษัทฯ     

 การปกปอ้งทรัพย์สนิของบริษัทฯ  

 การจดัท าเอกสาร 

 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 ทรัพย์สนิทางปัญญา 

 การแสดงความคิดเห็นและการให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน 

 สทิธิมนษุยชน 
 (6.4) การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่พนกังาน 

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้

 นโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 

 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 
(6.5) การดแูลให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ  
(6.6) การรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

(7) การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจ านวน 3 คน จากจ านวนและ
กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 3 คน กรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ซึ่งมากกว่า หนึ่ง (1) 
ใน สาม (3) ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะช่วยถ่วงดลุอ านาจของกรรมการบริหาร 

(8) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัที่สงูเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบตัิตามที่บริษัท
ต้องการได้ ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยเช่ือมโยงกับผล         
การด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะคน 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



                                   บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 2 หน้า 2.9-10 

(9) การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(9.1) คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี และมีการประชุมพิเศษ        
เพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการ
จดัหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลาลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชมุเพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้นัน้ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด (รายละเอียดสถิติการเข้าประชุม
ในหนา้ที ่2.9 - 36) 

(9.2) คณะอนกุรรมการ 
(9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั ง้ที่  2/2550 เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  มีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน และ               
เป็นคณะกรรมการอิสระทัง้ 3 คน  กรรมการตรวจสอบ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และด ารงต าแหน่ง        
ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน หรือไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รับแต่งตัง้  จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม         
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ 
จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือและ
แต่งตัง้ เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ  คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความ        
เป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นัน้ เป็นการประจ าทกุๆปี  โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามรายละเอียดในหน้าที่2.9 - 17 เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี 
เป็นรายไตรมาสซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี 

(9.2.2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีณ้ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562  มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 3 คน 
ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามรายละเอียดในหน้าที่2.9 - 17 เร่ืองคณะกรรมการชุดย่อย            
บริษัทฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นราย          
ไตรมาส ซึง่ได้มีการก าหนดและแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในแต่ละปี เพื่อประเมินความเสี่ยงการการควบคมุความ
เสีย่งของบริษัท 

(9.2.3) คณะกรรมการบริหาร 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2550 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท  ทัง้นี ้ณ วันที่                
30 มิถนุายน 2562 มีคณะกรรมการบริหาร 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอ านาจหน้าที่       
ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามรายละเอียดในหน้าที่2.9 - 17 เร่ืองคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ จดัการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการก าหนด
และแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี 
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(9.2.4) คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคา่ตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 มีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 ทา่น ซึง่มีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาต้องดแูลเร่ืองแผน
สบืทอดต าแหนง่ ( succession plan ) ระดบัผู้อ านวยการขึน้ไป และประเมินผลการปฎบตัิหน้าที่ของกรรมการ
ทุกคนในการที่จะมีการด ารงต าแหน่งต่อเมื่อครบวาระ โดยอ านาจหน้าที่  ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปตามรายละเอียดในหน้าที่2.9 - 17 เร่ืองคณะกรรมการชดุยอ่ย 

(10) รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจที่ส าคญัและการก ากบัดแูลกิจการ งบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี โดยการจดัท างบการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกนโยบายบญัชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทั ง้มีการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

(11) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวม ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุดและประเมินคณะกรรมการรายบคุคลเพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ท าการวิเคราะห์และ หาข้อสรุปเพื่อ
ก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทางานของคณะกรรมการตอ่ไป 
 หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ประกอบด้วย 6 เร่ือง ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การประชมุคณะกรรมการ 

 การท าหน้าที่ของกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
 

 กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการด าเนินการประเมินผ่านระบบ   
Google document. 

 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท รวบรวมผลการประเมิน และจดัท ารายงานสรุปผลการประเมินและรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานตอ่ไป 
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ทัง้นีใ้นปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย สรุปได้ดงันี ้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (%) 
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ

กรรมการรายบคุคล (%) 
1. คณะกรรมการบริษัท 94.87 90.09 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 94.17 90.15 
3. คณะกรรมการบริหาร 72.22 80.30 
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 94.44 92.18 
5. คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
93.17 90.36 

 

(12) การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 บริษัทสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้ แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆอย่างสม ่าเสมอ และ
น าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทต่อไป ทกุครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่  สว่นส านกัเลขาฯ จะจดัให้มีเอกสารและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดการน าเสนอแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม ่
 

       หลกัสตูรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูได้เข้าร่วมสมัมนาในปี 2561/2562  มีดงันี ้
วันที่ จ านวน

ช่ัวโมง/วัน 
หัวข้อการอบรม/สัมนา สถาบันท่ีจัดอบรม 

12/11/2561 8 ชม. Director Accredtation Program รุ่นท่ี 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

19/10/2561 8 ชม. Company Reporting Program – CRP รุ่นท่ี 
22/2018 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

26/09/2561  Enhancing Good Corporate Governance based 
on CGR Scorecard 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

1/02/2562 8 ชม. Board Reporting Program รุ่นท่ี 28/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

30/05/2562,6,13 และ  
20 /06 /2562 

32 ชม. Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี
33/2019 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

    

(13) การวางแผนสบืทอดต าแหนง่งาน (Succession Plan) 
 คณะกรรมการก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้ บริหารระดับสูง             
ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังานวางใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทนัท่วงทีหาก
ต าแหน่งส าคญัดงักล่าวว่างลง โดยบริษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีประวตัิกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ10 ปี
ย้อนหลงัก่อนวนัยื่นค าขออนญุาต รวมทัง้ไมม่ีประวตัิถกูพิพากษาถึงที่สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย ไม่เป็นบคุคลที่ฝ่าฝืนข้อบงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนงัสือเวียน      
ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟอ้งร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ 
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(14) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการตอ่ต้านทจุริต 
 บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และ               
มีคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ของบริษัทฯ     
  
 ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ดงันัน้ DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                 
โดยตระหนกัดีวา่ การทจุริตและการคอร์รัปชัน่นัน้เป็นภยัร้ายแรงที่ท าลายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความ
เสยีหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 บริษัทฯ ได้จดัท าแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่และได้ยื่นแบบประเมินตนเองดงักลา่ว        
ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) ดงักล่าว เมื่อวนัที่            
22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่ว จะมีอาย ุ3 ปี 
นบัจากวนัที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวนัองัคารท่ี 16 สิงหาคม 2559  ณ ห้อง Ballroom โรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั  และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นตอ่อายแุละได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ 
(CAC Council) วนัที่ 5 สงิหาคม 2562 ซึง่ใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติรับรอง 
 

 
 

 เพื่อให้มัน่ใจว่า DIMET มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ           
ที่เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่
อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จดัท า “นโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กร  แหง่ความยัง่ยืน 
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 นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่อาจท าให้เกิดความ
สงสยัได้ว่าเป็นการทจุริตคอรัปชัน่ ท่ีเกิดขึน้กบับริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ือง         
ท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของ 
1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcom@dimetsiam.com     
1.2. เลขานกุารบริษัท  yuppadeek@dimetsiam.com     

 
2.  สง่ไปรษณีย์ ปิดผนกึ มายงั  

 2.1. คณุวรรณา เมลอืงนนท์  
        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  หรือ 
       2.2. นางยพุดี  คูเ่พ็ชร์งาม 
        เลขานกุารบริษัท  
 
        บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)  
               เลขที่ 602 หมู ่2 ซอย 1B ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่ 
              อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
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 บริษัทยงัก าหนดข้อพงึปฏิบตัิใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  การใช้ข้อมลูภายในและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า นโยบายตอ่คูค้่า นโยบายการปฏิบตัิต่อพนกังาน ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และ การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อย่างมี
เหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน 
เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน                    
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจและสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
 
 บริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในเชิงปฏิบัติ (Anti-Corruption in 
Practice) ให้พนกังานทกุปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัผู้บริหารและพนกังานให้มีจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน  ผลกระทบที่
เกิดจากการคอร์รัปชัน่ ตอ่บริษัท และตอ่ตวัพนกังานเอง 
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9.2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการ             
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
9.2.1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ทา่น ดงันี ้
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์* ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการผู้จดัการ  
2. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

3. พลต ารวจโท สมคดิ  บญุถนอม กรรมการบริษัท กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
4. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 
5. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

6. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

7. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

8. นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง กรรมการบริษัท กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

หมายเหต:ุ * ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลเดียวกัน  แต่
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน จากทัง้หมด 8 คน  คิดเป็น 62.5% และมีความเป็นอิสระในการ
พิจารณากลัน่กรองและมีมติในเร่ืองและวาระท่ีส าคญัตามหลกัธรรมาภิบาล  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร เพื่อดแูลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดยทุธศาสตร์และทิศทางการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจุบนัและในระยะยาว
ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากับดูแลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กรสูค่วามยัง่ยืน 

 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิและตามกฎหมาย          
ที่ใช้บงัคบักบับริษัทฯ รวมถึงวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้
วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ            
ความระมดัระวงัเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ   
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(1) คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับ กรรมการบริษัท
จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

(2) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ                  
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนมุตัิเปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัท  โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 

(4) พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จ ากดั  
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบีบยที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
และการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(5) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ
คณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จดัการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการ
ที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

(6) พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ การด าเนินงานตา่งๆ การกู้ยืมหรือการขอสนิเช่ือใดๆจากสถาบนัการเงิน 
ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ข้อก าหนดอ านาจอนมุตัิวงเงิน 
รวมทัง้กฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

(7) พิจารณาอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามที่
ก าหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ  

(8) มีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
(9) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และ

บ าเหน็จรางวลัของพนกังานในบริษัท 
(10) คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคมุก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูรวมทัง้จดัท ารายงาน

