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สาส์นจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ปี	2564	นับเป็นปีที่ส�าคัญที่สุดปีหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ			บริษัทฯ	มีการปรับตัวครั้งใหญ่โดย
มุ่งหวังผลลัพธ์ในการด�าเนินธุรกิจระยะยาวที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและมีนัยยะส�าคัญ	 	 การเปลี่ยนแปลงภายในที่ส�าคัญ
ในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปี	2564	คือ	การเข้าบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารระดับสูงใหม่
ที่มากประสบการณ์	มีความรู้	และคุณวุฒิสูงจากสาขาวิชาชีพต่างๆ	

	 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวในปีที่ผ่านมา	ผนวกกับการด�าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้อง
เผชิญกับความผันผวนและความเสี่ยงใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้น		คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหารได้ร่วม
มือร่วมใจกันท�างานอย่างหนักในการศึกษา	วิเคราะห์	วางแผนกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงาน	เพื่อให้บริษัทฯ	บรรลุ
เป้าหมายในการเจรญิเตบิโตและสร้างผลตอบแทนอย่างยัง่ยนืแก่บรษิทัฯ	ในระยะยาวตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

	 ผลลัพธ์หนึ่งจากการท�างานอย่างหนักร่วมกันของทุกฝ่าย	 คือ	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการเพิ่มทุนส�าเร็จจ�านวน
รวม	236,000,000	บาท		การเพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ	ทัง้ในด้านการพฒันาธรุกจิเดมิ	และการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ	ในอนาคต	ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ต่อไป	

	 ส�าหรับแนวทางการบริหารงานในปี	2565	นั้น	บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงส�าหรับ
งานอตุสาหกรรมด้านต่าง	ๆ 	และมุง่หวังให้ไดเมทเป็นยีห้่ออนัดบัหน่ึงทางด้านผลติภณัฑ์สอุีตสาหกรรม	โดยยดึนโยบาย
การผลิตสีเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ	ให้เป็นผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้	และสามารถคิดค้น
ผลติภณัฑ์สใีหม่ๆ	ทีต่อบสนองความต้องการเฉพาะของลกูค้าได้ด	ี	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จะมีการพฒันาธรุกจิเคมภีณัฑ์
ทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ	อย่างต่อเน่ือง	ซึง่จะสร้างรายได้ให้แก่ธุรกจิอย่างม่ันคงและยัง่ยนื	และมีเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีและเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานระดับโลก	ครอบคลุมการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อสร้างผลประกอบการและผลก�าไรที่คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

	 ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 	 ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ไว้วางใจและ
ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา	

	 (พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี)	 (นาย	เหอ	จือ	หวง)
	 ประธานกรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

1.�โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

	 บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	มีธุรกิจหลัก	คือ	ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สี
คุณภาพสูงทุกชนิดทุกประเภท	 ได้แก่	 สีทาอาคาร	 สีเคลือบไม้	 สีทาเฟอร์นิเจอร์	 สีอุตสาหกรรม	 และสีป้องกันสนิม
ส�าหรบัโครงเหลก็ทีใ่ช้ในการก่อสร้าง	โรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีอูต่่อเรอืและซ่อมเรอื	โรงกลัน่น�า้มนั	โรงผลติไฟฟ้า	
แท่นขุดเจาะน�้ามัน	และก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

	 1.1	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 	 1.1.1	 วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กลยุทธ์

 นโยบายบริษัท	 บริษัทฯ	 มีนโยบายผลิตสีเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมด้านต่าง	 ๆ	 ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สีท่ีมีคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้	 และสามารถคิดค้น
ผลิตภัณฑ์สีใหม่	ๆ	ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดี

วิสัยทัศน์	 บริษัทฯ	 มุ ่ง ม่ันที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงส�าหรับงาน
อุตสาหกรรมด้านต่าง	ๆ	และท�าให้	ยี่ห้อไดเมทเป็นยี่ห้ออันดับหนึ่งทาง
ด้านผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์	 1.			ผลิตสีที่มีคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมด้านต่าง	ๆ

	 2.			เป็นโรงงานผลิตสีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	และมีบุคลากรที่
มีคุณภาพ

	 3.			สร้างผลประกอบการและผลก�าไรที่คุ้มค่าให้กับผู้ถือหุ้น

	 4.		 เป็นบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจอย่างม่ันคงและยั่งยืน	 ได้รับความเช่ือมั่น
จากลูกค้า	และสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรทุกฝ่าย

เป้าหมาย	 บริษัทฯ	 ก�าหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงที่ได้
มาตรฐานระดับโลก	 และครอบคลุมการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์	 1.		รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีด้านการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตสีชั้น
น�าของโลก

	 2.	 เพิม่งบประมาณด้านการวจัิยและพัฒนาผลติภณัฑ์ส	ีรวมทัง้จ�านวน
บุคลากร	 และการว่าจ้างท่ีปรึกษาผู้มีความเช่ียวชาญและมากด้วย
ประสบการณ์

	 3.	 รักษาคุณภาพการผลิต	การกระจายสินค้า	การดูแลคลังสินค้า	และ
อื่น	 ๆ	 ให้ได้ตามมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม	 ISO	 14000	 และ
มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ	ISO	9001:2015

	 4.	 สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	 ราคาเหมาะสมและไม่เป็นภัยต่อ 
สิ่งแวดล้อม
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	 5.	 แต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ

	 6.	 พัฒนาและเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย	 เช่น	ผ่าน
ช่องทางออนไลน์	 ผ่านตัวแทนโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	
โครงการเสาส่งสัญญานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	เป็นต้น

	 	 1.1.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2525	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็คมิลกรุ๊ป	
(Acmil	 Group)	 ประเทศออสเตรเลีย	 เพื่อผลิตสีป้องกันสนิมคุณภาพสูงให้แก่โครงการ
อุตสาหกรรมระดับประเทศ	แท่นขุดเจาะน�้ามัน	และก๊าซในอ่าวไทย	ต่อมาบริษัทฯ	ได้ผลิตสี
ทาเฟอร์นิเจอร์	สีเคลือบไม้	และสีทาอาคาร	 ในปี	2550	บริษัทฯ	ได้แปลงสภาพจากบริษัท
จ�ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	และหุ้นสามัญของบริษัทฯ	เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เป็นครั้งแรกในวันที่	21	มกราคม	2551

พัฒนาการที่ส�าคัญ

ปี เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

2559 • บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	นายนิธิศ	ศิลมัฐ	ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	คิดเป็น 
ร้อยละ	24.50	และร้อยละ	12.94	ตามล�าดับ

• บริษัทฯ	ได้เพิ่มผู้แทนจ�าหน่ายสีไดเมทในต่างจังหวัด

• บริษัท	 เอเชี่ยน	 คอร์โรชั่น	 คอนโทรล	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	 ถือหุ้น 
ร้อยละ	76.23	ได้ขยายตลาด	ออกแบบ	ติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ	Cathodic	Protection	
และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ	Wax	Tape

2560 • บริษัทฯ	 ได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย	 ผู้ผลิต	 ผู้ท�าตลาด	 และให้บริการหลังการขาย	 กับ	
ผลิตภัณฑ์สีของ	บริษัท	พีพีจี	โคทติ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

• บรษิทัฯ	ได้เซน็สญัญาเป็นผูผ้ลติและตวัแทนจ�าหน่ายส	ีกบั	บรษิทั	คาร์โบไลน์	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
คอร์เปอร์เรชั่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(Carboline	International	Corporation,	USA)

2561 • บริษัทฯ	 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 ไอเจน	 เอนจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 ร้อยละ	14.00	จาก	บริษัท	
อิเล็กทริค	โซลูชั่นส์	(เอส)	พีทีอี	ลิมิเต็ด

• บริษัทฯ	 ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก	 135.00	 ล้านบาท	 เป็น	 134.48	 ล้านบาท	 และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็น	403.43	ล้านบาท	

• บริษัทฯ	 ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	 537.91	 ล้านหุ้น	 เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จ�านวน	268.95	ล้านหุน้	และเพือ่รองรบัการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 
บริษัทฯ	ครั้งที่	2	(DIMET-W2)	จ�านวน	268.95	ล้านหุ้น

• บริษัทฯ	ได้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ครั้งที่	2	(DIMET-W2)	ให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	
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ปี เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

2562 • บริษัทฯ	ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด	ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อย	จากเดิมถือหุ้นร้อยละ	76.23	เป็นร้อยละ	99.98

• บริษัทฯ	ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ	บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด	โดยถือหุ้นร้อยละ	99.99	เพื่อ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน

• บริษัทฯ	ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ	บริษัท	แมคทริค	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถือหุ้นร้อยละ	4.08	เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานติดตั้งระบบ

• บรษิทัฯ	ได้โอนกจิการบางส่วนของบรษิทัฯ	ให้แก่	บรษิทั	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลยี	
จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.98

2563 • แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายศุภชัย	ลิมณศิริ

• เปลี่ยนแปลงรอบบัญชีจากวันที่	1	กรกฎาคม	และสิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	เป็น	วันที่	1	มกราคม	
และสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	เริ่มรอบบัญชีใหม่ปี	2564

• แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม	 และเปลี่ยนแปลงช่ือและกรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงลายมือช่ือผูกพัน
บริษัท

2564 • บรษิทั	ท.ีเอช.เอส.	รบัเบอร์	จ�ากดั	ได้เข้าซ้ือหุ้นบรษิทัฯ	ร้อยละ	24.99	จากบรษิทั	สกาย	ทาวเวอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)	(เดิมชื่อ	บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน))

• แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม	 และเปลี่ยนแปลงช่ือและกรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงลายมือช่ือผูกพัน
บริษัท

• แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายเหอ	จือ	หวง

• แต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์

• แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ด้านการขายและการตลาด	นายวสุ	คุณวาสี

• แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	นางอัญญา	ถาวรนันท์

• บริษัทฯ	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	จ�านวน	804.3	ล้านบาท

	 	 1.1.3	 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

บริษัทฯ	ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	(Right	Offering)	ระหว่างวันที่	22-
29	ตลุาคม	2563	จ�านวน	1,076,749,044	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	0.50	บาท	ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ	0.10	บาท	คิดเป็นจ�านวนเงินรวม	107,674,904.40	บาท	บริษัทฯ	จึงขอรายงาน
การใช้เงินเพิ่มทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564		ดังนี้		
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หน่วย	:	บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน แผนการใช้เงิน จ�านวนเงิน
ที่ใช้ไป

จ�านวนเงิน
คงเหลือ

31	ธันวาคม	
2563

จ�านวนเงิน
ที่ใช้จ่าย

จ�านวนเงิน
คงเหลือ

31	ธันวาคม	
2564

1.	 เพื่อน�ามาใช้เป็นสภาพคล่อง 25,674,904.40 24,545,880.98 1,129,023.42 22,769,872.24

23,359,151.18

2.	 เพื่อน�ามาจ่ายช�าระเจ้าหนี้ 20,000,000.00 15,453,119.02 4,546,880.98 4,546,880.98

3.	 เพื่อน�ามาจ่ายช�าระเงินคืน

เงินกู้ยืม

45,000,000.00 - 45,000,000.00 -

4.	 เพ่ือน�ามาส�ารองในการขยาย

ธุรกิจสี

17,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

บริษัทฯ	ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง	(Private	Placement)	
ระหว่างวันที่	20	ธันวาคม	2564	ถึง	วันที่	4	มีนาคม	2565	นั้น	มีหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น	
250,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 0.50	 บาท	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	 0.59	 บาท	 
คิดเป็นจ�านวนเงินรวม	147,500,000.00	บาท	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	เงินเพิ่มทุนดัง
กล่าวยังไม่ได้มีการน�ามาใช้แต่อย่างใด

	 	 1.1.4	 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

	 	 	 -	ไม่มี	–

	 	 1.1.5	 ชื่อ	สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	เลขทะเบียนบริษัท

ชื่อบริษัท	 บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 602	หมู่ที่	 2	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	 ต�าบลบางปูใหม่	 อ�าเภอ
เมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

ประเภทธุรกิจ	 ผลิต	จ�าหน่าย	น�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่ายสีทุกชนิดทุกประเภท	ทิน
เนอร์และสารเคมทีกุชนดิทีเ่ป็นส่วนประกอบของสแีละทินเนอร์	
สีและสารที่ใช้เคลือบอาคาร	สีและสารที่ใช้เคลือบไม้	และวัสดุที่
ใช้ในอุตสาหกรรมเรือ	 รวมทั้งโครงเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง	
ตลอดจนวัสดุอื่นทีใช้ในการควบคุมการสึกกร่อนทุกชนิด

เลขทะเบียนบริษัท			 0107550000165

โทรศัพท์	 66	2323	2800-6

โทรสาร	 66	2323	2807

เว็บไซต์	 http://www.dimetsiam.com

ทุนจดทะเบียน		 หุน้สามญั	4,031,285,349	หุน้	จ�านวน	2,015,642,674.50	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 หุ้นสามัญ	1,865,123,566	หุ้น	จ�านวน	932,561,783.00	บาท
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	 1.2	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 	 1.2.1	 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ	แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์สีออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม	 (ได้แก่	สี
ป้องกันสนิม	สีเคลือบไม้	และสีอุตสาหกรรมอื่น	ๆ )	และ	กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	โดยมีราย
ละเอียด	ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท	

ประเภทรายได้

ปี	2562
(สิ้นสุด	30	มิ.ย.	62)

ปี	2563
(สิ้นสุด	30	มิ.ย.	63)

ปี	2564
(สิ้นสุด	31	ธ.ค.	64)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	 รายได้จากการจ�าหน่ายใน
ประเทศ

330.17 98.68 359.28 97.95 141.90 97.49

	 -	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สี
	 	 อุตสาหกรรม	/1

159.30 47.61 130.82 35.67 69.63 47.84

				 -	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 10.94 3.27 9.04 2.46 1.90 1.31

	 -	 กลุ่มงานบริการรับเหมา
	 	 ก่อสร้าง

35.06 10.48 143.76 39.19 2.71 1.86

			 	-	อื่น	ๆ 124.87 37.32 75.66 20.63 67.34 46.26

2.	 รายได้จากการจ�าหน่ายต่าง
ประเทศ

0.23 0.07 - - 0.32 0.22

รายได้จากการขายและบริการ 330.40 98.75 359.28 97.95 141.90 97.49

รายได้อื่น	/2 4.17 1.25 7.52 2.05 3.66 2.51

รวมรายได้ 334.57 100.00 366.80 100.00 145.56 100.00

หมายเหตุ

 /1	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม	ประกอบด้วย	สีป้องกันสนิม	สีเคลือบไม้	และสีอุตสาหกรรมอื่น	ๆ
 /2	 รายได้อื่น	ประกอบด้วย	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	รายได้ค่าเช่า	ดอกเบี้ยรับ
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	 	 1.2.2	 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

	 	 (1)	ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

1.  กลุ่มผลิตภณัฑ์สอุีตสาหกรรม	ประกอบด้วย	สป้ีองกนัสนมิ	(Protective	Coating)	สเีคลอืบไม้	(Timber	Coating)	
และสีอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	(Industrial	Coating)

สีป้องกันสนิม	 เป็นสพีเิศษทางด้านวิศวกรรมท่ีใช้ส�าหรับทาโครงสร้างเหลก็เพือ่ป้องกันสนมิ	และทนทาน
ต่อมลภาวะ	(อาท	ิแสงแดด	ไอน�า้เคม็	เป็นต้น)	และสารเคม	ีรวมทัง้คงสภาพความสวยงาม
ในอตุสาหกรรมหนัก	ให้มอีายกุารใช้งานทีย่าวนาน	ซึง่โดยปกตหิากจ�าแนกประเภทในเชงิ
วิศวกรรมแล้ว	สีป้องกนัสนมิจะประกอบด้วย	สรีองพืน้	สชีัน้กลาง	และสทีบัหน้า	ซึง่แต่ละ
ชั้นจะท�าหน้าที่	และให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน	ดังนี้

สีรองพ้ืน	 :	 ใช้ป้องกนัสนมิเหลก็	และให้ความยดึเกาะทีด่กีบัผวิเหลก็	อาทิ	ส	ีInorganic	
Zinc	Primer	เป็นต้น

สีชั้นกลาง	 :	 ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับระบบสี	อาทิ	สีอีพ๊อกซี่	เป็นต้น

สีทับหน้า	 :	 ใช้ป้องกันพื้นผิวเหล็กจากสภาวะแวดล้อมภายนอก	 (แสงแดด	 ไอน�้าเค็ม	
สารเคมี)	อาทิสีโพลียูเรเทน	เป็นต้น

สีเคลือบไม้									 เป็นสีที่ใช้ส�าหรับเคลือบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม	และคงทนต่อสภาพการใช้งานจริง	ซึ่ง
โดยทั่วไปมักใช้เคลือบหลายชั้น	เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ	อาทิ	ความเรียบเนียน	เป็น
เงา	ทนทานต่อสารเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นต้น
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สีอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	 เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหน่ึงในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ	ซึง่ประเภทของสอุีตสาหกรรมจะมคีวามหลากหลายและแตกต่างออกไปตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆ

2.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	(Decorative	Paints)	 เป็นสทีีใ่ช้ส�าหรบัทาอาคาร	บ้าน	โรงแรม	และส�านกังานทัว่ไป	
เพื่อให้เกิดความสวยงาม	และทนทานจากสภาวการณ์ต่างๆ	ซึ่งโดยทั่วไปสีทาอาคารจะประกอบไปด้วยสีรองพื้น
และสีทับหน้า	โดยสีบางชนิดจะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นต่อพื้นผิว	ป้องกัน	น�้ารั่วซึม	ทนเชื้อราทั้งภายนอกและภายใน	
และสามารถเช็ด	 /หรือ	ล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่าย	นอกจากนี้	 สีทาอาคารบางชนิดยังสามารถสะท้อนความร้อน
เพือ่ประหยดัพลงังาน	และเป็นสทีีไ่ร้กลิน่ทีใ่ช้ทาภายในโดยไม่สร้างอาการแพ้ให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัด้วย	ปัจจบุนับรษิทัฯ	
ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนลขิสทิธิช์ือ่ทางการค้าไว้จ�านวนหนึง่	ซึง่ได้กระท�ามาอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ป้องกันการเลยีน
แบบจากคู่แข่ง

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการวิจัยพัฒนาอย่างมาก	ทั้งที่ท�าการวิจัยพัฒนาโดยทีมวิจัยของบริษัทฯ	เอง	และรับ
การสนับสนุนจากบริษัทสีชั้นน�าในต่างประเทศ	ดังได้ชี้แจงไว้ในหัวข้อ	 (ง)	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	 -	
สัญญาที่มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ	

	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตที่ส�าคัญของบริษัทฯ	มีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

ใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม	(กนอ.03/4)

ใบอนุญาตของกรมสรรพสามิต	
กระทรวงการคลัง

ขอบเขต ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายสีน�้า	
สีน�้ามัน	สีเคลือบ	และทินเนอร์

เป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

อายุใบอนุญาต จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2564
บริษัทฯ	ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการขอต่อ
ใบอนุญาต

จนถึงวันที่	24	พฤศจิกายน	2564
บริษัทฯ	อยู่ระหว่าด�าเนินการขอต่อใบ
อนุญาต

	 บรษิทัย่อยได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุเมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	2561	กจิการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้าจากพลังงานหมุนเวียน	 ยกเว้นขยะหรือเช้ือเพลิงจากขยะ	 ซึ่งได้
รบัการส่งเสรมิตามมาตรการส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	โดยได้รบัสทิธแิละ
ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรบางประเภท	 รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ	 ตามที่
ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลทุนเป็นระยะเวลา	8	ปี	นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	ใน
ฐานะทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทุน	บรษิทัย่อยต้องปฏิบตัติามเงือ่นไขและข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	ตามทีร่ะบไุว้ในแต่ละ
บัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัทย่อยยังไม่ได้เริ่มกระบวนการผลิตจากสิทธิพิเศษดังกล่าว

	 (2)	 การตลาดและการแข่งขัน

	 	 (ก)	 การท�าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ

• นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา
ทีผ่่านมาบรษัิทฯ	มนีโยบายท�าตลาดในลกัษณะโครงการใหญ่	ๆ 	เป็นหลกั	เนือ่งจากผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ	มคุีณภาพสูง	เป็นทีต้่องการของลกูค้ารายใหญ่	เช่น	โครงการซ่อมบ�ารงุคลงัน�า้มนั	
โครงการซ่อมบ�ารุงแท่นกลางทะเล	โครงการก่อสร้างต่าง	ๆ 	ของทางราชการ	เป็นต้น	แต่ในปี	
2565	นี้	บริษัทฯ	ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร	พร้อมปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่	
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เนื่องจากการที่บริษัทฯ	มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมได้เกือบทุกด้านทุกระดับ	สามารถ
แข่งขันในโครงการต่าง	ๆ	ได้ทุกขนาด	ทั้งใหญ่	กลาง	และเล็ก

• อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม
คูแ่ข่งของบรษิทัฯ	มทีัง้ผลติภณัฑ์ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ข้ามาท�าธรุกจิในประเทศไทย	
หากมองในภาพรวม	 เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ	 ใช้มาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์สี
ระดับโลก	 ท�าให้คุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง	 แต่ก็มีระดับราคาท่ีสูงกว่าเช่นกันในผลิตภัณฑ์บาง
ประเภท	แต่บริษัทฯ	ก็มีการพัฒนาส่วนผสมและปรับวัตถุดิบต่าง	ๆ 	เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ดียิ่งขึ้น

ลักษณะลูกค้า	ความสัมพันธ์	–	หากแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว	ให้ระบุ	พร้อมสรุป
สาระส�าคัญของสัญญาแต่งตั้งด้วย

ลูกค้าของบริษัทฯ	 จะเป็นในลักษณะโครงการขนาดใหญ่	 แต่บริษัทฯ	 มีนโยบายขยายเข้าสู่
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายดูแล
พื้นที่ภาคเหนือแล้ว	และก�าลังจะขยายไปในทั่วทุกภาคของประเทศ

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่	ที่เคยใช้หรือรู้จักคุณภาพของสีได
เมทเป็นอย่างดี	 หรือบริษัทต่างชาติในประเทศไทยท่ีมีการระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีมา
จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ

• การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
บริษัทฯ	 เน้นการจ�าหน่ายแบบขายตรง	 (Direct	Sales)	แต่หลังจากการปรับโครงสร้างใหม่	
บริษัทฯ	จะเพิ่มช่องทางตัวแทนจ�าหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศด้วย

• สัดส่วนการจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทฯ	เน้นขายในประเทศเป็นหลัก	แต่ในปี	2564	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีโอกาสส่งผลิตภัณฑ์
ให้กบัโครงการเสาส่งสญัญานของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	(Republic	of	the	Union	
of	Myanmar)	และมโีอกาสทีจ่ะขยายไปยงัโครงการของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว	 (Lao	 People’s	 Democratic	 Republic)	 ในปี	 2565	 นอกจากน้ี	 ยังร่วมกับบริษัท	
อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้า	MRT	
ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	(Republic	of	the	Philippines)

	 	 (ข)	 สภาพการแข่งขัน

• สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี	ที่ผ่านมา
มกีารแข่งขนัสงูจากคูแ่ข่งในการลดราคา	ท�าให้บรษิทัฯ	ต้องปรับตวัในการปรับปรงุผลติภณัฑ์
ให้สามารถมีระดับราคาที่แข่งขันได้ง่ายขึ้น

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ยงัมแีนวโน้มการขยายตวัของอตุสาหกรรมทีดี่	ทัง้งานซ่อมปรบัปรงุ	และงานโครงการใหม่	ทัง้
จากภาครัฐและภาคเอกชน
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• จ�านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ
ประมาณ	5-6	ราย

• ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
โดยเฉล่ียการท�าธุรกิจทีผ่่านมา	ขนาดของบรษิทัฯ	จะอยูร่ะดบักลางเม่ือเทยีบกบัคู่แข่งในตลาด	

• สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
การเข้ามาของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่	 ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถกลับมามีศักยภาพในการแข่งขัน
แข็งแกร่งเช่นเดิม	 โดยมีแนวโน้มที่จะเข้มแข็งมากกว่าเก่าอีก	 เนื่องจากทีมผู้บริหารชุดใหม่มี
ประสบการณ์สงู	และมสีายสมัพนัธ์ทีด่กีบัองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง	ท�าให้บรษิทัฯ	มโีอกาส
ที่จะได้งานโครงการต่าง	ๆ	มากยิ่งขึ้น	

	 	 (ค)	 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ	600,000	 ลิตรต่อปี	 โดยมีอัตราการใช้
ก�าลังการผลิต	(Utilization	Rate)	ประมาณร้อยละ	30	ของก�าลังการผลิตรวม	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่
กบัความยากง่ายและรายละเอยีดการผลติในแต่ละช่วงเวลาทีเ่กดิจากความต้องการสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า	บรษิทัฯ	ไม่ได้มกีารพึง่พงิการจดัซือ้วตัถดุบิจากผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิรายใดรายหนึง่เกิน
กว่าร้อยละ	30	ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ

	 	 	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้ามี	4	ประเภท	คือ

1.	 สารเรซิน	(Resin)	 :	 เป็นสารเคมีท่ีเป็นตวัก�าหนดคณุลกัษณะของส	ีอาทิ	ความ
แข็ง	ความทนทานต่อน�้าและสภาพภูมิอากาศ	เป็นต้น

2.	 ตัวให้สี	(Pigment)	 :	 เป็นสารเคมีที่ท�าให้เกิดสีสันตามความต้องการและตาม
สูตรที่ก�าหนดโดยตัวให้สี	หรือPigment	มีทั้งแบบที่เป็น
ผงและของเหลว

3.	 ตัวท�าละลาย	(Solvent)	 :	มคีณุสมบตัช่ิวยละลายส่วนผสมของวตัถดุบิให้เขาเป็นเน้ือ
เดยีวกนั	และลดความหนดืเพือ่ท�าให้สามารถใช้งานได้ง่าย

4.	 ตัวเติมคุณสมบัติ	(Additive)	:	 เป็นสารเคมทีีใ่ช้เพือ่เพิม่เตมิคณุสมบตัพิเิศษบางประการ
ของสีแต่ละชนิด	อาทิ	 ลดการเป็นฟอง	ป้องกันรังสีอัลต
ร้าไวโอเลต	ป้องกันเชื้อรา	เป็นต้น

ทั้งนี้	 การผลิตสีแต่ละชนิดจะมีขั้นตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน	แต่ส่วนผสม	 สูตรการผลิตส	ี
และการตรวจสอบ	 คุณภาพจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามคุณสมบัติของสีแต่ละ
ประเภท

	 	 (ง)	 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ	
87,914,816	บาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีรายละเอียดดังนี้	
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ประเภททรัพย์สิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

การใช้งาน มูลค่าตาม
บัญชี	(บาท)
31	ธันวาคม	

2564

ภาระผูกพัน

1.	ที่ดิน เป็นเจ้าของ ที่ตั้งอาคารโรงงาน 72,240,000 ที่ดินโฉนดเลขที่	85930	ตั้งอยู่ที่นิคม
อตุสาหกรรมบางป	ูซอย	1	ต�าบลบางปู
ใหม่	อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวัด
สมุทรปราการ	 เนื้อที่	 6-1-80	 ไร่	 ติด
ภาระจ�านองพร้อมอาคารสิง่ปลกูสร้าง
ตามข้อ	2.	มูลค่าจ�านองรวม	97.0	ล้าน
บาท	กับ	บริษัท	บียอนด์	แคปปิตอล	
จ�ากัด

2.	อาคาร เป็นเจ้าของ อาคารโรงงานและ
ส�านักงาน

5,601,850 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	 ตั้งอยู ่ที่นิคม
อตุสาหกรรมบางป	ูซอย	1	ต�าบลบางปู
ใหม่	อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	จงัหวัด
สมทุรปราการ	ตดิภาระจ�านองร่วมกนั
กับที่ดินตามข้อ	1.	กับ	บริษัท	บียอน
ด์	แคปปิตอล	จ�ากัด

3.	เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เป็นเจ้าของ เครื่ อ ง จั ก รและ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการ
ผลิต

9,297,964 -	ไม่มี	-

4.	เคร่ืองตกแต่งและ
เครือ่งใช้ส�านักงาน

เป็นเจ้าของ 774,990 -	ไม่มี	-

5.	ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 12 -	ไม่มี	-

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 87,914,816

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ	
174,648	บาท	โดยรายการดงักล่าว	ได้แก่	ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์เกีย่วกับโปรแกรมด้านบญัชี	
ด้านการผลิต	และด้านจัดซื้อ

สัญญาที่มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ	 ได้ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตสีกับ	 Carboline	
International	Corporation	และ	Valspar	Paint	(Australia)	Pty	Ltd.	ซึ่งสามารถสรุป
สาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้
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สรุปสัญญาที่มีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา Carboline	International	Corporation	
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Valspar	Paint	(Australia)	Pty	Ltd.
ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ท�าสัญญา 28	มีนาคม	2560 1	กรกฎาคม	2559

ลักษณะสัญญา ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต
สี	 และเป็นผู ้แทนจ�าหน่ายสินค้าให้กับ	
Carboline	 International	 Corporation	
ในประเทศไทย

ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต
สี

ระยะเวลาผูกพัน 5	 ปี	 นับจากวันที่ลงนามในสัญญา	 ได้ต่อ
สัญญาอีก	3	ปี

3	ปี	นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ก่อนครบก�าหนดอายุสัญญา	 3	 เดือน	 คู ่
สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถส่งหนงัสอืแจ้ง
ความประสงค์ขอต่ออายุสัญญาออกไป	 ซ่ึง
สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ	3	ปี

ค่าลิขสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ	 หรือ	
ขั้นต�่า	ตามประเภทสินค้า

คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ	 หรือ	
ขั้นต�่า	ตามประเภทสินค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	บริษทัฯ	มบีริษทัย่อย	และบริษทัที่เกีย่วข้อง	ดงัมีรายละเอยีดตาม
ตารางข้างล่างนี้

ชื่อบริษัท สัดส่วนถือ
หุ้น

(ร้อยละ)

วิธีมูลค่า
ยุติธรรม
(บาท)

วิธีราคาทุน	/1

(บาท)

บริษัทย่อย บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด
บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด

99.99
99.99

9,900
17,490,000

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด
บริษัท	ซันโค้ท	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
บริษัท	แมคทริค	จ�ากัด	(มหาชน)

14.00
10.00
4.08

45,728,000
1,539,200

14,357,000

หมายเหตุ  /1	มูลค่าสุทธิ	หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัฯ	ค�านงึถงึผลตอบแทนจากการลงทุน	ความเสีย่งจากการลงทนุ	และสภาพคล่องทางการ
เงินของบริษัทฯ	 อย่างรอบคอบ	 โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์
ต่อการด�าเนินธุรกิจเป็นส�าคัญ	 โครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
ตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีนโยบายส่งกรรมการ	 และ/หรือ	 ผู้
บริหารบริษัท	เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย	เพื่อควบคุมทิศทาง	และนโยบายที่
ส�าคัญ	ซึ่งอาจรวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทดังกล่าว



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
13

ในกรณีบริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัทฯ	จะไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลการบริหารจัดการโดยตรง	แต่
จะตดิตามผลการด�าเนนิงานในฐานะผูถ้อืหุน้ทัว่ไป	แต่ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ยงัไม่มนีโยบายการลงทนุ
เพิ่มเติมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ท�าธุรกิจสีในระยะเวลาอันใกล้นี้

ราคาประเมินทรัพย์สินใหม่

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัด
มูลค่าที่ดินภายหลังการรับรู้รายการ	 จากเดิมวัดมูลค่าท่ีดินภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธี
ราคาทุน	เป็นวิธีตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	
ทัง้นี	้เนือ่งจากฝ่ายบรหิารพจิารณาว่างบการเงนิของกลุม่บรษิทัจะแสดงฐานะการเงนิได้เหมาะ
สมมากขึ้น	 บริษัทฯ	 ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงบการเงินรวม
ส�าหรบัปีสิน้สดุ	31	ธนัวาคม	2564	โดยไม่ได้ปรบัย้อนหลงักบัข้อมลูทางการเงนิของงวดบญัชี
ก่อน	 เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการปรับมูลค่าตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าว	ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8	เรื่อง	นโยบายการ
บัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด	ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 55,769,500

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (11,153,900)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 44,615,600

(หน่วย	:	บาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
31	ธันวาคม	2564

ก�าไรจากการตีราคาที่ดินสุทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 44,615,000

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพิ่มขึ้น 44,615,000

(จ)	 งานที่ยังไม่ส่งมอบ	 เฉพาะงานโครงการ	 หรือชิ้นงาน	 ที่มีมูลค่าสูง	 และใช้เวลาในการส่ง
มอบงาน

	 	 	 -	ไม่มี	-



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

14

	 1.3	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 	 1.3.1	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 	 	 บริษัทย่อย

(1)					ACCT	จดทะเบยีนจัดตัง้เม่ือวันท่ี	28	มีนาคม	2531	ตัง้อยูเ่ลขท่ี	602	หมู่	2	ถนนสขุุมวทิ	
ต�าบลบางปใูหม่	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวดัสมุทรปราการ	ด�าเนินธรุกิจจ�าหน่าย
สี	 รับเหมาทาสีงานโครงการ	 ออกแบบติดตั้ง	 ระบบป้องกันสนิมแบบ	 Cathodic	
Protection	 ส�าหรับท่อก๊าซใต้ดิน	 โครงสร้างเหล็กใต้น�้า	 ฯลฯ	 และการป้องกันการ
กัดกร่อนด้วยระบบ	Wax	Tape	โดยบริษัทถือหุ้นใน	ACCT	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	
29,982	หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน	510	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	99.98	ของทุนจด
ทะเบียนของ	ACCT	ซึ่งเท่ากับ	4,000,000	บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

(2)					บริษัท	ไอเจน	เอเนอยี่	จ�ากัด	(IGEN-ENERGY)	จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	26	เมษายน	
2556	1011	อาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์	ชั้น	17	ถนนพระราม	3	แขวงช่องนนทรี	
เขตยานนาวา	 กทม	 10210	 ด�าเนินธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ทดแทน	 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 99.97	 ของทุนจดทะเบียนของ	 IGEN-
ENERGY	ซึ่งเท่ากับ	39,910,000	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	399,100	หุ้น	มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	

1.3.2	 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ	 10	
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว	ให้อธิบายเหตุผลประกอบ

	 	 	 -ไม่มี-

	 	 1.3.3	 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 	 	 -ไม่มี-

	 	 1.3.4	 ผู้ถือหุ้น

	 	 	 (1)	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

	 	 	 	 (ก)		 ผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	ณ	วันที่	15	พฤศจิกายน	2564

99.98% 99.97%
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ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น %	หุ้น

1 บริษัท	ที.เอช.เอส.รับเบอร์	อินดัสทรี	จ�ากัด 280,493,562 17.37%

2 นาย	พูลฤทธิ์	ปราณีประชาชน 60,190,000 3.73%

3 นาย	ธนัท	ธาตุทองแท้ 57,500,000 3.56%

4 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 45,417,401 2.81%

5 นาง	จู-ปิง	เซียว 37,800,000 2.34%

6 นางสาว	ณัฐฐาพญา		วิสิฐธนบดีกร 35,000,000 2.17%

7 นาย	วิชัย			วนวิทย์ 26,425,000 1.64%

8 นาย	ประพันธ์	ครรชิตาวรกุล 20,000,000 1.24%

9 น.ส.	พิมพาพร	แก้วกระจ่าง 17,000,000 1.05%

10 นาย	วรดิศ	ธนภัทร 15,000,000 0.93%

(ข)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการ	หรือ
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

	 	-ไม่มี-

(2)	 หากเป็น	holding	company	ให้แสดงรายชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธรุกจิหลกั
ด้วย

	 	 	 -ไม่มี-

(3)		 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(shareholders’	agreement)	ในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการออกและเสนอขายหลักทรพัย์	หรอืการบริหารงานของบรษิทั	และอธิบายสาระส�าคญั
ที่มีผลต่อการด�าเนินงาน

	 	 	 -ไม่มี-

	 1.4	 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

บริษัทฯ	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	
2,015,642,674.50	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	4,031,285,349	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	
บาท	ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน932,561,783.00	บาท

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่ได้มีการออกหุ้นประเภทอื่น	นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

	 1.5	 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่	3	(DIMET-W3)

เมื่อวันที่	20	เมษายน	2563	บริษัทฯ	ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่	3	(DIMET-W3)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน	466,923	หน่วย	โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่	3	มีรายละเอียดโดยสรุปได้	ดังนี้
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• เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้	และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเอ็ม	เอ	ไอ

• อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ	2	ปี

• วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	20	เมษายน	2563

• อัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1.8679	หุ้น

• ราคาใช้สิทธิ	0.3479	บาทต่อหุ้น

• ก�าหนดการใช้สิทธิทุกวันที่	20	ของเดือนพฤษภาคม	สิงหาคม	พฤศจิกายน	และ	กุมภาพันธ์	และ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่	18	กุมภาพันธ์	2565

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทครัง้ที	่3	(DIMET-W3)	
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�านวน	466,923	หน่วย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่	4	(DIMET-W4)

เมื่อวันที่	30	กันยายน	2563	บริษัทฯ	ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่	4	(DIMET-W4)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน	806,553,450	หน่วย	โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่	4	มีรายละเอียดโดยสรุปได้	ดังนี้

• เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้	และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเอ็ม	เอ	ไอ

• อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ	3	ปี

• วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	16	พฤศจิกายน	2563

• อัตราการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น

• ราคาใช้สิทธิ	0.50	บาทต่อหุ้น

• ก�าหนดการใช้สิทธิทุกวันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม	มิถุนายน	กันยายน	และธันวาคม	ของ
ทุกปี	วันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่	 31	มีนาคม	2564	และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ	3	ปี	นับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทครัง้ที	่4	(DIMET-W4)	
ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�านวน	806,553,450	หน่วย

	 1.6	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 	 1.6.1	 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ	 ได้	 โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	 มีสภาพคล่อง
ทางการเงนิสมควรพอจะท�าเช่นนัน้	แล้วรายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราว
ต่อไป

บริษัทฯ	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก
ส�ารองต่าง	ๆ 	ทกุประเภททีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคับของบรษิทัฯ	และตามกฎหมาย	หากไม่มเีหตุ
จ�าเป็นอื่นใด	(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)		
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	 	 1.6.2	 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทย่อยได้	 โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	 เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัย่อยมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นคร้ังคราว	เมือ่เหน็ว่า
บรษัิทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงนิสมควรพอจะท�าเช่นนัน้	แล้วรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุน้
ของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้	 บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 เป็น
หลัก	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการบริษัทย่อยจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง	ๆ	อาทิ	เช่น	
ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย	การส�ารองเงินไว้เพื่องบลงทุน	 เพ่ือ
จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม	หรือ	เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย	โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น	
จะต้องไม่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานหรอืสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัย่อยอย่างมนียั
ส�าคัญ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

2.��การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัผดิชอบในการบรหิารและควบคุมการบรหิารความเสีย่งขององค์กร	ได้แก่	
พจิารณาและก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง	ก�าหนดกฎระเบียบและวิธีการในการปฏบัิติงานบรหิารความเสีย่ง	
ตรวจสอบ	และวดัผลความเสีย่งต่าง	ๆ 	ขององค์กร	แล้วน�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

	 2.1	 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 และจะต้องน�าไป
ปฏบิตัทิัง้องค์กร	ตัง้แต่คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และบคุลากรทกุคน	บรษิทัฯ	ได้ออกแบบกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
องค์กร	 นอกจากนี้	 ยังสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ	 เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรก�าหนดไว้

1.		 การก�าหนดกลยุทธ์

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 ในการบริหารความเสี่ยง
อย่างชดัเจน	และให้ทราบทัง้องค์กร	ทัง้นี	้เพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

2.		 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

	 ผังโครงสร้างบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	ดังนี้

	 ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท		 มีหน้าท่ีความรบัผดิชอบโดยรวมในการก�ากบัดแูลการบรหิาร
ความเสี่ยงในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		 มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการพจิารณา	สอบทานประสทิธภิาพ
ของการควบคมุภายใน	และตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง
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3.		 กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการบริษัท	จะได้รับทราบถึงการประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุม	ความคืบหน้า	การดูแลติดตาม	อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มั่นใจว่า

(1)		 มีการติดตาม	ประเมินสถานการณ์	วิเคราะห์	และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

(2)		 มีการรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง	 และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อ 
ผู ้บริหารที่รับผิดชอบ	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป

(3)			 มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ

(4)		 มีทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดล�าดับความส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ

(5)		 มีการรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง	 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทุกไตรมาส	

	 2.2	 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

	 	 2.2.1	 ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

ความเส่ียงต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	สามารถแบ่งออกได้เป็น	1.	ความเสีย่งด้านกลยทุธ์	
2.	ความเสี่ยงด้านการผลิต	3.	ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน	และ	4.	ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 ซึ่งมีรายละเอียดของความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง	ดังต่อไปนี้

1.	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1	ความเสี่ยงจากการสัญญาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชั้นน�าของโลก	ได้แก่	
Valspar	Paint	(Australia)	Pty	Ltd.	จากประเทศออสเตรเลีย	และ	Carboline	International	
Corporation	จากประเทศสหรฐัอเมรกิา	ซึง่บรษัิทฯ	มีสญัญาการให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
การผลิต	ดังนี้

(1)		 Valspar	Paint	(Australia)	Pty	Ltd.	(“VALSPAR”)	ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ	Wattyl	
และยังคงให้ลิขสิทธิ์	(License)	แก่บริษัทฯ	ในการผลิตและจ�าหน่ายสีเคลือบไม้และสีทา
อาคาร	 เป็นระยะเวลา	 3	ปี	 โดยการต่ออายุสัญญา	บริษัทฯ	สามารถต่ออายุได้คราวละ	 
3	ปี	ปัจจุบันสัญญานี้มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่	 1	กรกฎาคม	2559	ถึง	 วันที่	 30	มิถุนายน	
2562	และ	ต่ออายอีุก	3	ปี	ถงึวนัที	่30	มถินุายน	2565	ซึง่บรษิทัฯ	จะท�าการต่ออายสุญัญา
ต่อไป

(2)		 Carboline	 International	 Corporation	 (“CARBOLINE”)	 ให้ลิขสิทธ์ิ	 (License)	 
แก่บรษัิทฯ	ในการผลติและจ�าหน่ายสป้ีองกันสนิมของ	CARBOLINE	โดยมีระยะเวลาผกูพนั	
5	ปี	นับจากวันที่ลงนามสัญญา	(ตั้งแต่วันที่	28	มีนาคม	2560	ถึงวันที่	27	มีนาคม	2565)	
ปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาแล้ว
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	 การพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตของทั้งสองบริษัทดังกล่าวอาจท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับความเสี่ยงจาก
การไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต	หรือการถูกบอกเลิกสัญญา	หรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขสัญญาอย่างมีนัยส�าคัญ	

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

• ผลิตสีป้องกันสนิมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	 ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทฯ

• จัดตั้งทีมบริการทางเทคนิคเพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้สีที่ถูกต้อง	ณ	สถานที่ของลูกค้า	
อย่างรวดเร็ว

• สร้างช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ส	ีและความได้เปรยีบทางการแข่งขนัด้านการตลาด	
เพื่อให้ค�าแนะน�าและกลยุทธ์การขายแก่ทั้งสองบริษัท

• มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

• มีความพร้อม	 ประสบการณ์	 และความช�านาญในด้านการผลิตและจ�าหน่ายสีภายใต้
เทคโนโลยีของทั้งสองบริษัทเป็นอย่างดี	

• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สีของทั้งสองบริษัทดังกล่าว

• จดลิขสิทธ์ิตราสินค้าเป็นของตนเองในหลายสินค้า	 และด�าเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่งลูกค้ายอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี

1.2	ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 วัตถุดิบของบริษัทฯ	 เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีความเก่ียวเนื่องกับราคาน�้ามันดิบ	 และราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี	 ซึ่งอิงกับราคาตลาดโลก	 และเสนอราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	 ดังน้ัน	 บริษัทฯ	
อาจได้รบัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวัตถุดบิและอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ	

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

• สั่งซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศเป็นหลัก	คิดเป็นประมาณร้อยละ	90	

• ลดการน�าเข้าวตัถดุบิโดยตรงจากต่างประเทศ	โดยไม่ให้เกนิร้อยละ	10	ของการสัง่ซือ้วตัถดุบิ
ทั้งหมด

• ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward	 contract)	 กับธนาคารพาณิชย	์
ในกรณีที่เป็นการน�าเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศ	

• เน้นผลติสนิค้าตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้าองค์กร	เพือ่สามารถวางแผนการผลติให้สอดคล้องกบั
แผนการจ�าหน่ายได้	 และก�าหนดราคาสินค้าที่จะจ�าหน่ายให้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้

2.	 ความเสี่ยงด้านการผลิต

2.1	ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิต	อันเนื่องมาจากเหตุอัคคีภัย

	 เนือ่งจากอตุสาหกรรมการผลติสใีช้วตัถุดบิเคมีภัณฑ์ในการผลิต	ซึง่เป็นวตัถุดบิทีง่่ายต่อการตดิไฟ	
ดังนั้น	 หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี	 หรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน	 บริษัทฯ	 อาจได้รับ
ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยได้	
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	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

• ฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบริษัทฯ	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการผลิต	ข้อควรปฏิบัติ	และ	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	รวมไปถึงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย	 อาทิ	 การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมี	
อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง	สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง	และสารอันตรายที่เกิดจาก
การสลายตัว	เป็นต้น	

• ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	 โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	 เทศบาลต�าบลแพรกษา	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	มา
ให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	

• เลือกใช้อุปกรณ์กันระเบดิ	(Explosion	Proof)	อาท	ิหลอดไฟ	มอเตอร์เครือ่งจกัร	หม้อแปลง
กันระเบิด	เป็นต้น	ซึ่งหากเกิดประกายไฟ	หรือการสปาร์คของกระแสไฟ	อันจะน�ามาซึ่งการ
เกิดการลุกไหม้ภายในโรงงานได้	 ดังนั้น	 ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยที่อาจท�าให้เกิดการ
หยุดชะงักของการผลิตสินค้า	จึงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย	

	 อนึ่ง	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวเลย

2.2	ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ

	 บริษัทฯ	 อาจได้รับความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีท่ีผู้ผลิตไม่สามารถผลิตหรือจ�าหน่าย
วัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ	ได้ตามปริมาณ	เวลา	และเงื่อนไขที่บริษัทฯ	ก�าหนดไว้	ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ด�าเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ	

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

• กระจายการจัดหาวัตถุดิบ	โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่ายมากกว่า	1	แห่ง	

• มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบทุกราย

• สรรหาวัตถุดิบชนิดอื่นเพื่อทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลนได้

• ส�ารองวัตถุดิบให้เพียงพอ

• วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

อนึ่ง	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ยังไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากความเสี่ยงนี้

2.3	ความเสี่ยงทรัพยากรบุคคล

	 บรษิทัฯ	อาจได้รบัความเสีย่งจากการสญูเสยีบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านการผลติ	การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้	

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

• ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

• กระจายงาน	ลดการพึ่งพิงบุคลากรรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

• ส่งเสริมและมอบหมายให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท�างานในหน้าที่ต่างๆ	เพื่อเรียนรู้งานและทักษะด้านอื่นๆ
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• ส่งเสริมให้พนักงานมีต�าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น	

• วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการลาออกของพนักงาน

	 อนึ่ง	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	มีอัตราการลาออกของพนักงานในส่วนงานดังกล่าวน้อยมาก

3.`ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

3.1	ความเสี่ยงที่เกิดจากการปล่อยเครดิตให้ลูกค้าและการติดตามหนี้สิน

	 บรษัิทฯ	อาจได้รบัความเส่ียงจากการทีล่กูค้าไม่สามารถจ่ายหรอืช�าระหนีค้นื	ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงานและฐานะเงินของบริษัทฯ	