ตา่งๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 
(11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ            

โดยจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
(12) คณะกรรมการมีหน้าที่จดัให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินและต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน

รายงานทางการเงินนัน้ให้เสร็จก่อนจะมีการน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปีรวมทัง้ติดตามผล                

การประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 
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(14) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชี                
ของ บริษัท  

(15) พิจารณาอนมุตัิข้อก าหนดอ านาจการอนมุตัิวงเงิน 
(16) จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั 
(17) จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่อยา่งเหมาะสม และก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้มัน่ใจว่า

มีความถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีความนา่เช่ือถือและมีมาตรฐาน 
(18) แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆตามระเบียบและข้อบังคับ                   

ที่เก่ียวข้อง 
(19) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ

งบประมาณของบริษัทฯ  
(20) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 
(21) การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังต่อไปนี ้คณะกรรมการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ                       

จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ                      

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุ รกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น                          
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 
 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้บริษัทหรือบริษัทยอ่ยปฏิบตัิตามข้อก าหนดและประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับการท ารายการเก่ียวโยงกัน           
หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอ านาจ 
และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวให้อยู่
ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทก าหนดไว้ ทัง้นีก้ารมอบอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
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หลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) 
อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ                 
ผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ          
การเสนอช่ือและแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออกจากต าแหน่ง 
หากไมส่ามารถแบง่จ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามสว่นเทา่กนัได้ ให้กรรมการท่ีออกมีจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกก็ได้ 
 นอกจากพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก (ทัง้นีม้ีผลตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก) 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฏหมาย หรือ

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ 
(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 
9.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน และ               
มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ มีรายช่ือดงันี ้

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล กรรมการตรวจสอบ 

3. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ  :   กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 

 โดยมี นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สิงหาคม 2561 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการ
ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี  

2. โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเร่ือง
ส าคญัและจ าเป็นในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ  

3. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

4. มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลได้ทกุระดบัของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หวัหน้างาน พนกังาน หรือบคุคล        
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงข้อมูล รวมทัง้จัดส่งและให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การปฏิบตัิงานตามขอบเขต
อ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5. สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อัตราก าลัง และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ตรวจสอบภายใน อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รวมถึงพิจารณาอนุมตัิการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน
ตรวจสอบในส่วนที่มีนัยส าคัญ รวมถึงก ากับดูแลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและประเมินคุณภาพ           
การปฏิบตัิงานของการตรวจสอบภายในประจ าปี                      

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่ งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

8. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง            
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชมุคณะกรรมตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



                                   บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 2 หน้า 2.9-22 

 รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการบริษัท 
ผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์
และ ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551          
และ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสบิวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

11. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ                 
ฝ่ายบริหาร           

12. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตราก าลงัของฝ่ายงานตรวจสอบ
ภายใน 

13. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
14. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
15. ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชุม      

เพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท         

ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
17. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี 

2. รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยทกุไตรมาส 
3. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

3.1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3.2. การทจุริต หรือสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3.3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังาน 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
3.4. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ในการกระท าดงักลา่วโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับกิจการที่ท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ 

 รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



                                   บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 2 หน้า 2.9-23 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี และด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกนันบั

จากวนัที่ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนั
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี ถัดไป ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ                  
ขอให้แจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล 

 
9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 3 คน      
มีรายช่ือดงันี ้

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
หมายเหต ุ  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                 : นายปณุยวีร์  ลสีงวนกลุ  ด ารงต าแหนง่  กรรมการบริหารความเสี่ยง  มีผลตัง้แตว่นัที่ 21 ธันวาคม 2561  

และลาออกเม่ือวนัที่ วนัที่ 16 สิงหาคม 2562 
                 : นายศิวา นาคธารีย์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 
                 : นายชวลิต สวุตัดิกลุ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 31  ตลุาคม 2561 

 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึง                 
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั คือ ความเสี่ยงด้านยทุธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฎิบตัิ
การ และความเสีย่งด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม กฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ  

2. พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และ
ควบคมุความเสีย่งของบริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

3. สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบาย 

4. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
ก ากบัดแูลและสาธารณะ 

5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย
และกลยทุธ์ที่ก าหนด 

6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถจดัจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท

ฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
8. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่ง 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



                                   บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 2 หน้า 2.9-24 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้น

จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้  การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธาน
คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

 
9.2.4. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน มีรายช่ือดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรชยั ลนีะบรรจง กรรมการบริหาร 

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กรรมการบริหาร 
หมายเหต ุ  :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

   : นายศิวา นาคธารีย์  ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 25  ตลุาคม 2561 
                 : นายชวลิต สวุตัดิกลุ ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ วนัที่ 31  ตลุาคม 2561 

 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ           
ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ 
พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงิน เพื่อการเปิดบญัชี 
กู้ยืม จ าน า ค า้ประกนั และการอื่นใด รวมถึงการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิที่ดิน เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติ
ของบริษัท ภายใต้อ านาจวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิ) 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือ         
ร่วมลงทนุกบับคุคล นิติบคุคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อด าเนิน
กิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดงักล่าว          
การเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงิน               
ที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือตามข้อบงัคบัของบริษัท 

5. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้วหน้าของโครงการลงทนุของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาและ
อปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

6. ก าหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอน
และกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทท่ีจะลงนามในสญัญาจ้างแรงงานส าหรับพนกังานระดบั 2 
(Level 2) ลงไป ทัง้นีส้ าหรับพนกังานระดบั 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
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7. ก ากบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทหรืออาจแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ 
หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

8. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรอง                
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

9. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 
10. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหาร และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ

ด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนับริษัทฯ 
11. รายงานเร่ืองที่มีนยัส าคญัของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
12. ด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
13. มีอ านาจแต่งตัง้ประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตาม                   

ความเหมาะสมและมอี านาจก าหนดคา่ตอบแทน คา่เบีย้เลีย้ง สวสัดิการ สิง่อ านวยความสะดวกและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม 

14. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของการประชมุได้ตามที่เห็นสมควร 

15. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตัง้ผู้ รักษาการณ์               
เพื่อปฏิบตัิหน้าที่แทนเป็นคราวๆไป โดยผู้ รักษาการณ์มีอ านาจหน้าที่เทา่กบัประธานกรรมการบริหาร 

16. ทบทวนและพิจารณาอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้น จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วง
ในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิ
รายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม  ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)        
เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

17. ด าเนินการให้ผู้ บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดท าและให้ข้อมูล           
ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะมีการหารือกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

18. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงกิจการท่ีคณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม าเสมอ รวมถึงเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้อง เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ 

19. พิจารณาอนุมตัิคู่มือในการปฏิบตัิงาน ขอบเขตและความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการเพื่อให้การด าเนินการต่างๆ 
เป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งมีระบบ 

20. ประเมินผลการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารทัง้คณะ รวมทัง้
ประเมินผลการท างานของกรรมการบริหารรายบคุคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในแต่ละปี 
เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ ได้ 
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วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหาร 
1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด ารง

ต าแหนง่ของกรรมการบริษัทและเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้ 
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท            

เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 
3. กรรมการบริหารที่เป็นบคุคลภายนอก ซึง่มิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารง

ต าแหนง่ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร 
4. กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมมีติให้พ้นจากต าแหนง่ 
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ ให้ยื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้แต่

วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ                      

เข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 
7. ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะ ไม่รวมถึง

อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ           
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

9.2.5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562  บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 3 คน มีรายช่ือดงันี ้
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ :   นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การสรรหา 
 

1. จัดท า นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ 
เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ            
เพื่อให้บคุคลดงักลา่วด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการ  

3. ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ โดยเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อ           
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) รวมทัง้พิจารณาประวตัิบคุคลดงักลา่วแล้วว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ              
การด าเนินธุรกิจของบริษัท จะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอเก่ียวกับบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจ 

4. ดูแลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการ
ผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู ในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดบัสงูเกษียณอาย ุลาออก หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถ ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผล             
การด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อย          
ปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก ากบัดแูลให้กิจการมีการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ      
ที่เหมาะสม 

5. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการ              
ที่ครบวาระ 

6. พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มี
คณุสมบตัิครบถ้วน 

7. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการที่พ้นวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าว และควรน าเสนอ           
ผลการปฏิบตัิหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทัง้ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้           
ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

8. พิจารณารูปแบบและจัดท าแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ 
ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ เพื่อพฒันาความรู้ของทัง้บคุลากรชดุปัจจบุนัและที่เข้าใหมใ่ห้เข้าใจธุรกิจของบริษัทบทบาท
หน้าที่และพฒันาการตา่งๆ ที่ส าคญัเช่นสภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม กฏเกณฑ์หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท
เป็นต้น 

9. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

10. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ และผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการบริษัทจะ 
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เป็นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูง ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ                    
ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
การก าหนดค่าตอบแทน 
 

1. พิจารณาและจดัท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด 
หลกัเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการ
อาวโุสและผู้อ านวยการ รวมทัง้การปรับเงินเดอืนของกรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิต่อไปแล้วแต่กรณีทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ใน
ลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึง พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้อ านวยการให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของบริษัท และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

2. จัดท านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการชดุยอ่ย กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปีและน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ                                

3. เปิดเผยนโยบายแหละหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท ารายงานการก าหนด
คา่ตอบแทนดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

4. พิจารณากลัน่กรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร 
5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ        

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจหน้าที่และ                
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
(กรณีกรรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้                
เป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก  กรณีที่กรรมการสรรหาฯ เป็นบคุคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหาฯ คนดงักลา่วมีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 3 ปี รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการกรรมการสรรหาฯ ได้อีก 
 