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

• มีหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อลูกค้าอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์	

• พิจารณาความสามารถในการช�าระของลูกค้าแต่ละราย	และอนุมัติอย่างรอบคอบ

• ติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ

• ในกรณีทีล่กูค้าผดินดัช�าระ	ให้เร่งเจรจาเพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างรวดเรว็	และหากจ�าเป็น	
ให้ด�าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

• จ้างบริษัทบริหารจัดการหนี้	

4.	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 บริษัทฯ	อาจได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนด
ต่าง	ๆ	ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร	การเสียสิทธิพิเศษจากบัตรส่งเสริมการลงทุน	ค่าปรับ	
เป็นต้น

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

• จัดท�าคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	และมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับ
ผดิชอบความเสีย่งในเรือ่งนัน้	ๆ 	ตดิตามดแูลให้บรษัิทฯ	ปฏบิตัติามอย่างถกูต้องและครบถ้วน

	 	 2.2.2	 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

	 	 	 -	ไม่มี	-

	 	 2.2.3	 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

	 	 	 -	ไม่มี	-

3.��การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

	 บริษัท	 ไดเมท(สยาม)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตระหนักดีว่าบริษัทฯ	 เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม	 จึง
ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยปี	2564		ทางบริษัทฯได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน	 และเป็นปีแรกที่ทางบริษัทจัดท�ารายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	 เพื่อน�าเสนอผลการ
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ด�าเนินการตามนโยบายต่างๆ	ที่ทางบริษัทได้ด�าเนินการตั้งแต่วันที่	1	ม.ค.	2564	-	31	ธ.ค.	2564	ให้กับผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	โดยครอบคลุมถึงมิติเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนของบริษัทฯ	

	 3.1	 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท	ไดเมท(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการและสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ	
ภายในการด�าเนินธุรกิจที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 โดยค�านึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย	 สังคมและ
สิ่งแวดล้อม	 มุ่งเน้นการด�าเนินการบนหลักการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 เคารพ
สิทธิมนุษยชน	 และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	 และมีความมุ่งม่ันในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ	
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ค�านึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โดยมีใจความส�าคัญดังนี้

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ	 ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการด�าเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 มีความเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ส่วนได้เสีย 
ทั้งห่วงโซ่คุณค่า	

มุ่งเน้นให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างทุกระดับ	มีหน้าที่สนับสนุน	ส่งเสริม	และปฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาความยัง่ยนื	จนเป็นวฒันธรรมด�าเนนิงานทีค่�านงึถงึประโยชน์
ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

สร้างความตระหนกัรูแ้ละความรับผดิชอบต่อแนวทางการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื	ท่ีจะสร้างความม่ันใจ
ว่าบริษัทจะพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้เสีย
รวมถงึส่งเสรมิการด�าเนนิงานทีรั่บผดิชอบตลอดห่วงโซ่คณุค่าขององค์กรอย่างต่อเนือ่งทัง้น้ีก�าหนดให้
กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	ทุกระดับและทุกคน	มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม	และปฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้	 จนเป็น
วัฒนธรรมที่ค�านึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 3.2	 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	(value	chain)

	 	 3.2.1	 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
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	 	 3.2.2	 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการติดต่อ ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย

การตอบสนองความคาด
หวังของผู้ส่วนได้เสีย

พนักงาน กิจกรรม ผู ้ บ ริ ห ารพบปะ
พนักงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สร ้ างแรง จูง ใจและรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพ

การแจ้งข้อมลูข่าวสารต่างๆ	ที่
เกี่ ยวข ้องกับองค ์กรและ
พนักงาน

ความปลอดภยัและชวีอนามยั
ที่ดีในการท�างาน

ส่งเสริมช่องทางการเรียนรู ้
เ พื่ อพัฒนา ศักยภาพของ
พนักงานในการท�างาน

การส�ารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน

ทิศทางการด�าเนินการของ
องค์กร

จัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	
( คปอ . ) 	 เ พื่ อ ดู แ ลค ว าม
ปลอดภัยและชีวอนามัยใน
การท�างาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อสารเป้าหมายทิศทางการ
ด�าเนินขององค์กร

ลูกค้า แบบสอบถามความพึงพอใจ
และข้อร้องเรียนของลูกค้า

ความปลอดภัย ในการใช ้
ผลิตภัณฑ์สี

การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
และบริการ

ช ่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ
พนักงานขาย	 และสื่อสังคม
ออนไลน์	 เช่น	 Facebook	
website	เป็นต้น

สินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสม
กับราคา

การด�าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส	และมีจรรยาบรรณ

การบริการที่ดี ท้ังก ่อนและ
หลังการขาย

การจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

ส่งมอบสินค้าได้ทันตามความ
ต้องการ

ความโปร่งใสในการประกอบ
ธุรกิจ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการติดต่อ ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย

การตอบสนองความคาด
หวังของผู้ส่วนได้เสีย

คู่ค้า การประชุมร่วมกับคู่ค้า ให้ผลตอบแทนที่จูงใจและ
เหมาะสมกับการด�าเนินงาน

ให้คู่ค้าประเมิณสถานการณ	์
และบริหารความเสี่ยงในการ	
supply	ต่างๆ	ให้กับบริษัทฯ

การรักษามาตรฐานในการส่ง
มอบและบรกิาร	ในการด�าเนนิ
ธุรกิจ

สร้างโอกาสมูลค่าและการ
เติบโตของคู่ค้า

ติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงในการ	supply	ต่างๆ

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ธรรม

ส ่ ง ก า รป ระ เ มิ น ผู ้ จั ด ห า
ภายนอกให ้ กับคู ่ค ้าได ้รับ
ทราบ

ความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน

การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
ตรงเวลา

นักลงทุน การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผลประกอบการทีด่ขีองบรษิทั การก�ากับดูแลตามนโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น

การบริหารงานที่โปร่งใส	 มี 
ธรรมาภิบาล	 และสามารถ
ตรวจสอบได้

การประกาศจ่ายเงินปันผลให้
กับผู้ถือหุ้น

ศักยภาพในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจ

ชุมชน ช่องทางการรับเรื่องและแจ้ง
เบาะแส

การสร ้างงานและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ชุมชน

กจิกรรมช่วยเหลอืชุมชนต่างๆ
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การส ่งเสริมและดูแลด ้าน 
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การด�าเนินธุรกิจและบริหาร
จัดการบริษัทฯให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของกฏหมายท่ี
เกี่ยวข้อง

การดูแลสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในการท�างาน

ก�ากบัดแูลและการปฏิบตัติาม 
กฏหมายและกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมและ
โครงการของหน่วยงานรฐัและ
องค์กรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การดูแลด้านสิทธิมนุษยชน
และการใช้แรงงานอย่างถูก
ต้องตามกฏหมาย

การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
25

	 3.3	 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

	 	 3.3.1	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท	ไดเมท(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสีคุณภาพสูง	มีเจตนารมณ์
แน่วแน่ทีจ่ะดแูล	รกัษาและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	อนัจะเกดิจากกระบวนการผลติและ
ผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ	รวมทัง้การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า	ฉะนัน้	บรษิทัฯ	จงึได้วาง
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร	ภายใต้เจตจ�านงค์	ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 รวมท้ังของสากล
และข้อก�าหนดของลกูค้าโดยน�ามาเป็นมาตรฐานข้ันต�า่ในการด�าเนินกิจกรรมของบรษิทัฯ

2.	 สร้างความตระหนกัแก่พนกังานทกุระดับ	และบคุคลทีเ่กีย่วข้องให้ตระหนักถงึความส�าคญั
ด้านสิ่งแวดล้อม	 พร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในการควบคุมดูแลและ
ป้องกันมลภาวะ	 ซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์

3.	 ก�าหนดวัตถปุระสงค์	เป้าหมาย	ระเบยีบและบทบาทหน้าทีใ่นการจดัการด้านสิง่แวดล้อม
โดยมกีารตดิตามประเมนิผลและทบทวนการด�าเนนิงานเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อ
เนื่อง

4.	 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	อุบัติภัยต่างๆ	จากการด�าเนินการของบริษัทฯ	ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเตรียมพร้อมแก้ไขกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

แนวทางการจัดการพลังงาน

บริษัทได้เห็นความส�าคัญของการประหยัดพลังงาน	 โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงาน
ที่บริษัทใช้มากที่สุด	 บริษัทจึงได้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม	 “รักโลกให้ปิดไฟ”	 ร่วมกับพนักงานทุกระดับ	 โดยสร้างความ
ตระหนักรู้ว่าผลของการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร	พร้อม
ทั้งวิธีการร่วมกันประหยัดพลังงาน	ผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

แนวทางการจัดการน�้า

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรน�้าที่น�ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สี	บริษัทฯ
ไม่ได้นิ่งนอนใจในการบ�าบัดน�้าเสียก่อนท่ีจะระบายน�้าเสียลงสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง	
บรษิทัให้ความส�าคญักบัการบ�าบดัน�า้เสยีก่อนปล่อยลงแหล่ง	โดยมกีารตรวจสอบคณุภาพน�า้
เสยีภายในอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจว่าคณุภาพน�า้เสยีได้ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสูร่ะบบ
บ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง

แนวทางการจัดการขยะ	ของเสียและมลพิษ

บริษัทฯ	 รับรู้ถึงปัญหาของเสียและมลพิษในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สี	 ที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม	 จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานและการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
โดยใช้วัตถดิุบทีไ่ม่มสีารประกอบของโลหะหนกัและรณรงค์การน�าของเสยีทีเ่กดิจากการผลิต
กลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง	
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แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ	 พิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่าได้เล็งเห็นว่าบริษัทฯ	 มีกระบวนการจัดส่งสินค้าท่ีท�าให้
เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด	 ทางบริษัทฯ	 จึงได้ตั้งเป้าหมายในการลดจ�านวนรอบในการ
ขนส่งโดยการจัดเส้นทางทีด่ทีีส่ดุเพือ่ลดจ�านวนรอบและลดน�า้มนัเชือ้เพลงิซึง่เป็นบ่อเกดิก๊าซ
เรือนกระจกที่ส�าคัญ	

	 	 3.3.2	 ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินการด้านพลังงาน

บริษัทฯ	ได้ติดตามผลการด�าเนินการตามโครงการที่ได้ก�าหนดขึ้นมา	ซึ่งมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
จากปีที่แล้วโดยปี	2563	แล้วมีการใช้ไฟฟ้า	371,145.40	kWh	และในปี	2564	มีการใช้ไฟฟ้า	
369,407.00	kWh	

ผลการด�าเนินการด้านการจัดการน�้า

บริษัทฯ	 ได้ท�าการตรวจวัดคุณภาพน�้าเสียโดยบริษัทภายนอก	 ผลลัพธ์ที่ได้คือทางบริษัทฯ	
สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ตามมาตรฐานที่กฏหมายก�าหนดไว้	

ผลการด�าเนินการด้านการขยะ	ของเสีย

บริษัทฯ	ได้มีการจัดการด้านขยะปนเปื้อนและของเสีย	อย่างมีประสิทธิผลที่ดี	โดยในปี	2564	
มปีรมิาณขยะปนเป้ือน	59.47	ตนั	และในปี	2565	มปีรมิาณขยะปนเป้ือน	43.10	ตนั	ซึง่ลดลง
จากปีที่แล้ว	27.5%	

ผลการด�าเนินการด้านก๊าซเรือนกระจก

บรษัิทฯ	ได้มกีารตรวจวัดคณุภาพของอากาศทีร่ะบายออกไปสูช่ัน้บรรยากาศ	ซึง่ผลการตรวจ
วัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฏหมายได้ก�าหนดไว้	 และมีวัดผลในการจัดการขนส่งสินค้า	
โดยปี	 2563	 มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยเฉลี่ย	 2.3	 บาทต่อกิโลกรัมและในปี	 2564	 มีค่า 
ใช้จ่ายในการขนส่งโดยเฉลี่ย	 2.1	 บาทต่อกิโลกรัม	 ซึ่งท�าให้เห็นว่าปริมาณการใช้น�้ามัน 
เชื้อเพลิงในการขนส่งมีปริมาณลดลงซึ่งสวนทางกับทิศทางราคาท่ีมีการปรับตัวข้ึน	 ท�าให้
บริษัทฯ	ได้มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอย่างมาก

	 3.4	 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

	 	 3.4.1	 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน    

บริษัท	 ไดเมท	 (สยาม)	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน	โดย
ตระหนกัและให้ความเคารพในความเท่าเทยีมกนัของบคุคล	และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์	
โดยไม่เลอืกปฏิบตั	ิไม่ว่าจะต่อพนกังานของบริษทั	หรอืต่อบรษิทัคูค้่า	ตลอดจนไม่ละเมดิสทิธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	โดยบริษัทฯ	มีแนวปฏิบัติดังนี้
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1.	 การไม่เลือกปฏิบัติ

	 บรษัิทฯ	ปฏบัิติต่อพนกังาน	และผูเ้กีย่วข้องด้วยโดยไม่เลอืกปฏบิติัต่อผูห้นึง่ผูใ้ด	เนือ่งจาก
ความแตกต่างของเชื้อชาติ	ศาสนา	สัญชาติ	เพศ	อายุ	พื้นฐานการศึกษา	สีผิว	สถานภาพทาง
สังคม	รสนิยมทางเพศ	หรือ	ลักษณะด้านอื่น	ๆ

2.	 แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

	 บรษิทัฯ	ห้ามมใิห้กระท�าหรอืสนบัสนนุให้มกีารบงัคบัใช้แรงงาน	การล่วงละเมดิ	หรอืข่มขู่
คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ	รวมทั้งมิให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	

3.	 การจ้างงานและการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	 โดยไม่มีการ
แบ่งแยก	กีดกัน	เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	และสถานะ

4.	 เวลาชั่วโมงท�างานและค่าจ้าง

	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีชั่วโมงการท�างาน	การจ่ายค่าจ้าง	และผลตอบแทนแก่พนักงานโดย
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ในกรณีที่มีการท�างานล่วงเวลาจะต้องได้รับ
การยนิยอมจากพนกังานทกุกรณ	ีรวมท้ังพนกังานทกุคนจะได้รบัการจดัสรรได้รบัวนัหยดุอย่าง
น้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน

5.	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท�างาน

	 สภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภยัถอืเป็นสทิธมินุษยชนทีพ่นกังาน	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทีเ่ข้ามาในพืน้ทีท่�างานพงึจะได้รบัอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกนั	บรษัิทฯ	จึงมุ่งม่ันท่ีจะปฏบัิติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	 เพื่อป้องกัน
และควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการท�างาน	 	 อีกท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 โดยให้พนักงาน
สามารถน�าเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานได้

6.	 ทรัพย์สินทางปัญญา

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายชัดเจนทีจ่ะไม่กระท�าการใดๆ	ทีจ่ะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	
ทั้งทางด้านลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	หรือเครื่องหมายการค้า	 โดยบริษัทฯ	มีแนวทางในการด�าเนิน
การที่ชัดเจน	 เช่น	 การสนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ	 ในการท�างานของพนักงาน	 เพื่อ
ป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

7.	 สิทธิความเป็นส่วนตัว

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักบัมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล		
โดยมีการก�าหนดแนวทางและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้
แก่พนกังาน	หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้สร้างเสรมิความตระหนกัรู้ด้านความส�าคญัของการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดอย่าง
เคร่งครัด
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นโยบายทางด้านสังคม

บริษัท	ไดเมท(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สี	มีความ
มุง่มัน่ในการด�าเนนิการด้วยความรบัผดิชอบต่อกระทบในด้านต่างๆท่ีเกดิขึน้จากการประกอบ
กิจการขององค์กร	โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ซื่อสัตย์และเป็นธรรมและ
มุ่งมั่นที่สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับ	 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่อยู่ร่วมกัน

	 	 3.4.2	 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

เนื่องจากสถานการณ์	COVID-19	ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้ในปี	2564	บริษัทฯ	มีมติให้น�า
พนักงานจ�านวนที่เหมาะสม	เข้าร่วมการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม	และสิ่งแวดล้อม	

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ท�าความสะอาดให้กับวัดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์	 ซ่ึง
เป็นวัดใกล้ชมุชนเพือ่ให้สาธชุนท้ังหลายทีมี่ความประสงค์ท�าความสะอาดวดัศรจีนัทร์ประดิษฐ์
ซึ่งเป็นสถานที่สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน	 ได้มีอุปกรณ์ท�าความสะอาดให้วัดมีภาพ
ลกัษณ์ทีส่ะอาดพร้อมต้อนรบัประชาชนทีเ่ข้ามา	และทางบรษิทัฯได้ร่วมท�าความสะอาดลานวัด	
และบริเวณโดยรอบของโบสถ์วัดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

 
 

บริจาคอุปกรณ์ท�าความสะอาดให้กับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมกวาดลานและบริเวณโดยรอบโบสถ์ชองวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
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	 โครงการ	“Rayong	Influencer	Challenger	2021”

ทางบริษัทฯได้จัดท�าโครงการ““Rayong	 Influencer	
Challenger	 2021”	 โดยมอบขนมกระหรีปั๊บจากชุมชน
จังหวัดระยองจ�านวน	300	ถุง	ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี	
โรงพยาบาลศรีธัญญา	และสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	
รวมทั้งหมด	 900	 ถุง	 บริษัทฯได้เป็นส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์และชุมชนอย่างยั่งยืน

 

	 ผลการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	จากการส�ารวจที่มีภายในบริษัทฯ	ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯได้ออกนโยบาย
ดงักล่าวแลว้	ได้มกีารจดัท�าการจดัการข้อมลูส่วนบคุคล	เพื่อป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลถูกน�าไปใช้ในทางทีไ่ม่
ดี	และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท�างาน

ได้จัดการฝึกอบรม	 “การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”	 ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดีและ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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4.��การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ�(MD&A)

	 4.1	 วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะการเงิน

การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2563	มีมติจากที่ประชุมให้เปลี่ยนแปลงรอบ
ปีบัญชีของบริษัท	จากเดิมเริ่มต้นในวันที่	1	กรกฏาคมของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันที่	30	มิถุนายนของทุกปี	
เปลี่ยนเป็นเริ่มในวันที่	1	มกราคมและสิ้นสุดในวันที่	31	ธันวาคมของทุกปี	โดยจะเริ่มบัญชีรอบใหม่อย่าง
สมบูรณ์ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2564	 ถึง	 31	 ธันวาคม	 2564	 เพื่อให้สอดคล้องกับการปิดบัญชีของ 
บริษัทย่อย

วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีส้ินสุด	วันที	่31	ธนัวาคม	2564	ของบรษัิท	บรษัิท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	
“บริษัท”	และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส�าหรับปีเป็นจ�านวน	89.25	ล้านบาท

รายได้	(ล้านบาท) ส�าหรับปีสิ้นสุด
1	มกราคม	

2564
ถึง

31	ธันวาคม	
2564

%	ต่อ 
รายได้รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
1	กรกฎาคม	

2563	
ถึง

31	ธันวาคม	
2563

%	ต่อ 
รายได้รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
1	กรกฎาคม	

2562	
ถึง

30	มิถุนายน	
2563

%	ต่อ 
รายได้รวม

รายได้จากการขายและ
บริการ

141.90 97.49% 63.53 97.81% 297.73 79.83%

รายได้จากการให้บรกิาร
รับเหมาก่อสร้าง

- 0.00% 0.35 0.53% 67.71 18.15%

รายได้อื่น 3.66 2.51% 1.08 1.66% 4.33 1.16%

ก�าไรจากการต่อรองซื้อ
เงินลงทุน

- 0.00% - 0.00% 3.19 0.85%

รวมรายได้ทั้งหมด 145.55 100.00% 64.95 100.00% 372.95 100.00%

จากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุด	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม	
145.56	ล้านบาท	โดยมรีายได้หลกัจากการขายและการให้บรกิารจ�านวน	141.90	ล้านบาท	คดิเป็น	97.49%	
ของรายได้รวม	ซึ่งในปี	2564	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	
ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้อื่นจ�านวน	3.66	ล้านบาท	คิดเป็น	2.51%	ของรายได้รวม
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ค่าใช้จ่าย	(ล้านบาท) ส�าหรับปีสิ้นสุด
1	มกราคม	

2564
ถึง

31	ธันวาคม	
2564

%	ต่อ 
รายได้รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
1	กรกฎาคม	

2563
ถึง

31	ธันวาคม	
2563

%	ต่อ 
รายได้รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
1	กรกฎาคม	

2562
ถึง

30	มิถุนายน	
2563

%	ต่อ 
รายได้รวม

ต้นทุนขายและบริการ 113.56 78.02% 51.34 79.05% 224.92 60.31%

ต้นทนุการให้บรกิารรบัเหมา
ก่อสร้าง

- 0.00% 0.79 1.21% 62.64 16.80%

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย 25.46 17.49% 9.21 14.19% - 0.00%

ค่าใช้จ่ายในการขาย - 0.00% - 0.00% 30.18 8.09%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 38.68 26.58% 27.99 43.09% 132.58 35.55%

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น

52.93 36.37% 21.59 33.24% - 0.00%

ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมเงินลงทุน

0.81 0.56% - 0.00% - 0.00%

ต้นทุนทางการเงิน 3.78 2.60% 4.96 7.64% 3.87 1.04%

รวมค่าใช้จ่าย 235.24 161.62% 115.89 178.43% 454.22 121.79%

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทคิดเป็นจ�านวน	235.24	ล้านบาท	หรือมีค่าเท่ากับ	161.62%	
ของรายได้รวม	ค่าใช้จ่ายส่วนมากอยูใ่นส่วนของต้นทุนขายและบรกิาร	จ�านวน	113.56	ล้านบาท	ซึง่มีสดัส่วน
เท่ากับ	78.02%	ของรายได้รวม	ค่าใช้จ่ายที่มากเป็นอันดับสองคือผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าน่าจะ
เกิดขึ้น	52.94	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วน	36.37%	ของรายได้รวม	และรองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จ�านวน	38.70	ล้านบาท	ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ	26.58%	ของรายได้รวม

ดงันัน้เมือ่พจิารณาก�าไรขัน้ต้นของปี	2564	พบว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไรขัน้ต้นเป็นจ�านวน	28.34	ล้าน
บาท	 เทียบเท่ากับ	19.97%	ของรายได้จากการขายและบริการ	และเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่เกิดขึ้นในปี	
2564	ทั้งหมดท�าบริษัทและบริษัทย่อยมีการขาดทุนส�าหรับปีเท่ากับ	89.25	ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

1.	สินทรัพย์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมด	393.32	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	59.44	ล้าน
บาท	เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ	333.88	ล้านบาท	ทั้งนี้
สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย	

สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน	236.55	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วน	60.14%	ของสินทรัพย์ทั้งหมด	เพิ่มขึ้น	22.67	
ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ	213.88	
ล้านบาท	 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนมากอยู่ในรูปเงินสดหรือรายการท่ีเทียบเท่าเงินสดจ�านวน	 178.11	



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

34

ล้านบาท	 เทียบเท่ากับ	 45.28%	 ของสินทรัพย์ทั้งหมด	 นอกจากนี้ยังมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหน้ี
หมุนเวียนอื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	จ�านวน	3.59	ล้านบาท	ที่ลดลง	48.62	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ณ	วัน
ที่	31	ธันวาคม	2563	ซึ่งเท่ากับ	52.21	ล้านบาท

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเท่ากบั	156.77	ล้านบาท	คดิเป็นสดัส่วน	39.86%	ของสนิทรพัย์ทัง้หมด	เพิม่ขึน้36.78	
ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกับสินทรพัย์	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	ทีม่สีนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเท่ากบั	119.99	
ล้านบาท	โดยสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนส่วนมากอยูใ่นทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	87.91	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	50.61	
ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	เนื่องจากมีการตีมูลค่าที่ดินใหม่ท�าให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น

2.	หนี้สิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งหมด	113.76	ล้านบาท	ประกอบด้วย	หนี้สิน
หมุนเวียนจ�านวน	95.74	ล้านบาท	และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวน	18.02	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทและบริษัท
ย่อยมีหนี้สินรวมลดลง	41.08	ล้านบาท	 เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	
2563	ซึ่งมีหนี้สินเท่ากับ	154.84	ล้านบาท	โดยหนี้สินมีการลดลงอย่างมากในรายการประมาณการหนี้สิน
จ่ายชดเชยเลกิจ้างพนกังาน	เนือ่งจากบรษิทัได้ท�าการจ่ายเงนิชดเชยการเลกิจ้างพนกังานเรยีบร้อยแล้วในปี	
2564

3.	ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	บรษิทัและบรษิทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้ท้ังหมด	279.57	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน100.52	
ล้านบาท	เมือ่เปรยีบเทยีบกบังบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	ซึง่มส่ีวนของเจ้าของเท่ากบั	
179.05	 ล้านบาท	 เนื่องจากในระหว่างปีมีการเพิ่มทุนและมีการตีราคาท่ีดินใหม่	 ท�าให้ราคาท่ีดินมีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น

4.2	 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต	
(forward	looking)

บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	“บริษัท”	ขอเรียนชี้แจงในส่วนของเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของผู้สอบบัญชีอย่างมีเง่ือนไขท่ีแสดงในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี	 เรื่องค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา
และทนายซึ่งรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะของบริษัท	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	
มิถุนายน	 2563	 โดยผู้สอบบัญชีได้ระบุว่าบริษัทไม่สามารถหาหลักฐานการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
และทนายความที่เพียงพอที่และแสดงให้เป็นท่ีพอใจได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดข้ึนจริง	 ซึ่งท่ีผ่านมา
บรษัิทได้ท�าหนงัสือขอให้คู่สัญญาทีใ่ห้บรกิารทีป่รกึษาทางธรุกจิและปรกึษาทางกฎมายบางรายน�าส่ง
หลักฐานการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม	แต่บริษัทกลับไม่
ได้รับหลักฐานจากคู่สัญญา	 บริษัทจึงท�าการยกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ
อย่างเป็นที่น่าพอใจ	ปัจจุบันบริษัทได้ท�าการฟ้องร้องคู่สัญญาบางรายที่เกี่ยวข้องแล้ว

กลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท	 ไอเจน	 เอนจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 ที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2564	จ�านวน	45.73	ล้านบาทเนื่องจากบริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	ยังไม่ได้จัดท�าและเผยแพร่
ข้อมลูทางการเงนิให้เป็นปัจจบัุน	ทัง้น้ีกลุม่บรษิทัได้ท�าหนงัสอืขอข้อมลูทางการเงนิกับบรษัิทดงักล่าว
แล้ว	แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว
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4.3	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรบังบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ของบรษิทัและบรษิทัย่อยนับได้ว่ามีอตัราส่วน
สภาพคล่องที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนเงิน
ทุนหมุนเวียนที่เท่ากับ	2.47	เท่า	และ	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วที่เท่ากับ	2.24	เท่า	เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน

รายการอัตราส่วนทางการเงิน รอบบัญชี
1	มกราคม	2564

ถึง
31	ธันวาคม	2564

รอบบัญชี
1	กรกฎาคม	2563	

ถึง
31	ธันวาคม	2563

รอบบัญชี
1	กรกฎาคม	2562	

ถึง
30	มิถุนายน	2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า) 2.47 1.48 0.91

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	(เท่า) 2.24 1.26 0.71

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ	(เท่า) 0.41 0.86 1.22

อัตราส่วนหนี้สิน	(เท่า) 0.29 0.46 0.55

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	(เท่า) -22.69 -9.26 -19.96

รายการอัตราส่วนทางการเงิน รอบบัญชี
1	มกราคม	2564

ถึง
31	ธันวาคม	2564

รอบบัญชี
1	กรกฎาคม	2563

ถึง
31	ธันวาคม	2563

รอบบัญชี
1	กรกฎาคม	2562

ถึง
30	มิถุนายน	2563

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

	 อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 19.97 18.39 21.31

	 อัตราก�าไรสุทธิ	(%) -62.90 -82.22 -22.99

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) -24.55 -14.82 -24.86

	 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ	(%) -38.92 -26.93 -42.81

อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

	 อัตราส่วนหมนุเวยีนของสนิทรพัย์รวม	(เท่า) 0.36 0.19 1.08

	 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า) 1.63 0.68 3.94

	 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 224.20 537.54 92.69

	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า) 4.26 1.56 7.40

	 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน) 85.74 233.76 49.32

	 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า) 4.16 0.99 4.82

	 ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้า	(วัน) 87.77 368.58 75.66

	 วงจรเงินสด	(วัน) 222.17 402.71 66.35



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

36

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อยในปี	2564	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของเจ้าของเท่ากับ	0.41	เท่า	ลดลงเมื่อเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ที่เท่ากับ	0.86	เท่า	
ซึ่งหมายความว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่น้อยกว่าส่วนของเจ้าของ	และปี	2564	มีอัตราส่วน
หนี้สิ้นต่อสินทรัพย์เท่ากับ				0.29	เท่า	ลดลงเมื่อเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ที่เท่ากับ	0.46	
เท่า

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี	2564	เท่ากับ	19.97%	ถึงแม้ว่าบริษัทและบริษัท
ย่อยจะมีอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี	 2564	 ท่ีค่อนข้างสูง	 แต่มีอัตราก�าไร(ขาดทุน)	 สุทธิท่ีเท่ากับ	
-62.90%	เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก	ผลจากการขาดทุนท�าให้บริษัทและบริษัทย่อย
มอัีตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ทีเ่ท่ากบั	-24.55%	และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเท่ากบั	
-38.92%

จากงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	 31	 ธันวาคม	 2564	บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมที่มีค่าเท่ากับ	0.36	เท่า	เป็นผลจากการที่ในปี	2564	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จาก
การขายและบริการที่ไม่สูงนักและไม่มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	 ด้วยสาเหตุ
ดงักล่าวท�าให้อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหน้ีการค้าเท่ากบั	1.63	เท่า	และมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่	224.20	
วัน	เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เท่ากับ	85.74	วัน	และระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การ
ค้าที่เท่ากับ	87.77	วัน	ท�าให้วงจรเงินสดของบริษัทและบริษัทจึงเท่ากับ	222.17	วัน

5.��ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

	 5.1	 ข้อมูลทั่วไป	ชื่อ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์		 :	บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 Dimet	(Siam)	Public	Company	Limited

ปีที่ก่อตั้ง		 :		2525

เครื่องหมายหลักทรัพย์		 :	DIMET

เลขทะเบียนบริษัท	 :	0107550000165

ประเภทธุรกิจ	 :	ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือกและเป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงส�าหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี	โรงกลั่นน�้ามัน	โรงผลิตไฟฟ้า	แท่นขุดเจาะ	ก๊าซใน
อ่าวไทย	 เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก	 รวมไปถึงสีทาอาคาร	
สีเคลือบไม้	สีทาเฟอร์นิเจอร์	และสีอุตสาหกรรม	 เช่น	สีพ่น
ถังก๊าซ	เป็นต้น

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 :	 เลขที่	 602	 หมู่ที่	 2	 นิคมอุตสาหกรรมบางปู	 ซอย	 1B	 
ถนนสุขุมวิท	 ต�าบลบางปูใหม่	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	
จังหวัดสมุทรปราการ	10280	

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ่	และโรงงาน	:		0-2323-2800-6	

โทรสารส�านักงานใหญ่	และโรงงาน	 :	0-2323-2807

เว็บไซต์		 :	www.dimetsiam.com

ทุนจดทะเบียน	 :	2,015,642,674.50	บาท	

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว	 :	932,561,783.00	บาท	
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ชื่อบริษัทย่อย	 :	บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

	 	 ASIAN	CORROSION	CONTROL	TECHNOLOGY	LTD.

เลขทะเบียนบริษัท	 :	0105531022203

ประเภทธุรกิจ	 :	ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายส	ีรบัเหมาทาสงีานโครงการ	ออกแบบ
ตดิตัง้ระบบป้องกนัสนมิแบบ	Cathodic	Protection	ส�าหรบั
ท่อก๊าซใต้ดินโครงสร้างเหล็กใต้น�้าฯลฯ	และการป้องกันการ
กัดกร่อนด้วยระบบ	WAX		TAPE

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 :	 เลขที่	 602	 หมู่ที่	 2	 นิคมอุตสาหกรรมบางปู	 ซอย	 1B	 
ถนนสุขุมวิท	 ต�าบลบางปูใหม่	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	
จังหวัดสมุทรปราการ	10280

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ่	และโรงงาน	:	0-2323-2800-6	

โทรสารส�านักงานใหญ่	และโรงงาน	 :	0-2323-2807

ทุนจดทะเบียน		 :	4,000,000	บาท	(สี่ล้านบาทถ้วน)

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว	 :	4,000,000	บาท	(สี่ล้านบาทถ้วน)	

ชื่อบริษัทที่ย่อย	 :	บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด

	 	 IGEN	ENERGY	COMPANY	LIMITED

เลขทะเบียนบริษัท	 :	0105556069599

ประเภทธุรกิจ	 :	ด�าเนนิธรุกจิการลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกับพลงังานทดแทน	

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 :	1011	อาคารศภุาลยั	แกรนด์	ทาวเวอร์	ช้ัน	17	ถนนพระราม	3	
แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กทม	10210

โทรศัพท์ส�านักงานใหญ่	และโรงงาน	:	0-2323-2800-6	

โทรสารส�านักงานใหญ่	และโรงงาน	 :	0-2323-2807

ทุนจดทะเบียน	 :	100,000,000	บาท	

ทุนเรียกช�าระแล้ว	 :	39,910,000	บาท	

	 5.2	 ข้อมูลส�าคัญอื่น

	 	 5.2.1	 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 	 -ไม่มี-

5.2.2	 ข้อจ�ากดัของผู้ถอืหุน้ในต่างประเทศ	ในกรณทีีบ่รษิทัมนีโยบายทีจ่ะขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	 หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได	้
(Transferable	Subscription	Right	หรือ	TSR)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	
โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท�าให้บรษิทั	มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ

	 	 	 -ไม่มี-
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	 5.3	 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในเดือนกรกฎาคม	2563	นายยู้	 หว่า	 แซ่ลี	 ได้ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบี้ยจากบริษัทจ�านวน	29.38	ล้านบาท	โดยกล่าวหาว่าบริษัทได้ท�าผิดสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	
อย่างไรก็ตาม	 บริษัทไม่ได้ท�าผิดสัญญาตามท่ีนักลงทุนกล่าวหาแต่อย่างใด	 เน่ืองจากศาลจังหวัด
สมทุรปราการ	มคี�าสัง่ให้นายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ�ากดัระงบัการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช�าระ
แล้ว(เพิ่มทุน)	 ที่จัดสรรและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด	 รวมท้ังบริษัทได้รับแจ้งจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงาน	กลต.)	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2563	
ว่าบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากส�านักงาน	กลต.	จึง
เป็นเหตใุห้บรษิทัยกเลกิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้กบับคุคลในวงจ�ากดัขณะนีค้ดอียูร่ะหว่างการ
พิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ในเดือนพฤษภาคม	2564	Mr.	Mattia	Regosa	และ	Mrs.	Marta	Regosa	(ในฐานะที่เป็นคู่สัญญา
ในการจ�าหน่ายหุ้นสามัญของ	IAM	Industrial	Asset	Management	Srl	ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ�ากัด	 	จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศอิตาลี)	 ได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้
บริษัทช�าระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ	IAM	Industrial	Asset	Management	Srl	ตามสัญญาซื้อขาย
หุ้นส่วนท่ีเหลือจ�านวน	 110.73	 ล้านบาทพร้อมทั้งค่าเสียหายจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจาก
การผดินดัช�าระค่าหุน้อกีจ�านวน	26.81	ล้านบาทรวมจ�านวน	137.54	ล้านบาท	โดยกล่าวหาว่าบรษิทั
ได้ท�าผิดสัญญาไม่ช�าระค่าซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งรับโอนหุ้นสามัญของ	 IAM	 Industrial	 Asset	
Management	 Srl	 ตามก�าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทไม่ได้ท�าผิด
สัญญาตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด	 เน่ืองจากตามบันทึกข้อตกลงและสัญญาระบุว่า	 หากการซื้อขาย
หุน้ไม่ได้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้หรือหน่วยงานของรฐั	ให้ถือว่าสญัญาสิน้สดุลง	และผูข้ายจะคนืเงินมัดจ�า
ให้แก่บริษัทฯทันที	 เมื่อผู้ถือหุ้นไม่ช�าระเงินเพิ่มทุนและส�านักงาน	 กลต.ไม่อนุญาตให้ขายหุ้นเพ่ิม
ทุน(PP)	สัญญาจึงสิ้นสุดลง	และผู้ขายต้องคืนเงินมัดจ�าต่อไป

ทั้งนี้	คดีความดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางศาลโดยบริษัทเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วผลการพิจารณาของ
ศาลจะไม่เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท		ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากเรื่องดังกล่าวในงบการเงิน

ในเดือนมิถุนายน	2563	ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน	5	รายได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2563	 ซึ่งได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมและได้อนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงอ�านาจกรรมการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2563	ของบริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	
(มหาชน)	ซึ่งจัดประชุมโดยบริษัท	สกาย	ทาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2563	ศาล
ชัน้ต้นพพิากษายกค�าร้องของผู้ยืน่ค�าร้อง	ต่อมาเมือ่วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2564	ผูย้ืน่ค�าร้องได้ขออุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์	และบริษัทได้ยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564	ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การพิจารณาที่ศาลอุทธรณ์ภาค	1

	 5.4	 ตลาดรอง

	 	 ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(Market	for	Alternative	Investment	–	MAI)

	 5.5	 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า	(เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

	 	 -ไม่มี-
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6.��นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากตระหนักดีว่าการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพ้ืนฐานแห่ง
ความรบัผดิชอบซือ่สตัย์สจุรติมคุีณธรรมและจรยิธรรมซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	เป็น
ไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างมั่นคง

	 6.1	 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อการสร้างระบบการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีด�าเนนิธรุกจิด้วย
ความโปร่งใส		ซื่อสัตย์	รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่	มีความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย	 เพื่อสร้างความเจริญ	 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความม่ังคั่ง
แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี	 โดยอาศัยความรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวัง	 มาใช้ในการวางแผนและการ
ด�าเนินงาน	ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	มีคุณธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	ขยัน	
อดทน	 มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการด�าเนินงาน	พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ	การเมือง	วัฒนธรรม	และสังคม	เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน	โดยคณะกรรมกา
รบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 อันประกอบด้วย	 นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	จรรยาบรรณพนักงาน	คู่มือพนักงาน	และ	นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	 โดยมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งบริษัทฯ	 เห็นว่าหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	 ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หลัก
การดังกล่าว	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	http://www.dimetsiam.com

ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วม	“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	ในการต่อต้านการทุจริต”	เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบ	บรษิทัฯ	จงึมนีโยบายให้คณะ
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 และมุ่งมั่นในต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	 โดยตระหนักดีว่า	 การทุจริตและการคอร์รัปช่ันน้ันเป็นภัยร้าย
แรงทีท่�าลายการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม	รวมทัง้ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมอย่างยิ่งยวด

บรษัิทฯ	ได้จดัท�าแบบประเมนิตนเองในเรือ่งมาตรการต่อต้านคอร์รปัช่ันและได้ยืน่แบบประเมินตนเอง
ดังกล่าว	ที่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้รับการรับรองจากจากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ	 (CAC	 Council)	 ดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2559	 และเข้าเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	 โดยใบรับรองดังกล่าว	 จะมีอาย	ุ
3	ปี	นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง	บริษัทฯ	ได้รับมอบใบประกาศรับรอง	ในวันอังคารที่	16	สิงหาคม	
2559	ณ	ห้อง	Ballroom	โรงแรม	แกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	และในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ
ยืน่ต่ออายแุละได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ	(CAC	Council)	วนัที	่5	สงิหาคม	
2562	ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ	3	ปี	นับจากวันที่มีมติรับรอง
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เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ	มนีโยบายการก�าหนดความรบัผดิชอบ	แนวปฏบิตั	ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิ
การที่เหมาะสม	 ในการป้องกันการคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	 และเพ่ือให้การ
ตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปช่ัน	 ได้รับการพิจารณา
และปฏิบตัอิย่างรอบคอบ	บรษิทัฯ	จึงได้จัดท�า	“นโยบายการต่อต้านคอร์รปัช่ัน”	เป็นลายลกัษณ์อักษร
ขึ้น	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ	และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ยงัจดัให้มีช่องทางการรบัแจ้งเบาะแส	หรือร้องเรยีนการทจุริตคอร์รปัชัน่โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส	ข้อร้อง
เรยีนการกระท�าทีอ่าจท�าให้เกดิความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุรติคอร์รัปชัน่	ทีเ่กดิขึน้กบับรษิทั	โดยทาง
ตรง	หรือทางอ้อม	โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	
พร้อมชื่อ	ที่อยู่	และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้	ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง	ดังนี้

	 	 1.		แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ

	 	 	 1.1	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์
	 	 	 1.2	 เลขานุการบริษัท	นางอัญญา		ถาวรนันท์

	 	 2.	 ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก	มายัง

	 	 	 2.1	 นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์
	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือ

	 	 	 2.2	 นางอัญญา		ถาวรนันท์
	 	 	 	 กรรมการ	เลขานุการบริษัทฯ	และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 เลขที่	602	หมู่	2	ซอย	1B	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลบางปูใหม่
	 	 	 	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

บริษัทฯ	 ยังก�าหนดข้อพึงปฏิบัติใน	 “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”	 โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเร่ือง
การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรมและจริยธรรม	การปฏิบัติตามกฎหมาย	ความรับ
ผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า	
นโยบายต่อคู่ค้า	นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	และ	การ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มกีารด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสทิธิผล	
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะ
ด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สินและเพือ่ให้ทราบจดุอ่อน	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนนิการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 ระบบควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบ
การเงินของบริษัท
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บรษัิทได้จัดอบรมเชงิปฏิบัตเิรือ่งการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ในเชงิปฏบิตั	ิ(Anti-Corruption	
in	Practice)	ให้พนกังานทกุปี	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูบ้รหิารและพนกังาน	ให้มจีรยิธรรม
ในการปฏบิตังิาน	และทราบถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการคอร์รปัชัน่	ทัง้ต่อบรษิทัฯ	และต่อตวัพนกังาน
เอง

	 	 6.1.1	 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการในส่วนของคณะกรรม	บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวนทั้งหมด	6	ชุด	ได้แก่	

1. คณะกรรมการบริษัท
2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ
3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	 คณะกรรมการบริหาร
5.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 	 1.			คณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ	10	ท่าน	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายวิชัย	วนวิทย์ รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

3 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการ	
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4 ดร.วรดิศ	ธนภัทร กรรมการ	
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

5 นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการอิสระ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

6 นายเย่า	ล่าง	จาง กรรมการ

7 นายพิสุทธิ์	รักวงษ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

9 นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ	
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

10 นางอัญญา	ถาวรนันท์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษัิทฯ	ทกุท่าน	ให้ความส�าคญัในการตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะ
ผู้น�าองค์กร	เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสีย	โดยก�าหนดยทุธศาสตร์และทิศทางการด�าเนนิ
ธรุกิจทัง้ในปัจจุบันและในระยะยาว	ก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ	และการก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั
เป็นไปอย่างโปร่งใส	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้	องค์กรสู่ความยั่งยืน

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและ
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ	รวมถึงวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และมติคณะกรรมการ	ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ	ความซื่อสัตย์สุจริต	และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(1)	 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท	 และมติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยยึดหลัก	
“ข้อพงึปฏิบตัทิีด่สี�าหรบั	กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน”	ตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

(2)	 คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถุประสงค์	ข้อบงัคบัของบรษิทั	ตลอด
จนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(3)	 คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าท่ีพจิารณาอนุมัตเิป้าหมาย	นโยบายทางธุรกจิ	แผนการด�าเนินงาน	กลยทุธ์
ทางธุรกิจ	 และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท	 โดยมีการติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด
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(4)	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดใน	 พ.ร.บ.	 บริษัท
มหาชน	จ�ากัด	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึง	ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบ
ทีเ่กีย่วข้องเข้าด�ารงต�าแหน่ง	ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากออกตามวาระ
และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการก�าหนดค่า
ตอบแทนกรรมการ	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5)	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้	จัดการ	
และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม	 รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง	ทั้งนี้	การมอบอ�านาจ
ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการ
บรหิารกรรมการผูจั้ดการ	และคณะอนกุรรมการชุดต่าง	ๆ 	ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	กับบริษัทฯ	หรือบริษัท
ย่อย	 (ถ้ามี)	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(6)		 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	การด�าเนินงานต่าง	ๆ	การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด	ๆ	
จาก	 สถาบันการเงินตลอดจนการเข้าเป็นผูค้�า้ประกนั	เพือ่การประกอบธรุกจิตามปกตขิองบริษทัฯ	
และบริษัทย่อย	 ภายใต้ข้อก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

(7)		 พจิารณาอนมุตักิารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่างบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	และบคุคลทีเ่กีย่ว
โยงกัน	 ตามที่ก�าหนดใน	พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

(8)		 มีอ�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

(9)		 ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน	 การปรับขึ้นเงินเดือน	 การก�าหนดเงินโบนัส	
ค่าตอบแทน	และบ�าเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท

(10)		คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	และควบคุมก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวม
ทั้งจัดท�ารายงานต่าง	ๆ	ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�าหนด

(11)		คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าทีก่�ากับให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	และการตรวจสอบภายในทีม่ี
ประสิทธิภาพ	 โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�าเนินการร่วมและประสาน
งานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(12)		คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(13)		ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปีรวมทั้ง
ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันใน
คณะกรรมการบริษัท

(14)		 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชีของ	บริษัท
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(15)		พิจารณาอนุมัติข้อก�าหนดอ�านาจการอนุมัติวงเงิน

(16)		จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

(17)		จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม	และก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน

(18)		แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆตามระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(19)		ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิ
งานและงบประมาณของบริษัทฯ

(20)		สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง	(1)	ครั้ง

(21)		การด�าเนนิการของคณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งดังต่อไปนี	้คณะกรรมการจะกระท�าได้	กต่็อเมือ่ได้	รบั
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)		 การขาย	หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)		 การซื้อ	หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค)		 การท�า	 แก้ไข	 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้	 เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�าคัญ	การมอบหมายให้	บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

(ง)		 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)		 การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)		 การเลิกบริษัท

(ช)		 การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ)	 การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

	 ท้ังน้ี	กรรมการซ่ึงมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อยในเรือ่งใดเรือ่ง
หนึ่ง	ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

	 นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมท้ังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�า
รายการเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 คณะ
กรรมการบริษัทสามารถมอบอ�านาจและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการมอบ
อ�านาจ	 หรือการมอบอ�านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว	้
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ	 ข้อก�าหนด	หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือบริษัทก�าหนดไว้	 ทั้งนี้การ
มอบอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วง
ที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และ/หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด)	อาจมีส่วนได้
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เสีย	 หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย	 และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้	และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ	ซึ่งเป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน	และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

	 กรรมการบริษัทมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดย	1	ปี	ในที่นี้	หมายถึง	ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป	 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

	 ในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุ้นทกุครัง้	ให้กรรมการจ�านวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต�าแหน่งหากไม่สามารถแบ่งจ�านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได้	ให้กรรมการทีอ่อกมจี�านวนใกล้ทีส่ดุ
กับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

	 นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(1)	 ตาย

(2)		 ลาออก	(ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับจดหมายลาออก)

(3)		 ขาดคุณสมบัติ	 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และประกาศที่ออกตามความของ
กฎหมาย	หรือตามข้อบังคับบริษัทฯ

(4)		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5)		 ศาลมีค�าสั่งให้ออก

การรายงานของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการด�าเนนิธรุกจิทีส่�าคญัและการก�ากบัดูแลกจิการ	งบการเงนิรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย	และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน	ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	
และรายงานประจ�าปี	โดยการจัดท�างบการเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	และประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดท�า	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 2.		คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	คน	
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	มีรายชื่อดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี กรรมการตรวจสอบ