ข้อก าหนดอ านาจการอนุมัตวิงเงนิ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

ต าแหน่ง 
การซือ้ขายทรัพย์สินถาวร  การจัดซือ้สินค้า และ/หรือ วัตถุดบิ  การขอวงเงนิสถาบันการเงนิ 

(บาท)  (บาท)  (บาท) 
คณะกรรมการบริษัท    เกิน 10,000,000     เกิน 15,000,000      เกิน 15,000,000 
คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 10,000,000  ไม่เกิน 15,000,000   ไม่เกิน 15,000,000 

ประธานกรรมการบริหาร ไม่เกิน 5,000,000  ไม่เกิน 10,000,000  ไม่เกิน 10,000,000 
กรรมการผู้จดัการ ไม่เกิน 1,000,000  ไม่เกิน 5,000,000          ไม่เกิน   5,000,000 
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 บริษัทมีการจดัท างบประมาณประจ าปี (Budget) ส าหรับการลงทนุรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท
ในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการด าเนินธุรกิจ โดยทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท           
ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีส าหรับงวดบญัชีปีถดัไปในช่วงเดือนเมษายน - มิถนุายนของทกุปี 
 
9.3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                        
ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็น
บคุคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวตัิกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต 
รวมทัง้ไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง                    
มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟอ้งร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี  ้
 
9.3.1. กรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทจะคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ตลอดจนไม่น าเสนอ         
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเข้าด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

(1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน                   
โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้
มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

(2) กรรมการบริษัทไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไมค่วรเกิน 5 บริษัท 
(3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่

น้อยกวา่ 3 คน 
(4) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(4.1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(4.2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 

ก็ได้กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(4.3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ            

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



                                   บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 2 หน้า 2.9-30 

(5) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งให้กรรมการ       
คนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

(6) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออก
มาถึงบริษัท 

(7) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้น         
ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

(8) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการท่ีเหลืออยู่มีมติ
อนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเก่ียวกับบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายเก่ียวกับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการ 

(9) ที่ยงัเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

(10) กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 

9.3.2. กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบในการสอดสอ่งดแูลคณุภาพความน่าเช่ือถือของระบบบญัชี 
ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานการทางเงินของบริษัท 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) มีคณุสมบตัิตามที่กฏหมายที่เก่ียวข้องก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) มีกรรมการจ านวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาและแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น                   
ของบริษัท 

(3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่
ก าหนดในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการวา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณุสมบตัิในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ใน
การ สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

(5) ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ได้เพียงคณะเดียว 
(6) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหารหรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ที่ เ ก่ียวข้องหรือ                 
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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(7) ผู้จดัการฝ่ายงานตรวจสอบภายในหรือเลขานกุารบริษัทเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

9.3.3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งต้องมีจ านวนกรรมการอยา่งน้อย 3 คน ซึง่ประกอบด้วย 
(1) กรรมการบริษัทอยา่งน้อย 2 คน ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการ            

1 คน (โดยต าแหนง่) และกรรมการอิสระ 1 คน 
(2) ผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

9.3.4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
(1) คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ซึง่จะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึง่และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอก
อีกจ านวนหนึง่ก็ได้ 

(2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน 
(3) คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

 
9.3.5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนอยา่งน้อย 3 คน 
(2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไมจ่ าเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท 
(3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลอืกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ 
(4) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุมน าสง่เอกสารประกอบการประชุม และบญั
ทกึรายงานการประชมุ 
 
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม              
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือ                
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา           
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ 
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ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือ                

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ               
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา           
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือ             
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น            
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า            
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
(10) กรรมการอิสระตามคุณสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม            
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัการ                
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทัง้จะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่              
อยา่งเต็มที่ และมีอ านาจในการตดัสนิใจอยา่งอิสระเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

(2) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงไม่มีลกัษณะ        
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังาน กลต.
ก าหนดเป็นไปตามฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่

(3) ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) จาก 
สมาคม 

(4) สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเทา่ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 
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(5) กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกิน
กว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท  
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทา่นดงักลา่ว 
 
คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้าม                 
ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัทท่ีก าหนดไว้ดงันี ้

(1) เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(2) เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน             
ในบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(3) เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(4) เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(5) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้น            

ที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน         
ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บตุร เป็นต้น) 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่  แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ไ ด้ รับมอบหมาย                    
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ที่เก่ียวข้อง 
(หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกับบริษัท จนท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น 
ลกูค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั เป็นต้น) หรือญาติสนิทกบับคุคลดงักลา่ว  

(7) มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้อ ง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึง           
ไมม่ีสถานการณ์ใดๆ ที่จะท าให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พงึจะเป็น 

(8) สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตัง้ใจที่จะเพิ่มพูน
ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธิผลในการท างาน 

 
คุณสมบัตคิณะกรรมการบริหาร 

(1) คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บริษัทอยา่งเต็มที่ 

(2) คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
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คุณสมบัตคิณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบคุคลผู้มีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นอยา่งดี              

มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่
บริษัทได้ 

(2) คณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นไดทีเก่ียวข้อง 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการ เป็นหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และ/หรือ              
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 
คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ต้องมีจ านวนกรรมการอยา่งน้อย 3 คน ซึง่ประกอบด้วย 
(1) กรรมการบริษัทอยา่งน้อย 2 คน ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการ       

1 คน (โดยต าแหนง่) และกรรมการอิสระ 1 คน 
(2) ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหารความเสี่ยง

คดัเลอืกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหนง่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 

 

9.4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนด

มาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก าหนดดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกตา่งๆที่ก าหนดไว้เสมือนเป็น 
หน่วยงานของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฏหมายบริษัทมหาชนประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฏหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว            
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) บริษัทฯ มีการแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอช่ือ
และ ใช้สิทธิออกเสียงดงักล่าวต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั ง้ให้เป็นกรรมการใน             
บริษัทยอ่ย มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทยอ่ย  

(2) นอกจากนีก้ารท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอื่นๆ ให้ใช้
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก ากับ
ดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยในรูปแบบเดียวกนักบับริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและ
น ามาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัตามก าหนด 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะติดตามอยา่งใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว
และน าเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการประกอบ             
การพิจารณาก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีพฒันาการและเจริญเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ มีการควบคมุดแูล การจดัท างบการเงินรวมโดยประสานงานกบัฝ่ายบญัชีของบริษัทย่อยและมีการติดตามผล
การด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก าหนดขัน้ตอนในการจัดท างบการเงินรวมที่เพียงพอเพื่อให้มัน่ใจว่ า           
งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และจัดท าเสร็จทนัเวลา ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการก าหนดให้
ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยเป็นส างานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
 

9.5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ส าหรับการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้าง
เข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นใน              
กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบตัิ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถ            
น าข้อมลูภายในไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ส าหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ ต้องเป็น               
ผู้มีอ านาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้มีการก าหนดรหสัผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนญุาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ ใด ทัง้นีส้ าหรับ
ข้อมลูสรุปทัง้หมด และข้อมลูบญัชีการเงินท่ีตรวจสอบจะอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/ผู้จดัการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกนัหรือหลงัจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ผู้ บริหารของบริษัททุกคนมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบี ยบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ                   
โดยเคร่งครัด และที่ผา่นมาไมพ่บวา่มีการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนของกรรมการหรือผู้บริหารคนใด
แตอ่ยา่งใด 
 บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ             
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 ทัง้นี ้หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก าหนด ข้อบงัคบั และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะ
ด าเนินการลงโทษ ตามที่ได้ก าหนดบทลงโทษไว้ในคูม่ือพนกังานของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 
 

9.6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

(1) คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2562 ให้แก่ บริษัท แก

รนท์ ธอรนตนั จ ากดั ดงันี ้
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                   (หน่วย : บาท) 
 ปี 2561 

(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) 
ปี 2562 

(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) 
1. คา่สอบบญัชีประจ าปี   

1.1. DIMET และงบการเงินรวม 500,000 500,000 
1.2. บจก.เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 190,000 190,000 

2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล   
2.1. DIMET และงบการเงินรวม 420,000 420,000 

2.2.  บจก.เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 30,000 30,000 
 รวมทัง้สิน้ 1,140,000 1,140,000 

รวมเฉพาะบริษัท DIMET 920,000 920,000 

 
(2) คา่ตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

- ไมม่ ี– 
 
จ านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561/62 (กรกฏาคม 2561 – มิถุนายน 2562)  มีดังนี ้
 

รายชื่อ 

จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม ปี 2561/62 
ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา 
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ครัง้ 
ร้อย
ละ 

ครัง้ 
ร้อย
ละ 

ครัง้ 
ร้อย
ละ 

ครัง้ 
ร้อย
ละ 

ครัง้ 
ร้อย
ละ 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 2 100 11 100 - - - - 6 100 

2. นายธีรชยั  ลนีะบรรจง 2 100 11 100 - - 1 100 6 100 

3. พลต ารวจโท สมคดิ  บญุถนอม 2 100 11 100 - - - - - - 
4. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ 2 100 10 90.91 - - - - 6 100 

5. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ 2 100 10 90.91 4 100 1 100 - - 
6. นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   2 100 11 100 4 100 1 100 - - 
7. พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล 2 100 9 81.82 3 75.00 - - - - 
8. นายณรงค์ศกัดิ์  ทัง่ทอง 2 100 7 63.64 - - - - - - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าองค์กรคือส่วนหนึ่งของสงัคม และควรด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ             
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การเติบโตที่มัน่คงและยัง่ยืนอย่างแท้จริง  บริษัทได้จัดตัง้ทีมงานที่ ท าหน้าที่            
ดแูลด้านนโยบายและด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคมตัง้แต่ปี 2555 บริษัทได้วางนโยบายและด าเนินงานด้าน           
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

“บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสี มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการด้วยความ

รับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขีน้จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

ซื่อสตัย์และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัองค์กร อีกทัง้มี จรรยาบรรณ ด้านคณุธรรม 

จริยธรรม เคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน ไมข่ดัขวางสทิธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไมฝั่กใผฝ่่ายใด 

 
บริษัท มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงและผลติสนิค้า ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคดัสรร

วตัถดุิบที่มีคณุภาพและเหมาะสมกบัมาตรฐานของสนิค้า และตระหนกัถึงความปลอดภยั ของพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และ

ชมุชนท่ีได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆตามแนวปฎิบตัิสากล ทัง้นีบ้ริษัท ยงัมุ่งเน้น           

ในการสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่อยูร่่วมกนั” 
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โครงสร้างการปฏิบัตงิานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต 

บริษัทค านึงถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการก ากบัดแูลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้านการทจุริต โดยค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนกังานและผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ คู่แข่งขนั คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น 
และชมุชน เป็นต้น 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัก าหนดข้อพงึปฏิบตัิในเร่ือง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ืองการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรมจริยธรรม การปฏิบตัิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตวัของลกูค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบตัิต่อพนกังาน ความรับผิดชอบต่อสงัคม          
และสิง่แวดล้อม และการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  
 
การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินงานตามปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยข้อมูล                    
ที่น าเสนอผา่นสือ่หรือผลติภณัฑ์ มุง่เน้นการน าเสนอโดยไมล่ะเมิดสทิธิ น าเสนอข้อมลูที่เป็นจริงเที่ยงตรง และค านึงถึงความเสมอภาค 
เทา่เทียมและยตุิธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 
การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทได้ปฏิบตัิต่อพนกังานตามกฎกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัดและให้ความส าคญักบับคุลากรของบริษัท  โดยบริษัท          
ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความส าคญัอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
บริษัทเน้นให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพและศกัยภาพ            
ในการท างาน เพื่อความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร รวมทัง้บริษัทได้ก าหนดระบบค่าตอบแทนและการจัดสวสัดิการต่างๆ        
อาทิ การจดัท าประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ให้กบัพนกังาน 
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทได้จัดสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างเพื่อให้พนักงาน               
ได้มีสว่นร่วมในการท าประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
2. โครงการบริจาคสใีห้กบัวดั โรงเรียนและสถานท่ีตา่งๆ    

 
เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายสี ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการสนบัสนุนและการบริจาคสีเพื่ อท าประโยชน์             

ให้กบัสงัคม อาทิเช่น 

ล าดบัท่ี วนัท่ี ช่ือ ผูร้บั ประเภท 

E18-001 09/01/2561 โรงเรยีนวฒันราษฏศ์กึษา สทีาอาคาร 
E18-002 09/01/2561 ศนูยก์ารเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นไกรเกรยีง สทีาอาคาร 

E18-003 22/01/2561 มสัยดิบา้นคลองลกึ สทีาอาคาร 

E18-004 25/01/2561 ส านกังานเทศบาลนครเชยีงใหม่ สทีาอาคาร 

E18-005 10/02/2561 วดัแสนภุมราวาส สทีาอาคาร 

E18-006 13/02/2561 วดัแสงธรรมบุราราม สทีาอาคาร 

E18-009 18/04/2561 สมาคมจติวทิยาความมัน่คงแห่งประเทศไทย   สทีาอาคาร 

E18-010 24/04/2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ สทีาอาคาร 

E18-011 11/05/2561 วดัโคกสนีอก  สทีาอาคาร 

E18-013 14/05/2561 โรงเรยีนบา้นโคกเพชร (บญุเหลอืคุรุราษฎรบ์ ารุง) สทีาอาคาร 

E18-014 16/05/2561 โรงเรยีนบา้นถิน่ทอนเหนือ สทีาอาคาร 

E18-015 16/05/2561 โรงเรยีนบา้นดอนขนุพฒันา สทีาอาคาร 

E18-016 17/05/2561 วดัไทยเจรญิ สทีาอาคาร 

E18-017 13/06/2561 โรงเรยีนบา้นโคกกลาง สทีาอาคาร 

E18-018 14/06/2561 วดัแก่งตอย สทีาอาคาร 

E18-019 20/06/2561 วดัชา้งคลอด สทีาอาคาร 

E18-021 12/07/2561 วดัท่าพร ุ สทีาอาคาร 

E18-022 06/08/2561  โรงเรยีนบา้นดงกะเชา  สทีาอาคาร 

E18-023 05/09/2561 โรงเรยีนบา้นยางโลน้เจรญิราษฎไ์พบลูย ์ สทีาอาคาร 

E18-024 27/09/2561 สถานีดบัเพลงิบางซ่อน สทีาอาคาร 

E18-025 05/10/2561 กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัสมทุรปราการ สทีาอาคาร 

E18-026 10/10/2561 วดัพระธาตุหลวงเวยีงจนัทร ์ สทีาอาคาร 

E18-027 29/11/2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ สทีาอาคาร 

E18-030 24/12/2561 วดัสว่างบรูพาราม สทีาอาคาร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1.  การควบคุมภายใน 

การมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินการ          
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ อีกทัง้ยงัช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ           
และผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย ดงันัน้บริษัทฯ จึงจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ            
อิสระ เพ่ือสอบทานระบบการควบคมุภายในให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุ            
5 หวัข้อหลกั สอดคล้องตาม หลกัการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกนัก าหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจดัการ 
บทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบ                
การควบคมุภายในท่ีสง่เสริมการบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน        
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีตัง้ไว้ ภายใต้หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

บริษัทฯ ได้จดัท า คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลมุหลกัการในการด าเนินธุรกิจ ความขดัแย้งทางธุรกิจ             
ทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั ความรับผิดชอบของบริษัทฯ การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การดแูล
ให้มีการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นขึน้ในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงเร่ือยมา เพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง               
ของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท าการทบทวนและปรับปรุงลา่สดุและได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุ
ย่อยท่ีอยู่ในกฎบตัรต่างๆ สอดคล้องกบั หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code           
ซึง่ส านกังาน กลต. น ามาใช้ในปี 2560 

นอกจากนี ้ เพ่ือปลกูฝังคณุค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสื่อสารเร่ืองนโยบายการบริหาร
กิจการท่ีดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ แก่พนกังาน             
ทกุระดบั ผ่านทางการจดัอบรม การปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ือง
ของความซ่ือตรงทัง้ตอ่ตนเองและตอ่สว่นรวม  

ส าหรับความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการ          
ในการเลื่อนต าแหน่งพนกังาน และการประเมินผลงานท่ีอ้างอิงกบัสดัส่วนการขึน้เงินเดือนของพนกังาน ตลอดจนแผนในการ
พฒันาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาพนกังานในกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง                  
ในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในต าแหน่งงานท่ีส าคญั (Succession plan) 
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2) การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จดัท าตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ท่ีแสดงระดบัของ

ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลมุความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ าทกุไตรมาส และมีการแต่งตัง้คณะท างานความเสี่ยง                       
ซึง่ประกอบด้วยผู้จดัการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและจดัการความเสี่ยงสร้างความตระหนกัในเร่ืองของความเสี่ยง
ให้เกิดขึน้ ซึง่ถือเป็นพฒันาการท่ีส าคญั  

นอกจากนี  ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดท ารายงานการติดตามความเสี่ยงทุกไตรมาส               
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสทิธิภาพและทนัตอ่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ มีการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

 

3)   การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลมุกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทัง้ในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารงานทัว่ ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี
และล าดบัชัน้ การอนมุตัิในแต่ละดบัอย่างชดัเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ านาจด าเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนมุตัิ
ออกจากหน้าท่ีการบนัทกึบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน ออกจากกนั เพ่ือเป็นการถ่วงดลุ
และตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

ตลอดจน จดัให้มีการควบคมุภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้
สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจดัการความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีบริษัทฯ  ตัง้ไว้            
โดยกิจกรรมการควบคมุภายในของบริษัทฯ จะถกูน าไปใช้ในทกุระดบัขององค์กร 

 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ จดัท าข้อมลูท่ีใช้ในการด าเนินการ โดยข้อมลูดงักล่าวต้องเป็นข้อมลูท่ีมีคณุภาพมาจากทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน และควบคมุภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนพนกังาน            
ทกุระดบัต้องสื่อสารข้อมลูให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง เหมาะสม เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน 

ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ บริษัทฯ            
ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมลูที่ถกูต้อง และเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่บริษัทฯ สามารถด าเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้ก าหนดนโยบายดงักลา่วไว้ใน
คูมื่อการบริหารกิจการท่ีดี 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทางหลกั และการด าเนินการกรณีมีการ                 
ชีเ้บาะแสเพ่ือให้บคุคลตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสที่เก่ียวข้องกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต
แก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภยัผ่านทาง Whistle-blowing channel ท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตนหรือ           
หวัน่เกรงต่ออิทธิพลใดๆ 
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5)   ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการควบคมุภายในยงัด าเนินต่อไปอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ            
ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และท าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้เพ่ือป้องกันความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทฯ กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้
ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู และโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ           
ในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

ในการประชุม ผู้บริหารประจ าสปัดาห์และประจ าเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและก ากบัการด าเนินงานตาม
แผนงาน ท่ีอยู่ในแผนงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญั คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ          
ในชดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อชีแ้จงสาเหต ุและแนวทางการแก้ไขโดยพลนั 

 