3 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	ตามขอบเขตหน้าที่	ที่ได้รับมอบหมาย	
ดังนี้

1.		 สอบทานให้บริษัท	 มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก	และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท�ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

2.		 โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ	ที่
เห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

3.		 สอบทานให้บริษทั	มรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	
Audit)	ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.		 มอี�านาจเข้าถงึข้อมลูได้ทุกระดบัของบริษัทฯ	รวมถงึการเชิญผูบ้ริหาร	ฝ่ายจัดการ	หวัหน้างาน	พนกังาน	
หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุเพือ่ช้ีแจงข้อมูล	รวมทัง้จดัส่งและให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องภายใต้การ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.		 สอบทานให้บรษิทั	ปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ	ข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.		 พจิารณาและให้ความเหน็ชอบงบประมาณประจ�าปี	อตัราก�าลงั	และทรพัยากรทีจ่�าเป็นในการปฏบิตัิ
งานของการตรวจสอบภายใน	อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 รวมถึงพิจารณาอนุมัติการ
ทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยส�าคัญ	รวมถึงก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของการ
ตรวจสอบภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในประจ�าปี

7.		 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

8.		 พจิารณารายการเกีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9.		 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัซึง่รายงานดงั
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อ
ไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

• ความเหน็เก่ียวกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของ
ตลาด
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• หลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ	 และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

• ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร	
(Charter)

• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.		 ด�าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัย
ว่ากรรมการบริษัทผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท	ได้กระท�าความผิด
ตามที่ก�าหนดไว้ใน	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และ	ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	แก้ไขเพิ่มเติมโดย	พ.ร.บ.	
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	และ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	และรายงานผล
การตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ
ผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

11.		 สอบทานและติดตามการบรหิารความเสีย่งท่ีส�าคญัอย่างต่อเน่ืองจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ของฝ่ายบริหาร

12.		 พจิารณาให้ความเห็นเกีย่วกบัแผนงานและผลการปฏบัิตงิาน	งบประมาณและอัตราก�าลงัของฝ่ายงาน
ตรวจสอบภายใน

13.		 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

14.		 จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

15.		 ในการปฏิบัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่	ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างาน
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

16.		 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรบัค�าปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท	ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

17.		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	
ตรวจสอบ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.		 จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

2.		 รายงานผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอย่างน้อยทกุ
ไตรมาส
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3.		 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�า
ดังต่อไปนี้	ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท	
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

3.1	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.2	 การทุจริต	หรือสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

3.3	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ส�านักงานกลต.	 หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ
ษัทฯ

3.4	 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในการกระท�าดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส�านักงาน	กลต.	หรือ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ได้

4.		 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบักจิการทีท่�าระหว่างปีตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิ
ชอบทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิด
เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการตรวจสอบ	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	3	วาระ	หรือ	9	ปี	
ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดย	1	ปี	ในที่นี้	หมาย
ถงึ	ช่วงเวลาระหว่างวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ของปีทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้	จนถงึวนัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นในปี	ถดัไป	ทัง้นี้
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	 ส�าหรับกรรมการตรวจ
สอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ	ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า	1	เดือนพร้อมเหตุผล

	 3.		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2564	 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
จ�านวน	4	คน	มีรายชื่อดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายพิสุทธิ์	รักวงษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.		 ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	 และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท	 ซ่ึง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	คือ	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	ความเสี่ยงด้านการ
เงนิ		ความเสีย่งด้านปฎบิตักิาร	และความเสีย่งด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม	กฎหมายและกฎระเบยีบ
ต่าง	ๆ
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2.		 พจิารณาการวางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง	โดยสามารถประเมิน	ตรวจตดิตาม		
และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ	โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.		 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ	 และทบทวนความเพียง
พอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบาย

4.		 ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง	สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อ	
หน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณะ

5.		 รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่างสม�า่เสมอในสิง่ท่ีต้องด�าเนนิการปรบัปรุงแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

6.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค�าแนะน�าได้ด้วย 
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8.		 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	โดยมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	
ปี	เมือ่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ได้	การลาออกจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องแจ้ง
ต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วัน

	 4.		คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร	จ�านวน	3	คน	มีรายชื่อ
ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 ดร.วรดิศ	ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร

2 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการบริหาร

3 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการบริหาร

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.		 ก�าหนดนโยบายเป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนการด�าเนินงาน	งบประมาณประจ�าปี	และอ�านาจการบริหาร
งานต่าง	ๆ	ของบริษัท	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.		 ควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทให้เป็นไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	กลยทุธ์	แผนการด�าเนนิงาน
และงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อสภาพธุรกิจพร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�า	การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
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3.		 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 การจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน	 เพ่ือ
การเปิดบัญชีกู้ยืม	 จ�าน�า	 ค�้าประกัน	 และการอื่นใด	 รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
เพือ่การท�าธรุกรรมตามปกติของบรษิทั	ภายใต้อ�านาจวงเงินท่ีได้ก�าหนดไว้	(รายละเอียดตามผงัอ�านาจ
อนุมัติ)

4.		 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่	 และมีอ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ	
ลงทุน	 หรือร่วมลงทุนกับบุคคล	 นิติบุคคล	 หรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนใด	 ในรูปแบบท่ีคณะกรรมการ
บรหิารเหน็สมควรเพือ่ด�าเนนิกจิการตามวตัถปุระสงค์ของบรษิทั	ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนมุตัิ
การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวการเข้าท�านิติกรรมสัญญา	 และ/หรือการด�าเนินการใด	 ๆ	 ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้	และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง	และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

5.		 ติดตามผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ	และรายงานผลรวม
ทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6.		 ก�าหนดนโยบายและพจิารณาโครงสร้างองค์กร	โดยมอบอ�านาจให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูด้�าเนนิการ
ตามขัน้ตอนและกฎระเบยีบของบรษิทั	และเป็นผูมี้อ�านาจแทนบรษิทัทีจ่ะลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน
ส�าหรับพนักงานระดับ	2	(Level	2)	ลงไป	ทั้งนี้ส�าหรับพนักงานระดับ	1	(Level	1)	คณะกรรมการ
บริหารมีหน้าที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

7.		 ก�ากบัดแูลและอนมุติัเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทัหรอือาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายให้บุคคล
ใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใด	แทนคณะกรรมการบรหิารตามทีเ่หน็สมควร
ได้	และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	ได้

8.		 พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

9.		 มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

10.		 พจิารณาและอนมุตัริะเบยีบ	ข้อบงัคบั	แนวนโยบายการบรหิาร	และการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ	หรอื
การด�าเนินการใดๆ	อันมีผลผูกพันบริษัทฯ

11.		 รายงานเรื่องที่มีนัยส�าคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

12.		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

13.		 มอี�านาจแต่งต้ังประธานทีป่รกึษา	หรอืทีป่รกึษา	หรอืคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิารได้	ตาม
ความเหมาะสมและมีอ�านาจก�าหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยเลี้ยง	สวัสดิการ	สิ่งอ�านวยความสะดวกและ
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ของประธานทีป่รึกษาหรอืทีป่รกึษา	หรอืคณะทีป่รกึษาดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม

14.		 คณะกรรมการบรหิาร	หรอืประธานกรรมการบรหิาร	มอี�านาจเรยีกประชมุคณะกรรมการบรหิารตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

15.		 ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	 ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้ง 
ผู้รักษาการณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว	ๆ	ไป	โดยผู้รักษาการณ์มีอ�านาจหน้าที่เท่ากับประธาน
กรรมการบริหาร
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16.		 ทบทวนและพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ทั้งนี้	การมอบหมาย
อ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น	 จะไม่รวมถึงอ�านาจ	
และ/หรือ	การมอบอ�านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน	หรือผู้รับมอบอ�านาจช่วง	หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศส�านักงาน	กลต.)	มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใด	 ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือ	 ที่ประชุม	 ผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดัง
กล่าว	ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

17.		 ด�าเนนิการให้ผู้บรหิาร	ฝ่ายจัดการ	หรอืพนกังานเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิาร	หรือจดัท�าและ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

18.		 รายงานให้คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบถงึกจิการทีค่ณะกรรมการบรหิารด�าเนนิการภายใต้ขอบเขต	
อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารอย่างสม�า่เสมอ	รวมถึงเร่ืองอ่ืนใดท่ีจ�าเป็นและสมควรท่ีจะต้อง
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

19.		 พจิารณาอนมุตัคิูม่อืในการปฏบิติังาน	ขอบเขตและความรับผดิชอบของฝ่ายจดัการเพือ่ให้การด�าเนนิ
การต่าง	ๆ	เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

20.		 ประเมนิผลการท�างานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และกรรมการบรหิารทัง้คณะ	
รวมทั้งประเมินผลการท�างานของกรรมการบริหารรายบุคคล	 เพ่ือพิจารณาทบทวนผลงาน	 ปัญหา
และอุปสรรคในแต่ละปีเพือ่สามารถน�าผลการประเมนิไปใช้ในการพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิาน
ในด้านต่าง	ๆ	ได้

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร

1.	 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยครบรอบออกตาม
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทและเม่ือครบก�าหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

2.	 กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่าที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.	 กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก	ซึ่งมิได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	หรือผู้บริหารของบริษัท	มี
วาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

4.	 กรรมการบริหารจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

• ตาย

• ลาออก

• ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

5.	 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	 ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท	
การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
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6.		 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้	 คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมี
คุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

7.		 ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น	จะ	
ไม่รวมถึงอ�านาจ	 และ/หรือ	 การมอบอ�านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน	หรือผู้รับมอบอ�านาจ
ช่วง	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศส�านักงาน	ก.ล.ต.)	มีส่วนได้เสียหรือผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ	และ/หรอืท่ีประชุมผูถื้อหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพือ่พจิารณาอนมุตัิ
รายการดังกล่าว	ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

	 5.		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	จ�านวน	3	คน	มีรายชื่อดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายวิชัย	วนวิทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นางอัญญา	ถาวรนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1.		 จัดท�านโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ
ชุดย่อยกรรมการผู้จัดการ	 ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการตาม
ความเหมาะสมของ	 ขนาด	 ประเภท	 และความซับซ้อนของธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
และ/หรือ	เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.		 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้	 ประสบการณ์	 และความ
เชีย่วชาญ	เพือ่ให้บคุคลดังกล่าวด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบรษิทั	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการชดุย่อย	
กรรมการผู้จัดการ

3.		 ผูอ้�านวยการอาวโุสและผูอ้�านวยการ	โดยเสนอช่ือให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้	และ/หรอื	
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป	 (แล้วแต่กรณี)	 รวมท้ังพิจารณาประวัติบุคคลดัง
กล่าวแล้วว่ามคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรต่าง	ๆ 	ของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
รวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 จะด�าเนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

4.		 ดูแลการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่ง
กรรมการผู้อ�านวยการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 ในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง	
เกษยีณอาย	ุลาออก	หรอืไม่สามารถปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้	เพือ่ให้การบรหิารงานของบรษิทัสามารถ	ด�าเนนิ
ไปได้อย่างต่อเนือ่งโดยคณะกรรมการสรรหาฯ	จะรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสบืทอดต�าแหน่ง	
(Succession	Plan)	ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ	ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	รวม



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
53

ถงึก�ากับดแูลให้กจิการมกีารบรหิารและพัฒนาบคุลากรให้มจี�านวน	ความรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม

5.		 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการ
สรรหากรรมการที่ครบวาระ

6.		 พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

7.		 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ารง	
ต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาผลการปฏบัิติหน้าทีข่องกรรมการ
รายดังกล่าว	 และควรน�าเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่	 ผลงาน	 (Contribution)	 รวมท้ังประวัติการเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

8.		 พจิารณารปูแบบและจัดท�าแผนการพฒันากรรมการบรษิทั	คณะกรรมการชดุย่อย	กรรมการผูจั้ดการ	
ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 เพื่อพัฒนาความรู้ของท้ังบุคลากรชุดปัจจุบันและท่ีเข้าใหม่ให้
เข้าใจธุรกิจของบริษัทบทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ	 ที่ส�าคัญเช่นสภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม	กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	เป็นต้น

9.		 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

10.		 ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ	และผู้
บรหิารระดบัสูงของบรษัิทต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณา
อนุมัติ	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบรษิทัน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

11.		 ด�าเนนิการอ่ืนๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
สรรหา

การก�าหนดค่าตอบแทน

1.		 พิจารณาและจัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์	(ไม่ว่าจะอยู่
ในรปูเงนิสดหลกัเกณฑ์	หรอือืน่ใด)	ของคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
ชุดย่อย	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 รวมท้ังการปรับเงินเดือนของ
กรรมการผู้จัดการ	ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณีทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่
ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได้กบัระดบัทีป่ฏบัิตอิยูใ่นอตุสาหกรรมรวมถงึ	พจิารณาแนวทางการก�าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ	 ผู้อ�านวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท	
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

2.		 จัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจ
สอบ	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 เพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจ�าปีและน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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3.		 เปิดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนและจัดท�ารายงาน
การก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

4.		 พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

5.		 ด�าเนนิการอ่ืนๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
สรรหาฯ

	 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯ	มหีน้าทีท่บทวนและเสนอให้	คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแก้ไขขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ	ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 กรรมการสรรหาฯ	มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท(กรณีกรรมการสรรหาฯ	ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)	รวมทั้งเมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้
รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ	ได้อีก	กรณีที่กรรมการสรรหาฯ	เป็นบุคคลภายนอกบริษัท	กรรมการสรรหาฯ	คน
ดังกล่าวมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 รวมทั้งเมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กรรมการสรรหาฯ	ได้อีก

	 6.		คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	คณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	
ประกอบด้วยคณะกรรมการ	จ�านวน	4	คน	มีรายชื่อดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายวิชัย	วนวิทย์ ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

2 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3 ดร.วรดิศ	ธนภัทร กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4 นางอัญญา	ถาวรนันท์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	มีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ก�าหนดไว้	ดังต่อไปนี้

1.	 มีอ�านาจในการเชิญฝ่ายจัดการ	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจง
หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ�าเป็น

2.	 มอี�านาจในการว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระจากภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพี	
เพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

3.	 มีอ�านาจในการแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะ
ท�างานเพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลธรรมาภบิาลด้านต่างๆ	ตามความจ�าเป็น	และมอี�านาจในการสัง่การ
และควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะอนุกรรมการดังกล่าว	 เพ่ือให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการก�ากับ
ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 เทคโนโลยี	 และความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
55

4.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างยั่งยืน

5.	 พิจารณาให้ความเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะ	และทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณ
ธรุกจิ	นโยบายเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยนืของบรษิทั	นโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่	รวมถงึ
นโยบายและแนวปฏบิตัอิืน่ใดทีเ่กีย่วกับการก�ากบัดแูลกิจการทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทั
บนหลกับรรษทัภิบาลให้พฒันาไปอย่างยัง่ยนื	ซึง่รวมถงึการด�าเนนิงานด้านการดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุ
ฝ่าย	สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด	ที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานของ
บริษัทตามแนวธรรมาภิบาล	ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

6.	 ดแูลให้ฝ่ายจดัการน�านโยบายแนวปฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ไปใช้พฒันาบรษิทัอย่างต่อเน่ือง	โดยส่งเสรมินวตักรรม
และการประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ	ทัง้นี	้แนวปฏบิตัดิงักล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัท	ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล	และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

7.	 ติดตามและทบทวน	 แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง	 ๆ	 ภายในองค์กร	 ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้ก�าหนดไว้	 และดูแลให้มีผลใน
ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

8.	 ตดิตามและสัง่การ	กรณีทีก่ารปฏบิติังานของฝ่ายจดัการและพนกังานมปีระเด็นเกีย่วกบัการไม่ปฏบิตัิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้

9.	 ตดิตาม	ประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ	รวมถงึบรษิทัย่อย	ตาม
มนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัทและบริษัทย่อย	 และประมวลผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี	 น�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทของปีถัดไป	พร้อมทั้งน�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

10.	 รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร	 สนับสนุนการมีส่วนร่วม	 พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการส่ือสารให้
กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	สงัคม	
และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย	และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
จริยธรรมธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

11.	 ปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	และปฏิบัติการใดๆ	ตามที่
ก�าหนดโดยกฎหมาย	หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1.	 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี	ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ	3	ปี	โดยครบวาระตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรษิทั	และกรรมการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ฯี	ทีพ้่นจ�ากต�าแหน่งตามวาระ	สามารถได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	หาก
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2.	 กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	
ให้คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี	เพือ่
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ให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 มีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรนี้

3.	 การพ้นจากต�าแหน่ง

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	พ้นต�าแหน่งเมื่อ

1)	 ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

2)	 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

3)	 ตาย

4)	 ลาออก

5)	 ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

6)	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 หากกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ	 ประสงค์จะลาออกจากต�าแหน่ง	 ให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริษัท	พร้อมเหตุผล

	 7.		กรรมการผู้จัดการ

	 กรรมการผู้จัดการ	 หมายถึง	 กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารท่ีด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของ
บรษัิทมีอ�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิารงานของบรษัิทให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของบรษิทั	หรอืตามมตทิีป่ระชุมคณะ
กรรมการบรษิทั	ตลอดจนบงัคบับญัชาฝ่ายบรหิารและพนักงานของบรษิทั	ทัง้นีภ้ายในระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรษัิท
ก�าหนด

อ�านาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1.	 บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท

2.	 มีอ�านาจออกค�าสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย

3.	 เสนอนโยบาย	 กลยุทธ์	 แผนงาน	 และงบประมาณประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
บรหิารและดแูลรบัผดิชอบให้มกีารปฏบิตัติามนโยบาย	และแผนงานทีไ่ด้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัท

4.	 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.	 รับผิดชอบในการจัดท�างบการเงิน	 รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีท�าการตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

6.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	อ�านาจการบริหารองค์กร	รวมถึงการแต่งตั้ง	การว่าจ้างการโยกย้าย		การ
ถอดถอน	การก�าหนดเงินค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	พิจารณาความดีความชอบ	โบนัสพนักงาน	สวัสดิการ	
และการเลกิจ้าง	พนกังานในต�าแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆของบรษิทั		ซึง่มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริหาร	และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร

7.	 พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ	ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	เช่า	และเช่าซื้อทรัพย์สิน	เครื่องใช้ส�านักงาน	
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ	 ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะ
กรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้
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8.	 พจิารณาและอนมุตักิารจดัจ้างในลกัษณะของการจ้างท�าของท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกจิการค้าปกต	ิในวงเงนิ
ไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้

9.	 พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ	ท�าลาย	ตัดบัญชี	ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถ	ใช้งานได้	มี
มูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้

10.	 พจิารณาและอนมุติังบประมาณในการส่งพนักงานไปศกึษา	อบรม	ดงูาน	หรือไปแสดงสนิค้าของบรษิทั
ภายในประเทศ

11.	 พจิารณาและอนมุติังบประมาณในการส่งพนักงานไปศกึษา	อบรม	ดงูาน	หรือไปแสดงสนิค้าของบรษิทั
ที่ต่างประเทศ

12.	 พจิารณาเรือ่งอ่ืนๆ		ตามความจ�าเป็นและสมควรในการบริหารกจิการของบรษิทัหรอืตามทีไ่ด้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริหาร		และคณะกรรมการบริษัท

13.	 รบัผดิชอบในการก�าหนดเป้าหมาย	นโยบายในการบรหิารกจิการของบรษิทัท่ีเกีย่วกบัเรือ่งทรพัยากร
บุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือ

14.	 สนบัสนุนและให้ค�าปรกึษาแก่บริษทัย่อยในการเพิม่สมรรถภาพและศกัยภาพในการแข่งขันของบรษิทั

15.	 รับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและข้อบังคับของบริษัท

16.	 พจิารณาอนมุตักิารกูย้มืเงิน	การจัดหาวงเงินสนิเช่ือ	หรอืการขอสนิเช่ือใดๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการท�าธรุกจิ
ปกติของบริษัท		ในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้

17.	 พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู ่ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจ
ไว้

18.	 พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		และอัตราดอกเบี้ย

19.	 พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิตและสินเช่ือลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ให้อ�านาจไว้

	 ทั้งนี้	อ�านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง	หรือรายการใดที่
กรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกบักรรมการผูจ้ดัการมส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะ
อืน่ใดขดัแย้งกบับรษิทัแม่และ/หรอืบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วม	ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และ/หรอืพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.2535	ประกาศคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร	 และ/หรือคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องก�าหนด	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจปกติหรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
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	 	 	 7.	 ผู้มีอ�านาจควบคุม

	 	 	 	 -	ไม่มี	–

	 	 6.1.2	 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยประกอบธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม	 เคารพสิทธิ	 และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	 เป็นประโยชน์
ต่อสังคม	 และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่
บริษัทอย่างยั่งยืน	ส่งผลบริษัทสามารถแข่งขันได้	และมีผลประกอบการที่ดี	โดยค�านึงถึงผลก
ระทบในระยะยาว	และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการก�ากับดูแล
กิจการให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ปี	2560	(CG	Code)	ซึ่งมีหลักปฏิบัติ	
รวม	8	ข้อ	คือ

หลักปฏิบัติที่	1	 ตระหนกัถงึบทบาทความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทในฐานะผูน้�า
องค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	

	 (Establish	Clear	Leader	ship	Role	and	Responsibilities	of	Board)

หลักปฏิบัติที่	2	 ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื
	 (Define	Objectives	that	Promote	Sustainable	Value	Creation)

หลักปฏิบัติที่	3	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	
	 (Strengthen	Board	Effectiveness)

หลักปฏิบัติที่	4	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	และการบริหารบุคลากร	
	 (Ensure	Effective	CEO	and	People	Management)

หลักปฏิบัติที่	5	 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 (Nurture	innovation	and	Responsibility	Business)

หลักปฏิบัติที่	6	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
	 (Strengthen	Effective	Risk	Management	and	Internal	Control)

หลักปฏิบัติที่	7	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล
	 (Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)

หลักปฏิบัติที่	8	 สนับสนุนการมีส่วนร่วม	และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	 (Ensure	Engagement	and	Communication	with	Shareholders)

คณะกรรมการบรษิทัได้ประกาศใช้	จรรยาบรรณทางธรุกจิ	จรรยาบรรณพนกังาน	และนโยบาย
ต่อต้านการทจุรติและคอร์รัปชัน่	โดยยดึแนวทางการด�าเนนิธรุกจิทีส่อดคล้องกบัหลกัปรชัญา
พอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานของ
บริษัท	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง	ดังนี้
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หลักปฏิบัติ	1	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าท่ีสร้าง	 คุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน	 Establish	Clear	 Leadership	 Role	 and	 Responsibilities	 of	 the	
Board

	 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�ากับดแูลให้บรษิทัมกีารบรหิาร
จดัการทีด่ใีนฐานะผูน้�าขององค์กร	โดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจนว่า	การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย	ต้องมไิด้มุง่
หวงัเพยีงแค่สร้างการเติบโตเชงิเศรษฐกิจ	แต่มคีวามตัง้ใจในการสร้างธรุกจิทีย่ัง่ยนืและขบัเคลือ่นสงัคมไปพร้อมๆ	กนั
ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 	 ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
บรหิาร		การด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษัิทเป็นไปโดยถกูต้องตรงตามวัตถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบรษิทั	โดย
มปีระสทิธภิาพและเพ่ือจัดโครงสร้างอ�านาจหน้าที	่	ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิง่ขึน้		ภายใต้นโยบาย
การบริหารงานด้วยความเปิดเผยโปร่งใส	และตรวจสอบได้โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี	ดังนี้

1.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท		ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

2.	 ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท	 และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	 เพื่อให้
ความเห็นและพิจารณากิจการต่างๆ		อย่างสม�่าเสมอ

3.	 รายงานการเข้าถอืหลักทรพัย์และรายงานการเปลีย่นแปลงการเข้าถือหลกัทรพัย์บรษิทัของตน	คูส่มรส		
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.	 เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา	หรือในกิจการใดๆ		ที่บริษัทได้ท�าขึ้น
ในระหว่างรอบปีบัญชี	ต้องแจ้งให้บริษัททราบ

5.	 ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ท่ีจะซื้อทรัพย์สินของบริษัท,	 ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท	 หรือท�า
ธุรกิจกับบริษัท		ไม่ว่าจะด�าเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น	ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของทางส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์,	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.	 ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 	 กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูล
เก่ียวกบัฐานะทางการเงนิ	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัตามความเป็นจรงิ		โดยไม่ปกปิดข้อความ
อันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

7.	 ในการยืน่เอกสารต่อนายทะเบยีน		กรมพฒันาธรุกจิการค้า		กระทรวงพาณชิย์		กรรมการต้องตดิตาม
ดแูลเพือ่ให้มัน่ใจว่าได้แสดงข้อความ		หรอืลงรายการเป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมลูทีป่รากฏอยูใ่น
สมุดบัญชี		ทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

	 ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี	นอกเหนือจากการก�าหนดพันธกิจแล้ว	ยังร่วมกันก�าหนด
กลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี	เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการด�าเนินการตาม
ทีน่โยบายก�าหนด	รวมทัง้ได้ร่วมกนัจดัท�าข้อบงัคบักรรมการบรษิทั	ซึง่ก�าหนดอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบริษทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	โดยข้อบังคบักรรมการบรษัิทนีจ้ะก�าหนดให้กรรมการบรษัิทจะต้อง
บรหิารให้การด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ตลอดจนแนวทางทีไ่ด้ก�าหนด
ไว้	 รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด�าเนินงานที่ส�าคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 รวมถึงการก�าหนดระเบียบ
อ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ	มีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ	ของบริษัทตามที่ก�าหนด
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	 คณะกรรมการบริษัท	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร	จึงได้จัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้กรรมการ		
ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ได้เข้าใจและตระหนกัถงึมาตรฐานด้านจรยิธรรมทีบ่รษิทัใช้ในการด�าเนนิธรุกจิและให้ทกุคนใน
องค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏบิตัตินอย่างเคร่งครดัเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความรับผดิชอบต่อหน้าทีก่าร
งาน	ผู้ถือหุ้น	เพื่อนร่วมงาน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคม	รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ	ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม	
และอาจเป็นเหตใุห้เป็นการขดัต่อกฎหมาย	ซึง่จรรยาบรรณทางธรุกจินีบ้งัคบัใช้กบั	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
ทุกคนของบริษัท	โดยในปี	2564	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนของบริษัท	ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด

	 ในปี	 2564	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนของบริษัท	 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด	ไม่มีการกระท�าความผิดในเรื่องที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

หลักปฏิบัติที่	2	 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
	 (Define	Objectives	that	Promote	Sustainable	Value	Creation)

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายบรษิทั	เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	
ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายไว้	 โดยบริษัทมุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ความส�าคัญในการบริการหลังการขาย	 อีก
ทัง้พฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคลากรระบบบรหิารงานท่ัวท้ังบรษิทัต้องเป็นท่ีน่าเช่ือถือ	และวางใจได้จากลกูค้า
และสังคมโดยรวม	ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อก�าหนดของมาตรฐาน	ISO9001:2015	พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม
ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม	ISO14001:2015	อีกทั้งบริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและพัฒนา
กระบวนการผลิต	 คุณภาพของสินค้า	 ให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยการวางแผนการด�าเนินงานเพ่ือขยาย
ก�าลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้
บริหารของบริษัทจึงมีแนวคิดจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

	 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ�าปีของบริษัท	ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ	 โดยในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีน้ัน	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน	
โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ	เช่น	ด้านการเงิน	ด้านกลยุทธ์	และด้านการด�าเนินงาน	เป็นต้น	โดยค�านึง
ถึงสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
ด�าเนินธรุกิจของบรษิทั		โดยมส่ีวนร่วมในการสร้างเสริมคณุภาพชวิีตของชมุชนรอบโรงงานให้ดขีึน้	เคารพในหลกัสทิธิ
มนุษยชน	และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม		สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

	 ทัง้นี	้กรรมการบรษัิทได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน	 โดยค�านึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัท	
ร่วมกนัตระหนกัว่าในการด�าเนนิธรุกจิทีจ่ะเตบิโตอย่างยัง่ยนืได้นัน้	พนกังานในองค์กรต้องร่วมกนัขับเคลือ่น	โดยค�านงึ
ถึงผู้มีส่วนได้เสีย	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้การด�าเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายร่วม
กัน

	 บรษัิทมกีารก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละให้สทิธแิก่พนักงานทุกคนและผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่กบับรษิทัท้ังภายใน
และภายนอก	ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล	หน่วยงานองค์กร	เช่น	พนักงาน	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	สังคม	สิ่ง
แวดล้อม	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานก�ากบัดแูล		สามารถตดิต่อสือ่สาร	หรอืแจ้งเบาะแส	เมือ่พบเรือ่งทีอ่าจเป็นการ
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ทุจริตคอร์รัปชั่น	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	รวมถึงการกระท�าผิดกฎหมาย	หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ	หรือนโยบาย
บรษิทั	หรอืการร้องเรยีนการถกูละเมดิสทิธ	ิตลอดจนพฤตกิรรมทีอ่าจเป็นปัญหาและก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทั	
หรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรม	รวมถงึข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	โดยบรษิทัจดัให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสและร้องเรียน	ดังนี้

	 	 1.		แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ

	 	 	 1.1	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่	narongchai.wongthanavimok@gmail.com
	 	 	 1.2	 เลขานุการบริษัท	ที่	anya@dimetsiam.com

	 	 2.	 ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก	มายัง

	 	 	 2.1	 คุณณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์
	 	 	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือ

	 	 	 2.2	 นางอัญญา		ถาวรนันท์
	 	 	 	 กรรมการ	และเลขานุการบริษัท

	 	 	 	 บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 เลขที่	602	หมู่	2	ซอย	1B	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลบางปูใหม่
	 	 	 	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

	 โดยเบาะแสข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รบัการพจิารณาและด�าเนนิการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไป

	 คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ	และ/หรอื	เลขานกุารบรษิทั	เป็นผูพ้จิารณารบัเรือ่ง
แจ้งเบาะแสข้อร้องเรยีน	และข้อเสนอแนะของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรอืคณะกรรมการตรวจ
สอบและ/หรอื	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และท�าการสอบสวน	และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล�าดบั
โดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆ	จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

	 ในปี	2564	ที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน	เรื่องการให้	หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติที่	3	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	 (Strengthen	Board	Effectiveness)

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า	 กรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะ
กรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะกรรมการบริหาร	และฝ่ายจัดการ	โดยดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ	
ของบริษัทได้ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย	และมีจริยธรรม

	 ทั้งนี้	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	คณะกรรมการจึงได้
ร่วมกันในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ	การคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามสามารถและเหมาะสมใน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 การก�ากับ
ดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัท	และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน	โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ	ดังนี้
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1.	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	บุคคลที่มีความรู้	ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา	เช่น	
วิศวกรรมศาสตร์	บริหารธุรกิจ	 	บัญชี	 	การเงิน	 เป็นต้น	 	ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	:	IOD)	ทั้งนี้	คณะบุคคลดัง
กล่าวมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	วางแผนการด�าเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว	ตลอดจนก�าหนดนโยบายทางการเงนิ	การบรหิารความเสีย่ง	และภาพรวมขององค์กร	มบีทบาทส�าคญั
ในการก�ากับดูแล	ตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท	รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
สูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

	 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี	2563	ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจ�านวน	6	คณะ	ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ
3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	 คณะกรรมการบริหาร
5.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษัทมีการก�าหนดและแยกอ�านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน	 โดยในการพิจารณาตัดสิน
ใจในเรือ่งส�าคญั	จะต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ	ซึง่มหีน้าทีเ่ฉพาะเรือ่ง	และเสนอเรือ่งให้คณะ
กรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ	เพือ่ถ่วงดลุและสอบทานให้เกดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

	 ข้อบงัคับของบรษิทั	ก�าหนดให้บรษิทัมคีณะกรรมการไม่น้อยกว่า	5	คน		แต่ไม่มากกว่า	15	คน	และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะ
กรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น	10	คน	

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	4	คนคิดเป็นร้อยละ	40	ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 โดยกรรมการอิสระจะท�าหน้าท่ีในการตรวจ
สอบการท�างานของฝ่ายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือ
คัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ดูแลให้บริษัทก�าหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.	การแต่งตั้งและวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

	 กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และกฎหมาย
อืน่ทีเ่กีย่วข้อง	โดยกรรมการต้องมเีวลาอย่างเพยีงพอ	อทุศิความรู	้ความสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แก่บรษิทั	โดยบรษิทั
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท	โดยสรุปดังนี้
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1.	 กรรมการบรษิทัได้รบัการแต่งตัง้	เลอืกตัง้	และถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ตามข้อบังคับบริษัท	และเมื่อครบวาระแล้ว	อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก	
เว้นแต่ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ	คณะกรรมการบริษัท
จะพจิารณาแต่งตัง้บคุคลทีเ่หมาะสมเข้าเป็นกรรมการในต�าแหน่งทีว่่างลงได้ตามข้อบงัคบัของบรษัิท

2.	 การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตาม
วาระทั้งนี้	 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบรษิทัได้ร่วมกนัพจิารณาคณุสมบตัใินด้านต่างๆโดยดถูงึ
ความเหมาะสมด้านคุณวฒุปิระสบการณ์ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพมวิีสัยทศัน์เป็นผู้มคีณุธรรม
และมปีระวัตกิารท�างานทีไ่ม่ด่างพร้อย		และสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ	รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา		โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

3.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม	ถ้าจ�านวน
กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งสาม

4.	 ในการเลอืกตัง้กรรมการ	ให้ใช้วิธอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล	และผูถ้อืหุน้มสีทิธิ
เลอืกตัง้บคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงไม่ได้

5.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน
กรรมการทีจ่ะเลือกตัง้ในครัง้นัน้	โดยกรรมการทีค่รบก�าหนดออกตามวาระ	อาจได้รบัการเลอืกต้ังเข้า
มาใหม่ได้

6.	 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

1.	 คณะกรรมการบรษัิทได้รบัการเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้วาระการด�ารงต�าแหน่งตามข้อบงัคบัของ
บริษัท	กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระ	คราวละ	3	ปี	สอดคล้องกับ	พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจ�ากัด			และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก	โดยคณะ
กรรมการบริษัท	 เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม	 เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	และมีประสบการณ์	

2.	 บริษัทมิได้ก�าหนดอายุกรรมการ	และ/หรือ	จ�านวนวาระสูงสุดที่จะด�ารงต�าแหน่งอย่างต่อเนื่อง	โดย
เชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค	 หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี	และพร้อมที่จะน�ามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทตาม
ที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัไม่ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกนัเน่ืองจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
ผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

3.	 คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ
โดยมจี�านวนปีการด�ารงต�าแหน่งประกอบการพจิารณาท้ังในหนงัสอืเชญิประชุมและรายงานประจ�าปี
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาสรรหาและคดัเลอืกกรรมการอสิระ	โดยการ
สรรหาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และคุณสมบตัขิองตลาดหลกัทรพัย์และคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ	เพือ่เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3.		การก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

• บริษทัก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนทีจ่ะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนต้องไม่เกนิ	5	บรษิทั		
เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท	ตามที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายก�าหนดแนวปฏบิตัใิห้กรรมการหรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ในกลุม่ที่
มีความรู้	ความสามารถ	และมีความช�านาญในธุรกิจนั้น		เข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

	 ทัง้นี	้บรษิทัยงัมนีโยบายและวิธีปฏบิตัใินการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการบริษทั
และผู้บรหิาร	โดยบริษทัจะพจิารณาส่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	ความช�านาญในธรุกจินัน้ๆ	ไป
เป็นกรรมการบริษัทในเครือ	 ตามสัดส่วนการลงทุน	 เพื่อก�ากับดูแลบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท	
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	เช่น	การจัดท�าบัญชีให้ทันต่อการจัดท�างบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี	 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท	 การเปิดเผยข้อมูลที่
ส�าคัญตามหลักเกณฑ์ของ	พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทปฏิบัติ	 เช่น	 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 รายการได้มาและการ
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	ก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	การก�ากับดูแลกิจการ
ตามที่บริษัทประกาศใช้	ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

4.		การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

	 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้น�าและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ	 โดย
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่	และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย
บริหาร

	 เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	 จึงเช่ือม่ันได้ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ
พร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร	ซึ่งประธานกรรมการบริษัทให้ความ
ส�าคัญและเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด	ดังนั้น	 ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่ส�าคัญ	 จึงต้อง
ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะทีเ่กีย่วข้อง	สอบทานให้เกดิความสมดลุ	และให้ถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีกรรมการจ�านวน	10	คน	โดยประธานกรรมการบริหาร	เป็นผู้น�าในการ
บริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

5.		คณะกรรมการชุดย่อย

	 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวน	5	คณะ	

	 คณะกรรมการชดุย่อยทกุท่านล้วนเป็นผูม้คีณุวฒุ	ิเข้าใจในบทบาทหน้าทีก่ารด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั
และกรรมการชดุย่อย	ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ	มีความซือ่สตัย์สจุรติ	มีคณุธรรม	ละเอยีดรอบคอบ	ระมัดระวงั	
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และมคีวามเป็นอิสระ	โดยบริษทัได้จัดให้มกีารทบทวนผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆเป็นประจ�าทุกปี

	 ทัง้นี	้กรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของบรษิทัไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษัิทสอบบญัชีภายนอก
ที่บริษัทให้บริการ	ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา

6.		การประชุมคณะกรรมการ

1.	 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารประชมุไม่น้อยกว่าไตรมาสละ	1	ครัง้โดยได้จดัท�าก�าหนดการ
ประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปีมีวาระท่ีชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งก�าหนดการดังกล่าวใน
คราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี	

2.	 น�าส่งเอกสารก่อนการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนั		เพือ่ให้คณะกรรมการได้พจิารณาและศกึษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท		
อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า	7	วัน	การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	2	ชั่วโมง

3.	 การพจิารณาเรือ่งต่างๆ	ประธานกรรมการ	ซึง่ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ		การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก		โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม		ต้องงดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น	หรือไม่
เข้าร่วมประชุมในวาระน้ันๆ	ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน	ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 ในปี	2564	การลงมติของแต่ละวาระการประชุม	มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด

4.	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้
เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม	 	 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	 	 ในกรณีท่ีกรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา		กรรมการที่มีส่วนได้
เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5.	 การประชุมคณะกรรมการบรษิทัหากมข้ีอสงสยัหรอืต้องการข้อมลูเพิม่เตมิจากผูเ้กีย่วข้อง		กรรมการ
ผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง	และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบ
ข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

6.	 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตาม
ความเหมาะสม	โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุและเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ		

7.	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ	4	ครั้ง	ตามก�าหนดการที่ให้แก่
กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า	หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจ�าเป็น

	 เมือ่สิน้สดุการประชมุ	เลขานกุารบรษิทัเป็นผู้จดัท�ารายงานการประชุมเสนอให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป	และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม		ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถ
แสดงความคิดเห็น	ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
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	 รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	ณ	 ส�านักงานของบริษัท	 	 และจัดเก็บในรูป
แบบเอกสารแฟ้มข้อมลูทีเ่ป็นต้นฉบับ	โดยเก็บไว้พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชมุ		เพือ่ความสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิง

7.		ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาวงเงนิค่าตอบแทนกรรมการในระดับทีเ่หมาะ
สม	 โดยพิจารณาจากประสบการณ์	 ภาระหน้าที่	 ขอบเขตและบทบาท	 	 ความมีส่วนร่วม	 และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน	 	 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ	 รวมถึงความ
เหมาะสมของจ�านวนคณะกรรมการน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทุกปี

	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2564	 เม่ือวันที่	 29	 เมษายน	 2564	 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกิน	2	ล้านบาท	โดยก�าหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตราเดิม	โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าที่พิจารณา	เป็นผู้ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย	และให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี	ซึ่งที่ผ่านมา	
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ได้ก�าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนโดยพจิารณา
ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด	ทั้งนี้	บริษัทไม่มีนโนบาย
ให้ค่าตอบแทนอืน่นอกเหนอืไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืพนกังานซ่ึงได้รบัจากบรษิทัตามปกต	ิไม่มกีาร
ให้หุ้น	หุ้นกู้	หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

	 ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย	 ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

8.		ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ในเรื่องดังต่อไปนี้

• ก�าหนด	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท

• ก�ากบัดูแลและตดิตามผลการปฏบัิตงิานของฝ่ายบรหิารอย่างสม�า่เสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพือ่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้

• ดแูลให้มรีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและตดิตามอย่างสม�า่เสมอ	อนึง่	โดยบรษิทั	เอส	พ	ีออดทิ	จ�ากดั		
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้	 ท�าการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน
การตรวจสอบบัญชีประจ�าปี	และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร้องที่ส�าคัญในระบบดังกล่าว

• ดแูลให้มมีาตรการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม	และตดิตามอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้บรษัิทได้รบัประโยชน์
สูงสุด

9.		บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้รบัการเลอืกตัง้จากผูถื้อหุน้เพือ่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้	มีความส�าคญัในการก�าหนด
นโยบายการบริหาร	โดยได้ร่วมกับผู้บริหารก�าหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ	แผนปฏิบัติ
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งาน	และงบประมาณประจ�าปี		เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานมจีดุมุง่หมายไปในทศิทางเดยีวกนั	ทัง้นี	้รวมถงึการก�ากบั
ดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ	 	 และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

10.		การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญการพัฒนากรรมการ	 โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ	 หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยเล็งถึงประโยชน์ของการ
ศกึษาอบรมว่าจะเป็นการพฒันากรรมการให้มคีวามรูท้ีทั่นต่อสถานการณ์ทางธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา	และ
มนีโยบายพฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารโดยการจดัฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัเพือ่มุง่สูก่ารเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ง
เสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(กลต.)	
ก�าหนดให้กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหน่ึงหลกัสตูร	ได้แก่	Director	Accreditation	
Program	 (DAP)	 และ	Director	 Certification	 Program	 (DCP)	 และนอกจากหลักสูตรที่ก�าหนดแล้ว	 กรรมการ
บรษิทัยงัให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสตูรอืน่ๆ	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	เช่น	
หลักสูตร	Roles	of	Compensation	Committee	Program	(RCC)	หลักสูตร	Company	Secretary	ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น�าที่เป็นมืออาชีพ	
มีความรู้	 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง	 และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร	 เพื่อน�าไปสู่การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี		ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ		Director	Accreditation	Program	(DAP)	
ครบทุกคน

11.		การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

	 บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง	โดยให้กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม	 ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและประเมินคณะกรรมการราย
บุคคลเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา	 ซึ่งผลการประเมินนั้น	 คณะกรรมการจะได้ท�าการ
วิเคราะห์และ	หาข้อสรุปเพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป

	 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ตามข้อเสนอแนะ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งประกอบด้วย	6	เรื่อง	ดังนี้

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การท�าหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	จัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการด�าเนินการ
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• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 รวบรวมผลการประเมิน	 และจัดท�ารายงานสรุปผลการประเมินและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทน�าผลการประเมินมาก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

การประเมินผลงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใช้เป็นก
รอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ว่าได้ด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี	 เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�าหนดไว้	และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา	โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น	3	ด้านได้แก่

1.	 โครงสร้างและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	 การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

12.		การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2559	ไปปรับใช้

	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	 กลต.)	 ได้ออกหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2559	(Corporate	Governance	Code	:	CG	Code)	ซึ่งจะใช้แทนหลัก
การก�ากับดูแลส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อการน�าหลักการไปปรับ
ใช้	(apply	or	explain)	และให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม	ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรยั่งยืน	
และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหลักเกณฑ์ส�านักงานกลต.

หลักปฏิบัติที่	4	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	และการบริหารบุคลกร	
	 (Ensure	Effective	CEO	and	People	Management)

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า	 บุคคลกรที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ	 เช่น	
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กรรมการผูจ้ดัการของบรษัิท	และรองกรรมการผูจั้ดการ	ซึง่เป็นต�าแหน่งงานบรหิารท่ีส�าคญั
และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย	 ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท	 คือ	 การก�ากับ
ดูแลให้การสรรหาบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	โดยพิจารณาจากความรู้	 	ความสามารถ	
ทกัษะ	ประสบการณ์	ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินท่ีเหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการก�ากบัดแูลให้การ
บริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

• แผนการสืบทอดงานต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญกับการสืบทอดต�าแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกต�าแหน่ง	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต�าแหน่งผู้น�าองค์กร	คือ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการในบริษัท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน	องค์กร	ตลอดจนพนักงานว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน
ท่วงที	คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมส�าหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน	เพื่อทดแทนต�าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน	มีหลักการดังนี้

1.	 ก�าหนดค�าอธบิายต�าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุ	ความเกีย่วข้องกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ขององค์กร	รวมทัง้
ระบคุณุสมบตั	ิความรู	้และทกัษะทีต้่องการ
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2.	 คัดเลอืกผูบ้รหิารระดบัรองทีม่ศีกัยภาพทางด้านวสิยัทศัน์	ความรูแ้ละความสามารถ

3.	 วเิคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

	 บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร	 ผู้บริหารระดับสูง	 และผู้บริหารระดับรอง	
(ที่จะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง)	ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร	เป็นประจ�าทุกเดือนซึ่งเป็นการประชุมผลการด�าเนิน
งานของบริษัท	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหาร	ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นผู้บริหารในล�าดับต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป

• แผนการสืบทอดงานต�าแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

1.	 จัดให้มกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบัรองทีม่ศีกัยภาพทางด้านวสิยัทศัน์	ความรูแ้ละความสามารถ	เพือ่ส่ง
เสรมิให้เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างเป็นล�าดบัขัน้ตอนต่อเนือ่ง

2.	 จัดอบรมพฒันาทัง้ด้านเพิม่พนูความรูว้ชิาการ	และเรยีนรูใ้นการปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์ต่างๆ

3.	 จัดให้ผูบ้รหิารระดบัรอง	ได้ร่วมท�างานและร่วมประชมุกบัผูบ้รหิารระดบัสงู

4.	 ก�าหนดผูบ้รหิารระดบัรองทีม่ศีกัยภาพเป็นผูส้บืทอดและวางต�าแหน่งให้เหมาะสม

5.	 เตรยีมบคุลากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางให้มคีวามสามารถบรหิารงานครบวงจรมากขึน้

6.	 จัดให้ผูบ้รหิารระดบักลางมโีอกาสบรหิารงานมากขึน้ในระดบัสายงาน

7.	 จัดให้มกีารฝึกอบรมในแต่ละลกัษณะงานอย่างเป็นระบบ

8.	 จัดอบรมผู้บรหิารระดับสูงและระดบักลางให้ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ		และความซือ่สตัย์	ต่อ
องค์กรและมองภาพรวมขององค์กร		เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในล�าดับต่อไป

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร	 ผู้บริหารระดับ
สูง	และผู้บริหารระดับรอง	 (ที่จะเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง)	 ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร	 เป็นประจ�าทุกเดือน	ซึ่ง
เป็นการประชุมผลการด�าเนินงานของบริษัท	 รวมถึงการประชุมใหญ่ประจ�าปีเพ่ือร่วมก�าหนดเป้าหมายธุรกิจของ
องค์กรของปีถัดไป		เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส�านึกในการท�างานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น	เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

• ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

	 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่		เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท		ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
เช่น	ธุรกิจหลักของบริษัท	ผลการด�าเนินงาน	โครงสร้างองค์กร	ผู้ถือหุ้น	รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	บริษัทจึงได้จัดท�าคู่มือส�าหรับกรรมการ	ดังนี้

1.	 จดัท�าคูม่อืกรรมการประกอบด้วย

• พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
• ข้อบงัคบักรรมการบรษิทั
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• ใบส�าคัญแสดงการจดทะเบยีนบรษิทัมหาชน
• หนงัสอืรบัรองบรษิทั	และวตัถปุระสงค์ของบรษิทั
• ข้อบงัคับบรษิทั
• คู่มอืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั
• คูม่อืกรรมการบรษิัทจดทะเบียนของส�านักงาน	กลต.