2.  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในท่ีจดัท าขึน้โดยส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ครอบคลมุทัง้ 5 หวัข้อตามท่ีกลา่วไปข้างต้น          
โดยการประเมินดงักลา่วได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

ผู้สอบบญัชีไมมี่ข้อสงัเกตที่เป็นนยัส าคญัในเร่ืองของความบกพร่องของการควบคมุภายใน หรือความสามารถในการ
ป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจากการท่ีผู้บริหาร หรือพนกังานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้องเช่ือถือได้ สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

3.  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้อง                      

และเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายมานิตย์ กู้ ธนพัฒน์ และพลต ารวจตรี            
ประภาส  ปิยะมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบญัชี และเป็นผู้ มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

ในรอบปีบญัชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีครบถ้วนตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ       
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ             
อย่างอิสระ มีการประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี ทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้

 
รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



                                     บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                  แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นท่ี 2 หน้า 2.11-4 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 

จ านวนครัง้ประชมุ 
นางสาววรรณา เมลืองนนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล    คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 
หมายเหต ุ :  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลืองนนท์ 
    โดยมี นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

   พลต ารวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ  มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 สงิหาคม 2561 
 

สรุปสาระส าคญัในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้  

 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  ทัง้งบการเงิน              
รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีท่ีผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ซึ่งผู้สอบบญัชีไม่พบประเด็นปัญหา 
หรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองเหล่านี ้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบักระบวนการท างาน             
ท่ีมีความส าคญั อีกทัง้ได้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบญัชีประจ าปี 
รวมถึงเพ่ือสอบถามเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั มาตรฐานบญัชี ความเพียงพอของ          
การเปิดเผยข้อมลู ประสทิธิผลของระบบควบคมุภายในที่จ าเป็นในการจดัท างบการเงิน และความเหมาะสมในการบนัทกึบญัชี 
เพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  อีกทัง้ได้มีการประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร         
1 ครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ตรวจสอบบญัชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าท่ี หรือรายงาน
เหตกุารณ์หรือความผิดปกติท่ีพบเหน็แก่คณะกรรมการอิสระ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน 

 

การประเมนิและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน ทัง้จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอก
และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทัง้สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางท่ีก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวเน่ืองกับรายงานการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี             
และระบบควบคมุภายในท่ีพิจารณาเร่ืองการด าเนินงาน การทจุริต และความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ          
ได้น าข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบญัชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาด าเนินการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของบริษัทฯ เพ่ือท าให้มัน่ใจวา่กระบวนการท างานมีการควบคมุภายในที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง 
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การสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกนั
หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัการก าหนดเง่ือนไข
ทางการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการได้อย่าง            
เป็นธรรม ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยูภ่ายใต้หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว 

 

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิ 
หรือประเดน็อื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทจุริต  เพ่ือเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพ         
ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองการทจุริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมลูความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน
หรือประเดน็อ่ืนๆ ประจ าไตรมาส 

ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตหรือข้อมลูความไม่ เหมาะสม
ของรายงานทางการเงินหรือประเดน็อ่ืนๆ แตอ่ยา่งใด 

 
การดูแลด้านการปฏบัิตติามกฎ ระเบียบและนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ             
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ             
ประจ าไตรมาส เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน รวมถึงมีการจ้างท่ีปรึกษา                 
ในด้านต่างๆ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแก่บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม          
ความพร้อมตอ่ความเปลี่ยนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง 

 

การพจิารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คณุภาพงาน และ
คณุสมบตัิของผู้สอบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบญัชีจาก บริษัท แกรนท์ธอน
ตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นายสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ทะเบียนเลขท่ี 2785  นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนท่ี 6549 และ/หรือ นายธีรศกัด์ 
ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6624 

ผู้สอบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  มีคุณสมบตัิตามข้อก าหนด และ               
ได้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
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การประเมนิผลการปฏบิัตงิานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทัง้รายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าท่ีในบริบทของ
บริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์              
และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจ าปี
2562 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนนรายคณะ        
และแบบรายบคุคล เทา่กบั 3.76 และ 3.60  ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 4.0 คะแนน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทกุปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ และน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน าเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

สรุปความเหน็โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้          
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มีสว่นได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
บคุคลที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้ตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี ในเร่ืองของ
รายการเก่ียวโยง พบว่ามีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องโดยไมมี่ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 
 
หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

โดยปัจจุบนับริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นหวัหน้างานก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบริษัท เพ่ือก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และประสานงานกบัผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน (รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
ของบริษัทตามเอกสารแนบ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่รายการที่เกิดขึน้เป็นการท ารายการกบับริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทมีกรรมการและกรรมการ       
ผู้มีอ านาจลงนามร่วมกัน ในกรณีของบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทดงักล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ           
โดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการท ารายการดังกล่าวว่า  เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความ
สมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กับบคุคลหรือกิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท 
บริษัทยอ่ย บริษัทที่เก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
 
10.1 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา 

1) รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย 

 

รับรองความถกูต้อง……………………………................

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

ACCT - เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
- มีกรรมการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนั

กบับริษัท โดย ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์  นายธีร
ชยั  ลีนะบรรจง  และนายโชคชยั  เนียมรัตน์เป็น
กรรมการใน ACCT ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ใน  ACCT ได้แก่ โดย ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์  
และ นายธีรชยั  ลีนะบรรจง 

1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั ACCT 0.00 270,047 ACCT ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงาน 
โครงการ และออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิม
แบบ Cathodic Protection ส าหรับทอ่ก๊าซใต้ดิน 
โครงสร้างเหล็กใต้น า้ ฯลฯ 

  2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ือง มา
จากการจ าหน่ายสนิค้าให้กบั ACCT 

0.00 288,950  

  3. บริษัทมีรายได้คา่เชา่จาก ACCT 60,000.00 60,000 ใช้เป็นพืน้ที่เก็บสินค้า 

  4. บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียมการ
จดัการจาก ACCT 

168,000.00 168,000 เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารจดัการ 
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รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย (ตอ่) 

หมายเหต:ุ  - บริษัทได้ท าสญัญาให้เชา่พืน้ที่อาคารส านกังานและสถานที่เก็บรักษาสินค้า และสญัญาให้บริการส านักงานกับบริษัทย่อย โดยมีก าหนดเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 
โดยได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน ส าหรับการเชา่พืน้ที่อาคารส านกังานและสถานที่เก็บรักษาสินค้า เดือนละ 5,000 บาท ส าหรับการบริการส านกังานเป็นรายเดือน เดือนละ 13,000 บาท และส าหรับการ
บริการประกนัภยัเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 
2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

ACCT 
(ตอ่) 

 5. บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ จาก ACCT ได้แก่ รายได้จาก
คา่บริการขนสง่ และคา่โทรศพัท์ 

11,010.00 9,297 เพ่ือการบริหารต้นทนุ และให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ 

  6. บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ ACCT 1,079,644.00 952,965 บริษัทให้การสนบัสนนุทางการเงินกบับริษัทยอ่ย 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทัว่ไป 

  7. บริษัทมีรายการดอกเบีย้รับจาก ACCT 63,750.00 73,321  
  8. บริษัทมียอดลกูหนีอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากการให้เชา่

พืน้ที่เก็บสินค้า คา่ธรรมเนียมการจดัการ และ
คา่บริการอ่ืนๆ จาก ACCT 

125,658.00 375,366 เป็นการซือ้ขายที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท 
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2) รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัททีเ่ก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ SUNCOAT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 30 

สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 
 
 
 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ UWC ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 

2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 
 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

SUNCOAT - เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท 
- บริษัทเข้าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน SUNCOAT  

1. บริษัทจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

112,535,296.00 103,727,297 ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นของ SUNCOAT เป็นผู้ มีความรู้
ความช านาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสี
ทนความร้อน ท าให้บริษัทสามารถพึง่พา
เทคโนโลยีการผลติสดีงักลา่ว สง่ผลให้บริษัท
สามารถขยายตลาดไปยงัสีทนความร้อนได้ 

 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก
การจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

29,639,659.00 22,369,703 

  3. บริษัทซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 46,532,660.00           39,703,500 เป็นวตัถดุบิเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของ 
SUNCOAT โดย SUNCOAT น าเข้าจากญ่ีปุ่ น   4. บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 
16,382,803.00 10,747,636 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

เอือ้วิทยา เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั UWC 38,350.00 39,100 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู  
จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก 0.00 0.00  

(มหาชน)  การจ าหน่ายสินค้าให้กบั UWC    
“UWC”      



                                          บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                             แบบ 56-1 ประจ าปี 2562  

สว่นที่ 2 หน้า 2.12-4 

 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ บจ.ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
3/2562 เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 
 
 

 
หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกบับจ. ไอเจน เอนจิเนียร่ิง “IGE’’ ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 

เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 
 
 
 

      รับรองความถกูต้อง……………………………................ 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

บจ. เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 1. บริษัทจ าหน่ายสินค้า 6,825 0.00 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาโครงสร้างสถานีไฟฟ้า  
ยดูบับลิวซ ี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก 0.00 0.00  
อ าพนั   การจ าหน่ายสินค้าให้กบั  บจ.ยดูบับลวิซี    

ไบโอแมส  อ าพนั ไบโอแมส    

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

บจ. ไอเจน 
เอนจิเนียร่ิง 

“IGE’’ 

- เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท  
- บริษัทเข้าถือหุ้นใน IGE คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14 ของ
ทนุจดทะเบียน IGE  