2.	 ข้อมลูอืน่	ๆ

• วสิยัทศัน์	และเป้าหมายธรุกจิของบรษิทั
• รายงานประจ�าปี	 พร้อมกับจัดท�า	 Presentation	 เพื่อแนะน�าลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่

กรรมการใหม่

หลักปฏิบัติที่	5	 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
	 (Nurture	innovation	and	Responsibility	Business)

	 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่	โดยจัดท�าเป็นนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ไว้ใน	 “จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 และจรรยาบรรณพนักงาน”และเผยแพร่ให้กับกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดบั	ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิติต่อผู้มส่ีวนได้เสยี	เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าผูม้ส่ีวนได้เสยีจะได้รับการดแูลอย่าง
เป็นธรรม	บริษัทได้เปิดเผย	“จรรยาบรรณทางธุรกิจ”	ไว้ภายใต้หัวข้อ	“บรรษัทภิบาล”	บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.
dimetsiam.com	

1.		ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก�าหนดไว้โดยกฎหมาย	ข้อบังคับ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	
และกฎระเบียบต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ปฏบิติัต่อผู้ถอืหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัมุง่มัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการ
ด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	 โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว	
ด้วยผลตอบแทนที่เหมะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส	ระบบบัญชีที่เชื่อ
ถอืได้และจดัให้มกีาร	ดูแลรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สินของบรษิทั	มกีารควบคุมการท�ารายการระหว่างกนั	มมีาตรการป้องกนั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน		อีกทั้งยังมีกลไกที่ท�าให้ผู้
ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	(รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่	1	สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น	และหมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	อย่างเท่าเทียมกัน)

	 บรษิทัมกีารรายงานผลการด�าเนนิของกจิการท่ีถูกต้อง	ครบถ้วน	ตามความเป็นจรงิอย่างสม�า่เสมอเป็นประจ�า
ทกุ	ไตรมาส	และเปิดเผยการท�ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงในเงือ่นไขทีเ่สมอืนท�ากบับคุคลภายนอก		ผ่านระบบข่าว
ของตลาด	หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท

	 ทั้งนี้		ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระส�าคัญต่างๆ	 โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	หนังสือเอกสารและข้อมูล
อิเลคโทรนิค

2.		พนักงาน

	 พนกังานของบรษิทัทกุคนเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาและเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุในการขับเคลือ่นธรุกจิสูค่วามส�าเรจ็
ต่อเป้าหมายทางธรุกจิขององค์กร	จงึมุง่มัน่พฒันาเสรมิสร้างวัฒนธรรม	สนับสนุนและเสรมิสร้างบรรยากาศการท�างาน
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ร่วมกัน	เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ทั้งนวัตกรรมและน�าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�างาน	สร้างให้พนักงาน
ทุกคนมีความ	 ภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในองค์กร	 	 โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน	 ดูแลพนักงาน	 อย่างเสมอภาคกัน	 ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้
พนักงานรูร้กัสามคัค	ีมคีวามเชือ่มัน่	และไว้ใจกนั	ปฏบัิตต่ิอกนัอย่างสุภาพ	เคารพศักดิศ์รีในความเป็นมนษุย์	และสทิธิ
ส่วนบุคคล	การว่าจ้าง	แต่งตั้งและโยกย้าย	พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	

	 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการท�างาน
ให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน	มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ	ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน	 ให้
พร้อมปฏบิตังิาน	และรองรบัการขยายตวัทางธรุกจิในอนาคต	รวมถงึการสร้างความมัน่คงในอาชพี		และให้โอกาสใน
การเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน	รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน
และพฒันา		ควบคู่ไปกบัการก�าหนดนโยบายเกีย่วกับการดแูลเรือ่งค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม	
เหมาะสมกับความรู้	ความสามารถ	ความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน	

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

	 บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้	ความสามารถ	หน้าที่	ความรับ
ผิดชอบ		ผลการปฏิบัติงาน	และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	อีกทั้งบริษัทยังได้
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ	รวมทั้งมีการส่ง
เสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ	ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร	 เสนอแนะ	หรือร้องทุกข์ในเรื่อง
ต่างๆ	ในการท�างานผ่านช่องทาง	ที่ก�าหนด	

	 ค่าตอบแทนของพนักงาน	 	 :	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้ง
ในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทแต่ละปี	และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะ
ของธุรกิจเดียวกัน		และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน	และจัดให้
มีการเติบโตตามสายงาน	รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง	สวัสดิการต่างๆ	ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

	 สวัสดิการพนักงาน	 :	 	บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาว
และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต	 รวมท้ังเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน	 โดย
พนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ	5	 ของอัตราค่าจ้าง
และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย	เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ	พนักงานจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน	

	 บริษทัให้ความส�าคัญในเรือ่งสวสัดกิารและความปลอดภยัของพนกังานโดยได้จดัสวสัดกิารและสทิธิประโยชน์
ขั้นพื้น	ฐานตามที่กฎหมายก�าหนด	อาทิ	วันเวลาท�างาน	วันหยุด	วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	และวันลาหยุดประเภท
ต่างๆ	รวมถึงการ	ประกันสังคม	กองทุนเงินทดแทน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์
ต่างๆ	ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1.	 สวสัดกิารทีมุ่ง่พฒันาพนกังาน

• จัดให้มกีารส่งเสรมิการศึกษาทัง้ในและนอกเวลาท�างาน
• จัดให้มกีารส่งพนกังานไปร่วมอบรม	สมัมนากบัภายนอก	ซึง่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ	เพือ่เป็นการ

พฒันาและเพิม่ความรู	้ความสามารถ	และทักษะในการท�างานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
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2.	 สวสัดกิารส่งเสรมิทีช่่วยเหลอืค่าครองชพีและครอบครวัพนกังาน

• จัดให้มเีงนิจงูใจ	โบนสั		ค่าเข้ากะ		ค่าประสบการณ์	ฯลฯ
• จดัให้มเีครือ่งแบบพนกังานทัง้ในส่วนของส�านกังานและโรงงาน
• จดัให้มค่ีาใช้จ่ายในการเดนิทาง	ค่าพาหนะ	ค่าน�า้มนั
• จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย	 กรณีเสียชีวิตของบิดามารดา	 และคู่สมรสของ

พนกังานรวมถงึเงนิสงเคราะห์เมือ่พนกังานถึงแก่กรรม
• จดัให้มโีรงอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ	และราคาประหยดั
• จดัให้มเีงนิช่วยเหลอืค่าอาหารกลางวัน

3.	 สวสัดกิารส่งเสรมิการออมของพนกังานและความมัน่คงในอนาคต

• จัดให้มกีองทนุส�ารองเล้ียงชพีเพือ่การออมเงนิในอนาคต	ซึง่ทางสมาชกิจะต้องส่งเงนิเข้ากองทนุ
ในอตัราร้อยละ	2	-	5	ของค่าจ้าง	และจะได้รบัเงนิสมทบกองทนุจากบรษิทัทุกเดอืนในอตัราร้อย
ละ	2	-	5	ของค่าจ้างเช่นเดียวกัน

• จดัให้มเีงนิบ�าเหน็จให้แก่พนักงาน	หรือเงินชดเชย	เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

4.	 สวสัดกิารสขุภาพอนามยั

• จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี	และตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่งจากการท�างาน
• จดัให้มห้ีองพยาบาลของบริษัท	โดยมีเวชภัณฑ์และยาเพื่อปฐมพยาบาลในเบื้องต้น

5.	 สวสัดกิารกฬีาและนนัทนาการ

• จดัให้มกีารแข่งขนักฬีา	เพือ่เสรมิสร้างสขุภาพทีด่	ีสร้างความสามคัค	ีและสานสมัพนัธ์อนัดใีนหมู่
พนักงาน

	 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน:บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความ
ต้องการของแต่ละหน่วยงาน	 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร	 ทั้งในด้านการตลาด	 พัฒนาวิชาชีพ	
การจัดการ	และคุณภาพชีวิต

	 ช่องทางการสื่อสารส�าหรับพนักงาน		:	นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว	บริษัท
ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน	การการสื่อสาร	เสนอแนะ	ร้องเรียน	แจ้งปัญหาต่างๆ	และร้องทุกข์
เกี่ยวกับการท�างาน	ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา		โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ	ซึ่งคณะ
กรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน	และด�าเนินการสรุปข้อเสนอแนะ	และประเด็นต่างๆ		 เพื่อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริหาร	และคณะกรรมการตามล�าดับต่อไป	

	 บรษิทั	ก�าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีนทีเ่ป็นพนกังานรวมถงึผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็
จรงิ	จะได้รบัความคุ้มครองจากการปฏบัิติทีไ่ม่เป็นธรรม	อนัเนือ่งมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรยีน		เช่น		รบกวน
การปฏิบัติงาน	เปลี่ยนต�าแหน่งงาน	เลิกจ้าง	เป็นต้น

	 ในปี	2564	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ได้รับการพิจารณาและด�าเนินการแก้ไข	เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน		บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน	และด�าเนิน
การโดยใช้กลไกที่	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส	ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
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3.		ลูกค้า

	 คณะกรรมการบริษัทให้มีความส�าคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า	จึงก�าหนดนโยบายให้บริษัทด�าเนิน
ธรุกจิโดยยดึถอืความซือ่สตัย์	สจุรติ	และเป็นธรรม	โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมของทัง้
สองฝ่าย	และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

	 บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการ
ปฏิบัติ	ตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

• จดัให้มกีารให้ค�าแนะน�า	รวมถงึข้อมูลท่ีถูกต้องและเพยีงพอแก่ลกูค้า	ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ด้วยความรวดเรว็	และรกัษาความลับของลกูค้า	รวมถึงไม่น�าความลบัของลูกค้าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของ
ตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

• พฒันาสนิค้าและบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง	โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

• ให้ความส�าคญัในการรกัษาความลบัทางการค้า	โดยไม่น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูเ้กีย่วข้อง
โดยมิชอบ

• ให้ความส�าคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายก�าหนดไว้

• จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค	ร้องเรียน	สอบถามข้อมูล	และเสนอแนะ	เกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก	 โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง	
พร้อมจะด�าเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

	 ในปี	2564	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�าคัญ	ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ	บริษัทได้น�ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุ	เพื่อด�าเนินการแก้ไขป้องกัน	และติดตามทั้งระบบ	และปรับใช้กับทั้งองค์กร		เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิด
ขึ้นอีกและจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความส�าคัญต่อเรื่องดังกล่าว	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าที่
ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง	เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี	พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน		สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่	ส่งผลให้มีค�าสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

4.		คู่แข่งทางการค้า

	 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	 โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่
แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	จึงก�าหนดหลักนโยบายดังนี้

• บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็นธรรม	 	 ปฏิบัติตามข้อ
ตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค	 ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
• ไม่ท�าลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา	ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี	 เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือก�าหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องท�าการค้ากับ

บริษัทเท่านั้น

	 ในปี	2564	บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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5.		คู่ค้า

• บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค	และเป็นธรรม	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อ
เสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

• ไม่เรียก	รับ	หรือยินยอม	ที่จะรับทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
• มุ่งสร้างความสัมพันธ์	ความร่วมมือที่ดี	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า		เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว	ลักษณะ	Win	Win	Situation
• กระบวนการจัดซื้อจัดหา	 เป็นกระบวนการส�าคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า	 เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
• มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	2564	ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

6.		เจ้าหนี้การค้า

	 บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด		พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้	 เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกันโดยจ่ายช�าระให้เจ้าหน้ีตรงตามก�าหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
และตรงตาม	Credit	Term	ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

	 บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบMedia	Clearing	ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

	 ในปี	2564	บรษัิทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนีก้ารค้าตรงตามเงือ่นไขการช�าระเงนิทีไ่ด้ตกลงไว้ล่วงหน้า	โดยไม่มกีาร
ผิดนัดช�าระหนี้แต่อย่างใด

7.		แรงงาน

	 บริษัทดูแลให้การด�าเนินงานที่ปฏิบัติงาน		ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8.		สิทธิมนุษยชน

	 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิข้ันพื้นฐาน	 ด�าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	 ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัย
ส�าคญัของธรุกจิในการสร้างมลูค่าเพิม่และเพิม่ประสทิธภิาพด้วยการไม่เลอืกปฏบิตั	ิส่งเสรมิความเท่าเทยีมและความ
เสมอภาคในองค์กร	เคารพในสิทธิทางการเมือง	อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย	ไม่แบ่งแยกเพศ	ชนชั้น	
สีผิว	เชื้อชาติ	ศาสนา	สังคม	ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

• ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะน�าไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด	หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน	ไม่มี

การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม	
• จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร	 เพื่อให้พนักงานหรือผู้ท่ีเช่ือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรยีนต่อบรษิทั	และค�าร้องเรยีนพงึได้รบัการเอาใจใส่และด�าเนนิการอย่าง
เป็นธรรม
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	 ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม	 และ
ไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9.		สิทธิทางการเมือง

	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน	 รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรม
ใดๆ	ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	

10.		ภาครัฐ

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลอย่าง
เคร่งครดัโดยให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง	ตามทีห่น่วยงานภาครฐัร้องขอพร้อมสร้างความสมัพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ	ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	ตามข้อก�าหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่า
เพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	ภาษีป้าย	ภาษีโรงเรือน	ภาษีศุลกากร	อากรแสตมป์	ตลอดจนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล

11.		ชุมชนและสังคม

	 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	 ได้ก�าหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตส�านึก	 ความ
รับผิดต่อชุมชนและสังคม	 ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงร่วมกับชุมชน	 และหน่วยงาน	
ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมท่ีบริษัท
เข้าไป	ด�าเนินธุรกิจ	เพื่อเป็นการคืนก�าไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม�่าเสมอ	

• สร้างความเข้าใจ	และสือ่สารกบัชมุชนและสงัคมถงึการด�าเนนิงานของบรษิทั	ความรบัผดิชอบต่อชมุชน
และสังคม	โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้

• จัดกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	อย่างแท้จริง	 อาทิ	 การสร้างห้องสมุด	 การมอบเงิน
สนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล		โรงพยาบาล		และกิจกรรมทางพุทธศาสนา	เป็นต้น

• เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จ�าเป็น	โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด	

12.		สิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัตระหนกัถึงความส�าคญัในการมีส่วนร่วมดแูลรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	และการด�าเนินธุรกจิโดยค�านงึ
ถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ก�าหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท

• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมท่ัวทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 	 โดย
ขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน

• ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการผลติ	เครือ่งจกัรและเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง	มกีารบรหิารจดัการอย่าง
เป็นระบบ	ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
	 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการรณรงค์ปลกูจิตส�านึกท่ีดแีก่ผูบ้รหิารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดแูล
รักษาสิ่งแวดล้อม	จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ	ป้ายประชาสัมพันธ์	พร้อมเอกสารให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร	ซึ่งจัดท�าอย่างต่อเนื่อง
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 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 บรษิทัก�าหนดนโยบายให้พนกังานใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพและคุม้ค่า		มีระบบควบคมุการใช้พลงังาน	
และสร้างจติส�านกึให้พนกังานทัง้องค์กรมส่ีวนร่วมในประหยดัพลงังานในทกุด้านทัง้ไฟฟ้า	น�า้มนั	และน�า้ประปาอย่าง
ต่อเนื่อง	ทั้งสถานที่ท�างานและในครัวเรือน		ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อน	 และลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ2หน้า	 พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เพื่อทดแทนการใช้กระดาษทั้งในส่วนโรงงานและส�านักงาน	 และการประชุมทางไกลผ่านระบบ	 VDO	
Conferenceเป็นต้น

หลักปฏิบัติที่	6	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
	 (Strengthen	Effective	Risk	Management	and	Internal	Control)

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะก�ากับดูแล	และมีแนวทางในการปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 การก�ากับดแูลให้บริษทัมรีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธิภาพเหมาะสม	โดยมคีณะกรรมการตรวจ
สอบและส�านกังานตรวจสอบทีม่บีทบาทส�าคญัในเรือ่งของรายงานทางการเงินทีถ่กูต้องครบถ้วน	ระบบ
การควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

2.	 การก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายที่
ชดัเจนในแต่ละปี	และมอบหมายให้ผู้บริหารท�าหน้าที่ในการพิจารณา	ระบุความเสี่ยง	ประเมินผลก
ระทบ	และโอกาสที่จะเกิด	เพื่อจัดล�าดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

	 อนึง่	ในรอบปี	2564	บรษัิทได้ตดิตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกดิขึน้ได้ระหว่าง
บรษิทักบัฝ่ายจดัการ	คณะกรรมการ	รวมไปถงึการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมคิวร	และการท�าธรุกรรมกบัผูท้ีม่คีวาม
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท	โดยสรุปที่ส�าคัญได้ดังนี้

	 1.		ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายของบริษัท	กรรมการบริษัท	และผู้บริหาร

	 ในรอบปี	 2564	 บริษัทไม่มีกรณีของการกระท�าที่เป็นการขัดต่อกฎ	 ระเบียบ	 กฎหมายต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	หรือ
กฎหมายต่างๆ	เช่น	การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามก�าหนด	ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บรษิทัอืน่	บรษิทัไม่มชีือ่เสยีงในทางลบ	อนัเนือ่งมาจากความล้มเหลวในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั	คณะ
กรรมการชุดย่อย	 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารลาออก	 อันเน่ืองมาจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแล
กจิการของบริษทั	นอกจากนี	้บรษิทัไม่มกีรณทีีม่กีารกระท�าทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน	การจ้างงาน	กฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้า	หรอืถกูด�าเนนิการใดๆ	อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัไม่ได้ประกาศข้อมลูทีเ่ป็นเหตกุารณ์
ส�าคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการก�าหนด

	 2.		การก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ต้องจัดท�าแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์	การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท	 และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ	 โดยจัดท�าแบบรายงานต่างๆ	 ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	 และ
รายงานต่อ	ส�านักงาน	กลต.	ดังนี้	

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง	เมื่อมีการ	ซื้อขาย	โอน	หรือรับโอน	
(แบบ	59-2)

• การแสดงชือ่บคุคลในระบบข้อมูลรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย์	(แบบ	35-
E1)
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	 ในปี	2564	กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว	ได้
ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์	การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 3.	 	 การก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท	ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง	โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้	ดังนี้	

• รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
• รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�าทุกสิ้นปี
• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่ง	และได้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง	กรรมการ

ท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่	หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท	ภายใน	1	เดือน	นับจาก

วันที่ได้รับการเลือกตั้ง	/	แต่งตั้ง	และภายใน	15	วัน	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	และภายใน	30	วันต้อง
รายงานประจ�าปีนับจากวันสิ้นปี	 เลขานุการบริษัทจะต้องส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่
ประธานกรรมการบรษิทั	และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7		วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัรายงาน

	 ในปี	 2564	 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ได้ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 4.		การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

	 บรษิทัดแูลการซือ้ขายสนิทรพัย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุเร่ืองการได้มาหรอื
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยในการท�ารายการดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรม

	 ในปี	2564	บรษิทัมกีารท�ารายการการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์กบับคุคลอืน่	ซึง่บรษิทัได้ปฏบิติัตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน	กลต.	

	 5.		ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล	 	 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบด้วยความมเีหตมุผีลและเพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุ้นการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์		บรษิทัได้แจ้งและเปิดเผยมตทิีป่ระชุมในการท�ารายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	โดยกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสยีงในวาระน้ันๆ	เพือ่ความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจและเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

	 6.		การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน	 โปร่งใส	 จึงไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง	โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบรษิทัไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างละเอียด	รวมถงึการเปิดเผยการถอืหลกั
ทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
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• การท�ารายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ด�าเนินการด้วยความรอบคอบ	สมเหตุสมผล	ค�านึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท		และได้กระท�าอย่างยุติธรรม	โดยก�าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิรุกจิการค้าและเง่ือนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือนการท�ารายการกบับคุคลภายนอก	
ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส	 	 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		โดยก�าหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี	และก�าหนด
ไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

• บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลเช่น	 รายการท่ีเก่ียวโยงกัน		
บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกันและในกรณทีีม่กีารท�ารายการท่ีเกีย่ว
โยงกนัทีเ่ข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมลูหรอืขออนุมัตจิากผูถื้อหุน้	บรษิทัได้ด�าเนินการตามข้ันตอนข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศและข้อก�าหนดของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 โดยก่อนท�ารายการบริษัทได้
เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท�ารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง

• บริษัทก�าหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระ
นัน้		เพือ่ให้กรรมการบรษิทัทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ทีแ่ละมีอสิระในการ
ลงมติ		โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย
มท่ีานใดบ้าง		เมือ่เสรจ็สิน้การประชมุได้เปิดเผยชือ่ความสมัพนัธ์ของบคุคลทีเ่กีย่วโยง	การก�าหนดราคา	
มูลค่าของรายการ	และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	(หาก
มี)	 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 ตามเวลาที่ก�าหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีก
ทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส		รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

	 ในปี	 2564	 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย
เท่านั้นและบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และจ�ากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและไม่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกลต.	 และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระท�าอย่างยุติธรรม	ตามราคา
ตลาด	และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า	ของปี	2564	ไว้ในแบบรายงานนี้แล้ว

	 7.		ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

• การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงาน	ด้านรายงานทางการ
เงิน	และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย		โดยก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการปฏบัิติตามระบบควบคุมภายในทีว่างไว้		เพือ่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิทั		โดยหน่วยงานตรวจสอบดงักล่าวมคีวามเป็นอิสระในการปฏบิตัหิน้าที	่	คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง	5	ด้าน	ตามแนวคิดของ	COSO	(The	Committee	
of	Sponsoring		Organizations	of	the	Treadway	Commission)	คือ	การควบคุมภายในองค์กรการประเมิน
ความเสี่ยง		การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม	

• การตรวจสอบภายใน
	 ในปี	 2564	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ		มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนท�าหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ		โดยมีผู้ตรวจ
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สอบภายในเป็นบคุคลทีม่คีณุสมบตัใินการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม	ซึง่ผลการประเมนิระบบการควบคมุภายใน
ได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงข้อเสนอแนะที่
เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจ�าเป็นส�าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท		
เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

	 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในปี	 2564	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริษัทในทุกไตรมาส	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่งของบรษัิทไว้ในรายงานประจ�าปี	หวัข้อ	“รายงานการก�ากบัดแูล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

	 8.		การบริหารความเสี่ยง

	 บรษัิทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่พนกังานทกุคนของบรษิทั
มบีทบาทและความรบัผดิชอบร่วมกนั		โดยมกีารก�าหนดภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	อ�านาจการด�าเนนิการในระดบั
บริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน	 	 การด�าเนิน
งาน	การบริหาร	 	การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อก่อให้เกิดความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า	ผลส�าเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

	 9.		ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิมนุษยชน

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 	 โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น	 	 เคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม		สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

	 นอกเหนอืจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งแล้ว	บทบาทส�าคญัทีก่รรมการบรษิทั
จะต้องก�ากับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน	 กระบวนและการก�ากับดูแลในเรื่องของการร้อง
เรียนของผู้มีส่วนได้เสีย	 การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างบริษัท	 ฝ่าย
จัดการ	คณะกรรมการมีดังนี้

ด้านการก�ากับดูแลกิจการกิจการที่ดี

	 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการประกอบด้วยข้อมูล	4	ส่วน	คือ	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ		จรรยาบรรณทางธุรกิจ	จรรยาบรรณพนักงาน	
และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น		เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร	ในการท�าหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตส�านึกที่ดีเพื่อเสริม
สร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี	 โปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ	 	 ก่อให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทั่วไป	 สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และสังคม
โดยส่วนรวม	 	 ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน	 โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ	พร้อมได้น�าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