1. บริษัทมีการจ าหน่าย วสัดอุปุกรณ์กอ่สร้าง 0.00 14,747,963  

 2. บริษัทมีบริการรับเหมาก่อสร้าง 0.00 26,745,298 
  3.บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
0.00 19,763,316  
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10.2 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง               
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 30  สิงหาคม 2562  ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน          
เป็นรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจทัว่ไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกนัดงักลา่ว           
มีความสมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการ
อื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
  

10.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ                 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง
กนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 
 

10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกนัตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยตัง้อยู่
บนเง่ือนไขทางการค้าตามปกติ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภท
เดียวกนัท่ีบริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ทางบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและปฏิบตัิ
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทยอ่ย ตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 
 
13.1 งบการเงนิ 

(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที่ส าคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน ของปี 2560 
2561 และปี 2562 สรุปได้ดงันี ้
 

รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย 

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549  จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด                 
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร           
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด                  
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร          
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด                  
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร          
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบดุล สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.44 8.61% 12.55 7.74% 18.02 5.40% 

ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง 29.96 15.69% 27.05 16.67% 42.13 12.62% 

ลกูหนีก้ารค้าอ่ืน 40.95 21.45% 36.16 22.29% 70.34 21.07% 

สินค้าคงเหลือ 42.64 22.34% 32.25 19.88% 42.08 12.61% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3.47 1.82% 4.10 2.53% 2.78 0.83% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 133.45 69.91% 112.11 69.10% 175.35 52.53% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 5.00 2.62% 5.00 3.08% 1.92 0.58% 

เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 0.33 0.17% 0.33 0.20% 118.63 35.54% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 37.52 19.65% 33.97 20.94% 30.18 9.04% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 0.47 0.24% 0.31 0.19% 0.90 0.27% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 12.77 6.69% 9.76 6.02% 0.31 0.09% 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 1.37 0.72% 0.77 0.47% 6.53 1.95% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57.45 30.09% 50.14 30.90% 158.47 47.47% 

รวมสินทรัพย์ 190.90 100% 162.25 100% 333.82 100% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 6.13 3.21% 17.29 10.66% 10.75 3.22% 

%เจ้าหนีก้ารค้า 54.88 28.75% 49.15 30.29% 64.28 19.26% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1.12 0.59% 0.58 0.36% 0.44 0.13% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9.42 4.93% 9.51 5.85% 15.79 4.73% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 71.55 37.48% 76.53 47.17% 91.26 27.34% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ 1.27 0.67% 0.44 0.27% 0.00 0.00% 

ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 5.74 3.01% 3.21 1.98% 4.18 1.25% 

รวมหนีส้ิน 78.56 41.15% 80.19 49.43% 95.44 28.59% 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 128.73 67.43% 134.48 82.89% 268.95 80.57% 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 20.39 10.68% 20.39 12.57% 154.86 46.39% 

ส่วนเกินเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.72 0.38% 0.72 0.44% 0.55 0.16% 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ส ารองตามกฎหมาย 3.03 1.59% 3.03 1.87% 3.03 0.91% 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (40.70) (21.32%) (76.44) (47.12%) (189.01) (56.62%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 112.17 58.76% 82.17 50.65% 238.38 71.41% 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 0.17 0.09% (0.11) (0.07%) 0.00 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 112.34 58.85% 82.06 50.58% 238.38 71.41% 
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                                       บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 3 หน้า 3.13-3 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบก าไรขาดทุน สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 301.92 100% 276.93 100% 333.25 100% 

รวมรายได้ 301.92 100% 276.93 100% 333.25 100% 

ต้นทนุขายและบริการ 232.29 76.94% 226.68 81.85% 259.93 78.00% 
รวมต้นทุนขาย 232.29 76.94% 226.68 81.85% 259.93 78.00% 

ก าไรขัน้ต้น 69.63 23.06% 50.25 18.15% 73.32 22.00% 

รายได้อ่ืนๆ 1.93 0.64% 1.96 0.71% 1.32 0.40% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 71.56 23.70% 52.21 18.86% 74.64 22.40% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 95.05 31.48% 88.05 31.80% 177.72 53.33% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (23.49) (7.78%) (35.84) (12.94%) (103.08) (30.93%) 

ต้นทนุทางการเงิน 0.48 0.16% 0.31 0.11% 0.15 0.05% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ (23.97) (7.94%) (36.15) (13.05%) (103.23) (30.98%) 

ภาษีเงินได้ 1.24 0.41% (2.39) (0.86%) (9.43) (2.83%) 
ก าไร (ขาดทุน) รวมส าหรับปี (22.73) (7.53%) 38.54 (13.92%) (112.66) (33.81%) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (0.45) (0.15%) 2.51 0.91%) 0.05 0.02 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (23.18) (7.68%) (36.03) (13.01%) (112.61) (33.79%) 

       
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จ       

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (23.33) (7.73%) (35.74) (12.91%) (112.56) (33.78%) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 0.15 0.05% (0.29) (0.10%) 0.05 0.02 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.089)  (0.144) 
 

(0.224)  
มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.50  0.50 

 
0.50  

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 257.5  268.95 
 

537.90  
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                                       บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 3 หน้า 3.13-4 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

ก าไรสุทธิ (23.97) (36.15) (103.23) 
ปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 6.43 5.52 4.53 
คา่เส่ือมสินค้าเคล่ือนไหวช้า และเส่ือมสภาพ 9.26 11.15 0.56 
คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หนีส้งสบัจะสญู (2.45) 1.97 (0.32) 
คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - 83.14 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง - (0.16) (0.10) 
ก าไรจากการขายอปุกรณ์ - (0.77) - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย - - - 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนี ้ - - - 
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - 
ต้นทนุบริการปัจจุบนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.37 0.43 0.92 
ดอกเบีย้รับ (0.79) (0.06) (0.24) 
ต้นทนุทางการเงิน 0.48 0.31 0.15 

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (6.12) 2.91 (15.08) 
ลกูหนีก้ารค้าลูกหนีท้ัว่ไป 15.31 2.82 (33.86) 
สินค้าคงเหลือ 2.50 (0.77) (10.39) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.18 (0.64) 1.33 
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า - - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (0.03) 0.70 (5.33) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (0.80) 11.16 (6.54) 
เจ้าหนีก้ารค้าผู้ ค้าทัว่ไป (9.60) (5.79) 15.23 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (0.90) (0.74) 3.07 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.83 1.01 3.21 
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (0.18) - - 

เงนิสดใช้ไปในกิจการด าเนินงาน (9.48) (7.08) (62.96) 
จ่ายดอกเบีย้ (0.20) (0.13) (0.04) 
จ่ายภาษีเงินได้ (0.15) (0.11) (0.43) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (9.84) (7.32) (63.43) 
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน 0.01 1.36 - 
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (1.88) (2.37) (0.61) 
เงินสดจ่ายในการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.16) (0.01) (0.72) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 
เงินสดรับดอกเบีย้ 0.72 0.06 0.24 
เงินฝากตดิภาระค า้ประกนั(เพิ่มขึน้) ลดลง - - - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ลดลง - - 3.08 
จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน - - (201.44) 
จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - (0.01) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1.31) (0.95) (199.46) 
เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั 0.26 5.75 - 
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                                       บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 3 หน้า 3.13-5 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้สุด 30 มิ.ย. 62 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ - - 268.95 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1.45) (1.37) (0.58) 
จ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยีมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (1.00) - - 
จ่ายเงินปันผล - - - 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2.19) 4.38 268.37 

เงนิสดสุทธิต้นงวด 29.77 16.44 12.55 
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (13.33) (3.89) (5.47) 
เงนิสดสุทธิปลายงวด 16.44 12.55 18.02 
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                                       บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

สว่นที่ 3 หน้า 3.13-6 

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.87 1.46 1.92 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 1.22 0.99 1.43 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ (0.13) (0.10) (0.76) 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 4.06 4.13 3.79 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 88.57 87.17 94.89 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 4.79 6.05 6.99 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 75.20 60.00 51.48 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 3.51 3.56 3.67 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 102.61 101.21 97.97 
Cash cycle วนั 61.16 45.44 48.40 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 23.06% 18.14% 22.00% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (7.78%) (12.96%) (30.93%) 
อตัราก าไรอ่ืน % (0.15%) 0.90% 0.01% 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร % 41.87% 20.59% 60.95% 
อตัราก าไรสทุธิ % (7.73%) (12.91%) (33.78%) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (18.85%) (36.77%) (70.25%) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % (11.20%) (20.24%) (45.38%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % (28.71%) (54.54 (103.58%) 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.45 1.71 1.34 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)  อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.7 0.98 0.4 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (22.13) (15.05) (359.66) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ (3.12) (2.48) (35.75) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล1/ % 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหต ุ: 1/ = การค านวณอตัราการจา่ยเงินปันผล ค านวณจากเงินปันผลจา่ยหารด้วยก าไรสทุธิปีก่อนหน้า โดยจา่ยจากก าไรสะสม 
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        บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)         แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

หน้าที ่3.14-1 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 
14.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีคุณภาพสงูส าหรับใช้ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็ก            

ที่ใช้ในงานก่อสร้างตา่งๆ อาทิ โรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขดุเจาะน า้มนัและก๊าซในอ่าวไทย 
เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น  บริษัทฯ            
มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic 
Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ ฯลฯ และการป้องกนัการกดักร่อนด้วยระบบ Wax Tape ซึ่งหากพิจารณา
ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2561  ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจ าหน่ายในประเทศ และ
ต่างประเทศ คิดเป็นสดัสว่น 99.60 และ 0.40 ตามล าดบั ซึ่งรายได้หลกัจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทมาจาก 3 กลุม่ผลิตภณัฑ์ 
ได้แก่ รายได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์สอีตุสาหกรรม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.45 ของรายได้รวม รายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม และรายได้จากกลุ่มผลิตภณัฑ์อื่นๆ (สีอื่นรวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลิตและ             
งานบริการ) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.79 ของรายได้รวม 

ในช่วงปี 2560-2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเทา่กบั 303.84 ล้านบาท  278.88 ล้านบาท 
และ  334.57  ล้านบาท  ตามล าดบั และปี 2560 บริษัทขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั  23.35 
ล้านบาท  ปี 2561 ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั  37.33 ล้านบาท และบาท  ปี 2562 ขาดทนุ
เบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั  112.25 ล้านบาท 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้ 
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 333.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2561 
เท่ากับ 54.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.34 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากกลุ่มผลิตภณัฑ์และงาน
รับเหมา 
 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบญัชีปี 2562 เท่ากับ 1.32 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าเช่า และ
ดอกเบีย้รับ ขายถงัเก่า และเศษเหลก็ 
 
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเท่ากบัร้อยละ 78.00 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 คิด
เป็นอตัราลดลง ร้อยละ 3.85 ทัง้นีเ้นื่องจากการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพรวมทัง้ยอดขายที่เพิ่มขึน้  
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 177.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2561 
จ านวน 89.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 101.85 ซึง่การ เพิ่มขึน้ ของคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 ในงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.15 ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชีปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 0.16        
ล้านบาท ลดลง เนื่องจากบริษัทฯมีการบริหารกระแสเงินสดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 อัตราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธิ 
 ในงวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 22.00 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึน้จากงวด
บญัชีปี 2561 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 3.86 ของรายได้จากการขายและบริการ เนื่องรายได้จากสกีลุม่อตุสาหกรรมและงานก่อสร้างเพิ่มขึน้  
 ในงวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 112.25 ล้านบาท             
หรือคิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 33.97 ของรายได้รวม 
 
 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้เท่ากับ 333.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบัญชีปี 2561             
จ านวน 171.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 105.74  โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นผล                 
มาจากสาเหตตุา่งๆ ดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เท่ากบั 18.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 
จ านวน 5.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้  ร้อยละ 43.64 บริษัทไม่มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                 
ในปี 2562 

 ลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปสทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เท่ากบั 70.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน  -
34.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 94.54  เนื่องจากยอดขายและบริการเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 
19.50 

   บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 58.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน            
35.38 ล้านบาท และลกูหนีก้ารค้าลกูค้าทัว่ไปที่เกินก าหนดช าระ ในงวดบญัชีปี 2562 เท่ากบั 26.44 ล้านบาท ลดลง
จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน 1.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 5.43 สามารถค านวณระยะเวลาเรียกเก็บ
หนีเ้ฉลีย่ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้เทา่กบั 113 วนั และ 98 วนั ตามล าดบั  

 ลกูหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 42.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน  
15.08  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 55.75 เป็นผลจากยอดขายและบริการเพิ่มขึน้ 

 
บริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมินผลจากการสอบทานยอดลูกหนีก้ารค้าคงเหลือ บริษัทจะท า

การสอบทานความเพียงพอของจ านวนเงินคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้ไว้กบัลกูหนีแ้ต่ละรายที่มียอดค้างเกินก าหนด และมีมลูเหตใุห้
คาดว่าจะไม่สามารถเก็บเงินได้ หรือเก็บได้ไม่เต็มจ านวน โดยค านึงจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและปัจจุบัน รวมทัง้             
การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบและปริมาณของลกูหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนี ้ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวน 
ยกเว้นกรณีที่คาดวา่จะได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีแ้น่นอน โดย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 มียอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
เทา่กบั 15.01 ล้านบาท และ 14.69 ล้านบาท ลดลง 0.32 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราสว่น ลดลง ร้อยละ 2.15 ทัง้นีฝ่้ายบริหารเช่ือว่า
ได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เพียงพอแล้ว 
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 สนิค้าคงเหลอืสทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เท่ากบั 42.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน 9.83 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.48  เป็นผลมาจากยอดขายที่และบริการเพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 19.50 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 30.18 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน 
3.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 11.13 

 
 สภาพคล่อง 
 ณ สิน้งวดบัญชีปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 175.35 ล้านบาท และมีหนีส้ินหมุนเวียนรวมเท่ากับ 
91.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.92 เท่า โดยบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวียนเร็วเท่ากบั 1.43
เทา่ แสดงให้เห็นวา่บริษัท มีสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้จากปี 2561 
 
 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 หนีส้นิ 
 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 95.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 จ านวน 15.25  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.02 ซึง่การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า 
 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ณ สิน้งวดบญัชีปี 2562 เทา่กบั 239.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
งวดบญัชีปี 2561  จ านวน 156.75 ล้านบาท ซึง่การลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เป็นผลจากการ
เพิ่มทนุจดทะเบียน 

 
 โครงสร้างเงนิทุน 
 บริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้งวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 0.4 เท่า ลดลง จากงวดบัญชีปี 2561                
ซึง่เทา่กบั 0.58 เทา่ การเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลจากการที่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่)  
เพิ่มขึน้  
 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ ACCT 
 ผลการด าเนินงาน 
 ACCT เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยสแีละรับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนั
สนิมแบบ Cathodic Protection และการป้องกนัการกดักร่อนด้วยระบบ Wax Tape โดยในงวดบญัชีปี 2562  ACCT มีรายได้จาก
การขายและบริการเท่ากบั 2.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 0.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา เพิ่มขึน้ ร้อยละ 
50.29 โดยมีผลขาดทนุ ก่อนภาษีเงินได้ 0.44 ล้านบาท 
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 ฐานะการเงนิ 
 ในงวดบญัชีปี 2562  ACCT มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 0.55 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 1.18 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 68.22  มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 1.76 ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2561 เท่ากับ 0.75 ล้านบาท       
หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 29.81 โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.21 ล้านบาท 
 
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลที่อาจมีผลตอ่การด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อปัจจยั
ความเสีย่ง คือ การลดลงของก าไรตอ่หุ้นเนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

จากงบการเงินงวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 403,430,170.50บาท และ
มีทนุ จดทะเบียนช าระแล้วเต็มมลูค่าเท่ากบั 268,953,447 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 537,906,894 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 112.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 
ขาดทนุตอ่หุ้นเทา่กบั 0.223 บาทตอ่หุ้น  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2662 ได้มีมตใินเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้
(1) มติที่ประชุมอนมุตัิให้ด าเนินการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากดั (“IGEN-ENERGY”) 

จ านวน 409,998 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทนุ 40 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท ารายการซือ้ขายภายในเดือนธันวาคม 2562 โดย
คาดว่าสามารถท ารายการได้เร็วกว่านัน้ แต่เผ่ือเวลาในการปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อน (Condition 
Precedent) 

(2) บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัจ านวน 12,244,800 หุ้น ราคาหุ้นละ1.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่ช าระแล้วของบริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จากผู้ ถือหุ้นเดิม รวมมลูคา่เป็นเงิน 20 ล้านบาท 
บริษัทได้จ่ายช าระคา่หุ้นแล้วในวนัท่ี 31  พฤษภาคม 2562 

(3) มติที่ประชมุอนมุตัิ อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิด้วยมติพิเศษแก่การโอน
กิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ACCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
99.98 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับรองความถกูต้อง……………………………................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2561 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 55  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2559 - ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ  วิศวกรรมไฟฟ้า    ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  ปริญญาโท    กรรมการผู้จดัการ 
 กรรมการผู้จดัการ  สาขาการจดัการ   2553 – ปัจจบุนั บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  University of Texas at Arlington    กรรมการอสิระ 
   ปริญญาเอก   2560 - ปัจจบุนั อุปนายกสมาคมจติวิทยาความมั่นคงแห่ง 

   จิตวิทยาทางการจดัการ    ประเทศไทย 

   University of Texas at Arlington   2560 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาโครงการยุทธศาสตร์การกับระบบ 

   ประกาศนียบตัร    พฒันาการน าระบบกักเก็บพลงังาน 

   1. หลกัสตูรกรรมการบริหารระดบัสงู    มาใช้งานพลงังานของประเทศไทย  

       รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007)    กระทรวงพลังงาน 

   2. หลกัสตูร Role of The Chairman   2559 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      RCP  39/2016    กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยุติธรรม 

   3. หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยา     
     ฝ่ายอ านวยการ (สจว.) รุ่นท่ี 109     
   4. หลกัสตูรการบริหารจดัการความ     
     มัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 5     
   5. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั     
     วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 19     
   6. หลกัสตูร ABC Difference รุ่นท่ี 7     



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่2 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

   7.  Global Business Leaders (GBL): - 0.00   
   Cornell University, Business Institute 

รุ่นท่ี 1 
    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่3 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายธีรชยั  ลีนะบรรจง 48  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2556 - ปัจจบุนั บมจ. เอือ้วทิยา  

 กรรมการ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด    รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา  ปริญญาโท    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 ค่าตอบแทน  คณะบริหารธุรกิจ MBA   ก.พ. 59 - ปัจจบุนั บมจ. ไดเมท (สยาม)  

 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    กรรมการ และกรรมการบริหาร          
       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   ประกาศนียบตัร   2556 - ปัจจบุนั บมจ. แคปปิทอล เอ็นจเินียร่ิง เน็ตเวิร์ค  

   1.Director  Accreditation Program     รองประธานกรรมการบริษัท 
     (DAP) รุ่นท่ี 104/2013: สมาคม    กรรมการ และกรรมการบริหาร 
     ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2559 - ปัจจบุนั บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  

   2. Global Business Leaders (GBL):     กรรมการ 
       Cornell University & Lead     2558 - ปัจจบุนั บจก. ยดูับบลิวซ ีโกแมน ไบโอแมส  

       Business Institute, รุ่นท่ี 2    กรรมการ 
   3. Modern Managers Program:   2559 - ปัจจบุนั บจก. ยดูับบลิวซ ีอ าพนั ไบโอแมส    

      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    กรรมการ  
      (MMP) รุ่นท่ี 51   2559 - ปัจจบุนั บจก. สตกึ ไบโอแมส   

       กรรมการ 
      2558 - ปัจจบุนั บจก.  อัลตร้า เอเชีย  

       กรรมการผู้จดัการ    
       กรรมการ 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่4 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

      2558 - ปัจจบุนั บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส 

       กรรมการ 
      2558 - ปัจจบุนั บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่          

       กรรมการ 
       กรรมการผู้จดัการ 
      2560 - ปัจจบุนั UWC (Cambodia) Co.,Ltd.                  

       กรรมการ 
      2560 - ปัจจบุนั Interglob Investment Co.,Ltd.              

       กรรมการ 
      2560 - ปัจจบุนั บจ.เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล  

       เทคโนโลย ี

       กรรมการ 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่5 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 48 ปริญญาตรี - 0.00 มี.ค.59-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ  บญัชีบณัฑิต    กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการสรรหา  ปริญญาโท   มี.ค. 61-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 และพิจารณาค่าตอบแทน  บริหารธุรกิจบณัฑิต    ตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   พ.ค.59-พ.ย.61 บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ำกดั (มหำชน) 

   ประกาศนียบตัร    ประธานกรรมการบริษัท 
   1. ประกาศนียบตัรสอบบญัชี   ก.ค.37-ปัจจบุนั บริษัท แอค-พลัส คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการผู้จดัการ 
   2. Audit Committee Program (ACP) รุ่น   ม.ค.61-ปัจจบุนั บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากัด 

    42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการ 
    กรรมการบริษัทไทย      
   3. Director Accreditation Program     
     (DAP) รุ่น 99/2012     
        
        
        
        
        
        
        

 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่6 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ 61 ปริญญาตรี - 0.00 16 ส.ค 59.-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการสรรหาและ  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั บริษัท 4332 คอนซลัแตนท์  

 พิจารณาค่าจอบแทน  (วิศวกรรมเคร่ืองกล)    แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 

   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ    กรรมการ 
   ปริญญาโท   พ.ศ. 2559 กรรมการ สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยี   พ.ศ. 2550-2559 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   พลงังาน)    อาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ประกาศนียบตัร   พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director    กรรมการสภาวศิวกร สมยัท่ี6 และสมยัท่ี7 
   Accreditation Program (DAP รุ่น     
   132/2016)     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     
        
        
        
        
        
        

 
 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่7 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

   5. นายโชคชยั เนียมรัตน์ 54  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2561 - ปัจจบุนั บจ.เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล  

 กรรมการ  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ    เทคโนโลย ี

 กรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    กรรมการ 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  ประกาศนียบตัร   2560 – ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

   Director Certification Program    กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   รุ่นท่ี 84/2007    2550 - 2557 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

   Financial Statements for Directors    กรรมการ 
   Class 9/2010  (IOD)   2536 – 2560 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

       ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  
       ฝ่ายสีเคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรม 
        
        

        
        

        
        
        
        
        

 
 
 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่8 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม 66 ปริญญาตรี  - 0.00 พ.ย.2555 – ปัจจบุนั บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (ต ารวจ)    ท่ีปรึกษา 
 กรรมการผู้มอี านาจลงนาม  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ    22 มิ.ย. 61-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท    กรรมการ  และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต   2556 – ปัจจบุนั เลขานุการในคณะอนุกรรมาธกิาร 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     การศึกษาตดิตามการบงัคับใช้กฏหมาย 

   ประกาศนียบตัร    ที่เกี่ยวข้องกบัการพทิกัษ์และเทดิทนู- 

   1.หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาค    สถาบนัพระมหากษัตริย์ สภานิติบญัญัติ 

      รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นท่ี 2546    แห่งชาติ (สนช.) 

   2.หลกัสตูรการฝึกอบรม F.B.I. ประเทศ   2554 – 2555 หวัหน้าจเรต ารวจ (สบ.๘)  

      สหรัฐอเมริกา   2541 –  ก.ย.2555 นายต ารวจราชส านักเวรประจ าพระองค์ 

   3.หลกัสตูรการบริหารงานต ารวจชัน้สงู    รับราชการสนองพระเดชพรคุณ  

      รุ่นท่ี 19    รวมระยะเวลา 15 ปี 

        

        

        

        

        

        

        

        



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่9 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7. พลต ารวจตรีประภาส ปิยะมงคล 61 ปริญญาตรี - 0.00 27 ส.ค.2561-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ  - นิติศาสตร์บณัฑิต    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบ    มหาวิทยาลยัรามค าแหง   20 มี.ค.2562-ปัจจบุนั อนุกรรมการวินิจฉัยค าร้องและปัญหา 

   ปริญญาโท    หรือข้อโต้แย้ง คณะกรรมการการ 

       เลือกตัง้(กกต.) 

   - พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต   พ.ศ.2561 ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

     ทางรัฐประศาสนศาสตร์     พ.ศ.2560 - 2561 รองผู้บงัคบัการกองทะเบยีนประวัต ิ

     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA)    อาชญากร กรุงเทพมหานคร 

      พ.ศ.2557 - 2560 รองผู้บงัคบัการจงัหวัดสุรินทร์ 

   ประกาศนียบตัร   พ.ศ.2556 - 2557 รองผู้บงัคบัการจงัหวัดอุบลราชธานี 

   1. Director Accreditation Program    พ.ศ.2554 - 2557 รองผู้บงัคบัการจงัหวัดชัยภมิู 

      (DAP รุ่น 154/2018)     
   2. Advanced Audit Committee Program        
     (AACP รุ่น 33/2019)     
   3. หลกัสตูรการบริหารงานต ารวจชัน้สงู  

(บตส.35) 
    

   4. ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวิชาวา่ความ     
      ของส านกัฝึกอบรมวิชาว่าความ     
      แห่งสภาทนายความ     
        
        



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่10 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายณรงค์ศกัด์ิ ทัง่ทอง 51 ปริญญาตรี - 2,225,000 หุ้น 30 ต.ค. 61.-ปัจจบุนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  อตุสาหกรรมเกษตร(วทบ.)    กรรมการ 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
   เจ้าคณุททหารลาดกระบงั     
        

   ประกาศนียบตัร     

   1.Director Certification Program (DCP)     

      รุ่น 236/2017     

   2.THE BOSS รุ่นท่ี 61 สถาบนัการบริหาร     

      และจิตวิทยา     

   3.การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกั     

      บริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 14      

      สถาบนัพระปกเกล้า     
   4.นกับริหารระดบัสงูเพื่อการสร้างชาติ      
      (นสช. รุ่น 2)  สถาบนัการสร้างชาติ     
   5.หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการพฒันา      
      ผู้น าเมอืง (ผู้น าเมอืง รุ่น 4)     
      มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช     
        
        
        

 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่11 

 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

9 นางยพุดี  คู่เพ็ชร์งาม 
เลขานกุารบริษัท 

43  ปี ปริญญาตรี 
มนษุย์ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ 
วิชาโทภาษาสเปน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัร 

Company Secretary Program           
(CSP 69/2016) 
Company Reporting Program  
(CRP  22/2018) 
Board Reporting Program 
(BRP  28/2019) 

- 0.00  2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2552-2556 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- เลขานกุารบริษัท 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
-เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรการ 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการ 

 
 
 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่12 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัท 
 

รายชื่อ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. นายปัญญา บญุญาภิวฒัน์ X, /, //,  
@  

/, @            /      

2. นายธีรชยั ลีนะบรรจง /, //, @ /, @ /, // / / / / / /,// /,// /  /     /  /    

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ /, //,@ /, @                  

4. พลต ารวจโท สมคดิ บญุถนอม /, @                   

5. นางสาววรรณา เมลืองนนท์ /            /,@     /,@ /,@ 

6.  นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ /              /     

7. พลต ารวจตรี ประภาส ปิยะมงคล                    

8. นายณรงค์ศกัดิ ์ทัง่ทอง                    

 
หมายเหต ุ: 

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร @ = ผู้ มีอ านาจลงนามบริษัท 
 

บริษัท หมายถึง บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  

บริษัทย่อย  ได้แก ่ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 1. บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 10.บริษัท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั 
 2. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั 11. บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 3. บริษัท ยดูบับลวิซี โซลา่ จ ากดั  12. บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 4. บริษัท เอ็นเนซอล จ ากดั 13. บริษัท 4332 คอนซลัแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 
 5. บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จ ากดั 14. UWCC (Cambodis) Co., Ltd. 
 6. ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 15.Interglob Investment Co., Ltd. 
 7. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 16.บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
 8. บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 17.บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
 9. บริษัท  โกแมน ไบโอแมส จ ากดั  

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 



    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                            แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 2 หน้าที ่1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือ บริษัทย่อย 

1. นายปัญญา บญุญาภิวฒัน์ X, /,@ 
2. นายธีรชยั  ลีนะบรรจง /, @ 
3. นายศวิา นาคธารีย์ /, @ 

 
หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ @ = ผู้ มีอ านาจลงนามบริษัท 

บริษัทย่อย  หมายถึง บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท (Compliance) 
  

 



บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและการก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางยพุดี  คู่เพ็ชร์งาม 
เลขานกุารบริษัท 

43  ปี ปริญญาตรี 
มนษุย์ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษ 
วิชาโทภาษาสเปน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัร 

Company Secretary Program           
(CSP 69/2016) 
Company Reporting Program  
(CRP  22/2018) 
Board Reporting Program 
(BRP  28/2019) 

- 0.00  2545-2556 
2556 – ปัจจบุนั 

- เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการ 
- เลขานกุารบริษัท 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
-เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรการ 
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