	 บรษิทัส่งเสรมิให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	รวมถงึพนกังาน	เข้าใจและปฏบิตัติามคูมื่อจรรยาบรรณทางธรุกจิ	และ
จรรยาบรรณพนักงาน	 	 โดยคณะกรรมการบริษัทน�าไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีของพนักงาน	 นอกจากน้ี	 ในการ
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่	ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ	พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ	 เพื่อ
เป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�าคัญในคู่มือฯ	เป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน
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	 บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ	และหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบและตดิตามการ
ปฏบิตัติามคูม่อืฯ	ซึง่ก�าหนดให้เป็นแผนประจ�าปี	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบผลการตรวจสอบ
พร้อมขอเสนอแนะ	และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจ�าทุกไตรมาส

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และการให้หรือรับสินบน	เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

	 บรษิทัมนีโยบายปฏิบัตติามกฎหมายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่โดยจดัท�า	“นโยบายต่อต้านการทจุรติและ
คอร์รัปชั่น”	และแนวปฏิบัติไว้ใน	“จรรยาบรรณทางธุรกิจ”	ควบคู่ไปกับสร้างจิตส�านึก	ทัศนคติ	ให้แก่	กรรมการ	ผู้
บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

	 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	โดยห้ามกรรมการบริษัท	
ผู้บริหาร	และพนักงานยอมรับ	หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	และจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 ตามท่ีบริษัทได้จัดท�าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 เสนอต่อคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	Council	
:	CAC)	และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

	 ในปี	 2564	 บริษัทได้ส่ือสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	เช่น	จรรยาบรรณทางธุรกิจ		นโยบายของ
ขวัญและการเลี้ยงรับรอง	 พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ	 ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท	 และ
ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบรษิทั	ตลอดจนสือ่สารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ไปยงัคูค้่า	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทางธรุกจิ	
รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม	เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

	 ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจรติและคอร์รปัชัน่	หรือ	CAC	
มมีตริบัรองบรษัิทเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัฯิ	ในปี	2562	โดยการรบัรองจะมอีาย	ุ3	ปี	นบัจากวนัทีม่มีตใิห้การรบัรอง	
ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการต่ออายุการรับรอง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุม	เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต

	 บรษัิทก�าหนดให้มแีนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลและควบคุมดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น	สรุปดังนี้

1.	 จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ	ประเมนิระบบการควบคมุภายใน	และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุม
ระบบงานส�าคัญๆ	เช่น	ระบบการจดัซือ้จดัจ้าง	ระบบการขาย	ระบบการบนัทกึการบญัช	ีการช�าระเงนิ	
เป็นต้น	ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่	 รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่ว
กบัแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขทีเ่หมาะสม

2.	 จัดให้มช่ีองทางการรบัแจ้งข้อมลู	เบาะแส	หรอืข้อร้องเรยีน	การกระท�าผดิ	การฝ่าฝืนกฎมาย	ระเบยีบ	
ข้อบังคับของบริษัท	 หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 โดยมีนโยบายการ
คุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลูหรอืเบาะแส	และจะเก็บรกัษาข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นความลบั	รวมท้ังมีมาตรการ
ในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัของบรษัิท	กฎหมายทีเ่กีย่วข้องของผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความ
ลบั	รวมทัง้มมีาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษทางวินัยของบรษิทั	กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	
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กรณีทีส่ามารถตดิต่อผูใ้ห้เบาะแสหรอืผูร้้องเรยีนได้	บรษิทัจะแจ้งผลการด�าเนนิการให้รบัทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร

3.	 หวัหน้าส่วนงานทีเ่กีย่วข้องรบัผดิชอบในการติดตามการปฏบิตั	ิการปรบัปรงุแก้ไขบกพร่อง	(ถ้ามี)	และ
รายงานให้ผูบ้งัคบับัญชาตามสายงานทราบตามล�าดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการประเมินความ
เสีย่งทัว่ทัง้องค์กรเพือ่สนบัสนนุด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่พจิารณาความเสีย่งแต่ละกิจกรรมวเิคราะห์ช่อง
ทางการทจุริตและประเมนิโอกาสและผลกระทบโดยผลการประเมนิจะน�ามาจดัท�าแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง
และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่นดังนี้

1.		 ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน	 การด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษและมาตรการ
คุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัและสือ่สารให้พนกังานทกุระดบัรบัทราบ

2.		 ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ของบรษิทั	และจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษิทั		และสอบ
ทานให้บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management)		ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาสโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
กระบวนการท�างานทีเ่ป็นอสิระและไม่จ�ากดัขอบเขตในการปฏบิตังิาน

3.		 ให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่ง
ของการว่าจ้างหากผู้ในละเมิดจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	(ถ้ามี)	

	 ในปี	2564	ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด	ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ	ค่ารับรอง	ค่าบริการต่างๆ	หรือประโยชน์อื่นใด

1.	 บรษัิทมนีโยบายในการให้หรอืรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อ่ืนใด	จากผูท่ี้เกีย่วข้องทางธรุกิจกบับรษิทั	
ผู้บริหารและพนักงาน	 อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม	 โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจเชงิธรุกจิ	ต้องกระท�าด้วยความโปร่งใส	และสามารถเปิดเผยได้

2.	 ไม่เป็นของขวญัทีอ่ยูใ่นรปูของเงนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด	(เช่น	บตัรของขวัญหรอืบตัรก�านลั)

3.	 ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏเิสธหรอืจะต้องรบัของขวัญ	ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ	โดยจะต้องบนัทกึ
รายละเอยีดของขวญัทัง้หมด	และน�าส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เพื่อน�าไปเป็นของ
ขวัญให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม	

	 ในปี	2564	บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

82

นโยบายการแจ้งเบาะหรือร้องเรียน

	 บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ
สือ่สาร	หรอืแจ้งเบาะแส	เมือ่พบเรือ่งทีอ่าจเป็นการทจุรติคอร์รปัชัน่	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	การกระท�าผดิกฎหมาย	
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 หรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็น
ปัญหาและก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบรษิทั	หรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรมรวมถงึข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัท	โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

	 คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และ/หรอื	เลขานกุารบรษิทั		เป็นผูพ้จิารณา
รบัเรือ่งแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน		และข้อเสนอแนะของผูมี้ส่วนได้เสยีต่อคณะกรรมการบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการ
ตรวจสอบและท�าการสอบสวน	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

	 ในปี	2564	ที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน	เรื่องการให้	หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทแต่อย่างใด

นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	(Whistle	Blowing)

1.	 บรษัิทก�าหนดให้ผู้ทีร่บัข้อมลูจากการปฏบิตัหิน้าท่ีทีเ่ก่ียวข้องกบัการรบัเรือ่งร้องเรยีน	หรอืแจ้งเบาะแส
การกระท�าคอร์รปัชัน่ต่อองค์กร	 มหีน้าทีเ่กบ็รกัษา	 ชือ่	 ทีอ่ยู	่ หรือข้อมลูใดๆ	ทีส่ามารถระบตุวัผูร้้อง
เรยีน	หรอืผูใ้ห้ข้อมลูเกีย่วกบักบัการคอร์รปัชัน่	ข้อร้องเรยีน	และเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรยีน	และ
ผู้ให้ข้อมลู	ไว้เป็นความลับ	ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุคลอืน่ทีไ่ม่มีหน้าท่ีเกีย่วข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก�าหนด

2.	 บรษิทัจะเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องไว้เป็นความลบัและค�านงึถงึความปลอดภยัของผู้ร้องเรยีน	 โดยก�าหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรยีนทีเ่ป็นพนกังาน	 รวมถงึผูใ้ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	 จะ
ได้รบัความคุ้มครองจากการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม		อนัเนือ่งมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรยีน		เช่น		
รบกวนการปฏบิตังิาน	เปลีย่นต�าแหน่งงาน	เลกิจ้าง	เป็นต้น

3.	 บรษัิทจะรบัฟังและด�าเนนิการกบัทุกข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาค	โปร่งใสและเป็นธรรม	ด�าเนินการโดย
ใช้กลไกทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อผูแ้จ้งเบาะแส	 โดยมมีาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีนทีเ่ป็นระบบและ
ยตุธิรรม	ข้อมลูของผูร้้องเรยีนจะถกูรกัษาไว้เป็นความลบัของบรษิทั

4.	 บรษัิทได้เปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีแสดงความคดิเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรยีนผ่านช่อง
ทางและกิจกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้อาทกิารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของบรษิทัและบรษิทัจดทะเบยีน
พบผูล้งทนุ	(Opportunity	Day)	ซึง่ข้อซกัถามข้อติชมข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะส่งต่อให้
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุ
ภาคส่วน

	 ในปี	2564	ทีผ่่านมาการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั	ไม่ปรากฏว่าถกูด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากบัดแูล	เนือ่งจาก
ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก�าหนด	 รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืน
กฎหมายด้านแรงงาน	การจ้างงาน	ผู้บริโภค	การแข่งขันทางการค้า	และสิ่งแวดล้อม	และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย
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	 นอกจากนี้	 บริษัทได้จัดให้มีตรวจสอบภายใน	 ท�าหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีการตรวจสอบ	ติดตาม	และประเมินความเสี่ยงการทุจริต	เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน
ทุกจริต	คอร์รัปชั่นต่างๆ	ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน	และ
ติดตามผลการตรวจสอบภายใน	 หากพบกรณีทุจริต	 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ	และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 บรษัิทยดึถอืนโยบายการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและคณุธรรม	ดงัน้ันบรษัิทจะไม่เกีย่วข้องกบั
การละเมดิทรพัย์สินทางปัญญา		แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธรุกจิของตนเอง		โดยการสนับสนุนให้พนกังานสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ	ทั้งด้านขบวนการผลิต		ผลิตภัณฑ์	และบริการ		รวมถึงการร่วมคิดร่วมท�ากับลูกค้า	คู่ค้า	และองค์กร
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง		เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ		ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

	 ในปี	2564	ที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า

หลักปฏิบัติที่	7	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล
	 (Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน		
โปร่งใสและเป็นธรรม	 ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท	 ท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน	หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุน	ได้ทราบข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลา	โปร่งใส	และเป็นธรรม

	 บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย	ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลท้ังข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 www.dimetsiam.
com	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ	ดังนี้

	 1.	 	การก�ากับดูแลกิจการ		บริษัทได้จัดท�าและได้เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ	 และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงานทั้งยังจัดท�า
บอร์ดประชาสมัพนัธ์	และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั	www.dimetsiam.com		รวมทัง้นโยบายและแนวทางการ
ปฏบิตัต่ิอต้านการทจุรติและคอร์รัปชั่น

	 ในปี	2564	ทีผ่่านมา	บรษิทัมรีายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	ซึง่สอดคล้องกบัหลกั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยได้เผยแพร่ทาง
แบบแสดงรายงานประจ�าปี	และเว็บไซต์ของบริษัท	www.dimetsiam.com

	 2.		เปิดเผยข้อมลูส�าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงนิและไม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิ		บรษิทัได้ด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลู
ส�าคัญของบริษัท	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และ	ส�านักงาน	กลต.	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขัน้
ตอนทีก่�าหนดไว้	 	 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัท	www.dimetsiam.com	ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ดังนี้

• ข้อมลูทีเ่ปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ�าปีของบรษิทับรษิทัได้จดัท�าและเปิดเผยชดัเจน	
ครบถ้วน	 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 เพ่ือ
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ประโยชน์ส�าหรับผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาตดัสินใจ	โดยได้มกีารดแูลปรบัปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
อยู่เสมอโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท		www.dimetsiam.com

	 ในปี	2564	ที่ผ่านมา	บริษัทไม่ได้รับการด�าเนินการจาก	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือส�านักงาน	
ก.ล.ต.	อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

• ด้านงบการเงินประจ�าปีและงบการเงินประจ�าไตรมาสคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความ
ส�าคญัของการจดัท�ารายงานการเงินท่ีถูกต้องและโปร่งใสตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	บันทกึ
บญัชด้ีวยความระมดัระวัง	ประกอบกบัการใช้ดุลยพนิจิในการประมาณการจดัท�างบการเงนิ	เพือ่
ให้สะท้อนผลการด�าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัท	 ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้
สอบบัญชี	 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้	และน�าส่งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังาน	กลต.
ทัง้นีไ้ด้เปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้หรอืนกัลงทนุก่อนครบระยะเวลาทีก่�าหนด	พร้อมเปิดเผยข้อมลูส�าคญั
เพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 มีค�าอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ในการลงทุน

• การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส	 	 บริษัทมีการรายงานผลการด�าเนินงานทุกไตรมาส			
ในกรณีที่ก�าไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี
ก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ		บริษัทได้มีการเผยแพร่ค�าอธิบายผลการด�าเนินงานรายไตรมาส	ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของบริษัท	 www.
dimetsiam.com

	 ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	เป็นผู้ที่มีความรู้	ความช�านาญ	มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงาน	กลต.นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์	หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว	จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัอย่าง
แท้จริง

	 ในปี	 2564	 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัและสามารถดาวน์โหลดได้	บรษิทัได้น�าส่งงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตรงต่อเวลาและไม่ถกูสัง่แก้ไขงบการเงนิแต่อย่างใดและไม่ได้รบัการด�าเนนิการอนัเนือ่งมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

	 3.		การก�ากบัดแูลการจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงิน		บรษิทั
ตระหนักถึงการจัดท�ารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้	และเพือ่ให้เกิดความมัน่ใจคณะกรรมการบริษทัได้จดัท�า
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี	 	 โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป	
และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	ถือปฏิบัติสม�่าเสมอ	ซึง่นกัลงทนุสามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ

	 4.		การเปิดเผยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	(รายการระหว่างกัน)	และ/หรือ	การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย์การท�ารายการดงักล่าวของบริษทัจะต้องได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนมุตัิ
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จากคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	 มีเหตุผลและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น	บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ	 	 โดยปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน	กลต.	 เปิดเผยช่ือบุคคลท่ีท�ารายการ	 ความสัมพันธ	์
ลกัษณะของรายการ	และมลูค่าของรายการ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท		พร้อมจัดท�ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ�าปี

	 5.		การก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	ต้องจัดท�าแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์	การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท	 และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ	 โดยจัดท�าแบบรายงานต่างๆ	 ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	 และ
รายงานต่อ	ส�านักงาน	กลต.	ดังนี้	

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง	เมื่อมีการ	ซื้อขาย	โอน	หรือ
รับโอน	(แบบ	59-2)

• การแสดงช่ือบคุคลในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัท่ีออกหลกัทรพัย์	(แบบ	
35-E1)

	 ในปี	2564	กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว	ได้
ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์	การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 6.	 	 การก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท	ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง		โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้	ดังนี้	

• รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก

• รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

• 	รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�าทุกสิ้นปี

• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่ง	 และได้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง	
กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่	หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย	แก่เลขานุการบริษัท	ภายใน	1	เดือน	
นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง	/	แต่งตั้ง	และภายใน	15	วัน	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	และภายใน	
30	วันต้องรายงานประจ�าปีนับจากวันสิ้นปี	เลขานุการบริษัทจะต้องส่งส�าเนารายงานการมีส่วน
ได้เสยีนีใ้ห้แก่ประธานกรรมการบริษทั	และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7		วนัท�าการนบั
แต่วันที่ได้รับรายงาน

	 ในปี	 2564	 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 ได้ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 7.		การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยก�าหนดไว้ในจรรยา
บรรณทางธุรกิจเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท		ผู้ถือ
หุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย	 	และก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน	ให้กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนกังาน	ปฏบิตัิ
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หน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์	 	 มคีวามรบัผดิชอบ	 มวีนิยัและมจีติส�านกึทีด่ต่ีอส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์เพือ่ตนเองและ/หรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ		รกัษาผลประโยชน์และทรพัย์สนิของบรษิทั	 	 โดยไม่น�าข้อมลู
และทรพัย์สินของบริษัทไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองและ/หรอืผูอ่ื้น		และห้ามกระท�าการอันเป็นการสนับสนุนบุคคล
อืน่ให้ท�าธรุกิจแข่งขนักับบรษัิทและบรษัิทย่อย	ทัง้นี	้บรษิทัยงัได้ก�าหนดโทษส�าหรบักรณท่ีีมกีารฝ่าฝืนในการน�าข้อมลู
ภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตวัไว้ในระเบยีบของบรษิทั	โดยมโีทษตัง้แต่การตกัเตอืนด้วยวาจาถงึขัน้เลกิ
จ้าง

	 นอกจากนีใ้นระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานของบรษิทักม็กีารก�าหนดในเรือ่งดงักล่าว	โดยก�าหนดบท
ลงโทษทางวินัยไว้		ซึ่งกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่ก�าหนด

	 ในปี	2564	กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	ไม่
ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ

	 8.		การก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม		บริษัทได้ก�าหนดไว้ในพันธกิจของ
บริษัท	เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและด�าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม		ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

	 ในปี	2564	บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจ�าปี	หัวข้อ	“รายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม”	(Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	Report

	 9.			การพบปะและสือ่สารข้อมลูระหว่างคณะกรรมการบรหิารกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้งัคับบญัชาสงูสดุ
ของทกุหน่วยงานทัง้บรษิทับรษิทัจดัให้มกีารประชมุร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการบรหิารกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและผู้
บงัคบับญัชาสงูสดุของทกุหน่วยงานเป็นประจ�าทุกสปัดาห์และทุกเดอืนเพือ่รบัทราบถึงเป้าหมายธุรกจิขององค์กรและ
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 	 โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	พร้อมทั้ง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย		เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

	 ในปี	 2564	 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร	 ผู้
บริหารระดับสูง	และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน	เป็นประจ�าทุกเดือน		โดยเสนอแนะหลักคิด	กลยุทธ์เชิง
รกุและปรชัญาการท�างาน	พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัอย่างเป็นอสิระเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

	 นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ	 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงาน		กลต.	ผ่านช่องทางต่างๆ	ตามข้อก�าหนดอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และตรงเวลาแล้ว	บริษัทยังได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้

1.	 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น	โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรกของบริษัท	ณ	วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	เพื่อประชุมสามัญประจ�าปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท	www.dimetsiam.com

2.	 เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 โดยแสดงจ�านวนหุ้นที่
ถือ	ณ	ต้นปี	สิ้นปี	และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้	ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	“คณะ
กรรมการบริษัท”

3.	 เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท	 และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการ
แข่งขันของบริษัท	รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท	 ในแบบ
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แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	หวัข้อ	“ลกัษณะการประกอบธุรกจิ”และผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ	และสามารถดาวน์โหลดได้

4.	 เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท	ลักษณะความเสี่ยง	สาเหตุ	และผลกระทบ	รวมทั้งแนวทางการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง	ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	“ปัจจัยความเสี่ยง”

5.	 เปิดเผยรายชือ่กรรมการ	กรรมการอสิระและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	รวมทัง้ประวตั	ิบทบาท	และ
หน้าที่	 จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 การด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		วัน	เดือน	ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	และข้อมูลการฝึกอบรม
ของกรรมการแต่ละท่าน		ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	“คณะกรรมการบริษัท		เรื่อง
สรุปจ�านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม”

6.	 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	รวมทั้งรูปแบบ	ลักษณะ	และ
จ�านวนค่าตอบแทนทีแ่ต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย	และนโยบาย
การค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	ซึ่งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	
“ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”

7.	 เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	“นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล”

8.	 เปิดเผยการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระและมคีณุสมบตัท่ีิได้รบัความเห็นชอบจากส�านกังาน	
ก.ล.ต.		รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี	
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	“ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

9.	 เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบรษิทัในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หวัข้อ	“โครงสร้างการบรหิาร
จัดการของบริษัท”

10.	 เปิดเผยการควบคุมภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามข้อก�าหนดของส�านกังาน	กลต.		
พร้อมรายงานการก�ากบัดแูลกจิการจากคณะกรรมการตรวจสอบ	ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า
ปี	“รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

11.	 เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ	ในหัวข้อ	“	นโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่”	
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

12.	 เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	
และสามารถดาวน์โหลดได้

13.	 เปิดเผยรายงานประจ�าปีของบริษัท	 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้

14.	 	 	 เปิดเผยข้อบังคับ	วิสัยทัศน์	และพันธกิจของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท

15.	 เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
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หลักปฏิบัติที่	8	 สนับสนุนการมีส่วนร่วม	และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	 (Ensure	Engagement	and	Communication	with	Shareholders)

	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	 ท้ังในฐานะของนักลงทุกและในฐานะของ
เจ้าของบริษัท	 และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดส�าหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิ
ต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น	 โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	 และดูแลในเร่ือง
ข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า	ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องส�าคัญของบริษัท	เช่น	รับทราบผลการด�าเนินงาน	นโยบายการบริหารงาน	หรือการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง	ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	www.dimetsiam.com	
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	www.set.or.th	โดยคณะกรรมการบรษิทั
มีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 บรษิทัแต่งตัง้ให้บรษิทั	ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดัท�าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บริษัทเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด�าเนินงานเก่ียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัท

2.	 ในการก�าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัจะไม่ก�าหนดการประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	วนัหยดุท�าการ
ของธนาคารพาณิชย์	 โดยจะก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม	คือ	 ระหว่างเวลา	08.30	น.	 –	17.00	น.		
และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 ซึง่บรษิทัมนีโนบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้	รวมถงึนกัลงทนุสถาบนั	ในการเข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและ
เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก	 โดยบริษัทได้ด�าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	

3.	 บริษัทให้ความส�าคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่ก�าหนดในกฎหมาย	และอาจมีผลกระท�าต่อทิศทางการ
ด�าเนนิงานกจิการของบรษิทั	โดยบรษิทัจะก�าหนดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ไว้เป็นเรือ่งๆ	อย่างชดัเจน	
เพื่อรับรอง	เพื่อทราบ		พิจารณาอนุมัติ	โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม	จะมีความเป็น
มาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์	 เหตุผล	 และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่าง
ชัดเจน	พร้อมทั้งเอกสารประกอบ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด	 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ�าปีวาระส�าคัญๆ	เช่น	

• วาระเกี่ยวกับกรรมการ	 :	 ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็น
แต่ละวาระ

• วาระการแต่งตัง้กรรมการบรษิทั	:บรษัิทได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล		
โดยมข้ีอมลูเบือ้งต้นของบคุคลทีเ่สนอให้เลอืกตัง้		การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่โดยระบไุว้ชัดเจน	
หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บรษิทั		และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั	โดยได้ผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากคณะ
กรรมการบรษัิท	ซึง่ดูถงึความเหมาะสมด้านคณุวฒุ	ิประสบการณ์	และความเช่ียวชาญหลากหลาย
วชิาชพี	มวีสิยัทศัน์	เป็นผูม้คีณุธรรม	และมปีระวตักิารท�างานทีไ่ม่ด่างพร้อย	และมคีวามสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอสิระ	รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัในช่วง
ที่ผ่านมา	ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
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• วาระค่าตอบแทนกรรมการ	:	คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาวงเงนิและจดัสรร
โดยพจิารณาก�าหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุมโดยกลั่นกรองรายละเอยีดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ	 และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 และสภาพ
เศรษฐกิจ	 รวมถึงความเหมาะสมของจ�านวนคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน	ทั้งน้ี	 บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม	และไม่มีค่าตอบแทน
อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ	 	 และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	“ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”

• วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัช	ี:ผูส้อบบญัชต้ีองไม่เป็นกรรมการ	
พนักงาน	ลูกจ้างหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ	ในบริษัท	เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ	มีมาตรฐานการตรวจ
สอบเป็นที่ยอมรับ	 มีความเป็นอิสระ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท	 และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยว
กับชื่อผู้สอบบัญชี		ส�านักงานสอบบัญชี	ความเป็นอิสระ		ค่าตอบแทน	เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี	คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา	และความสัมพันธ์กับบริษัท		จ�านวนปีที่ท�า
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท	 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปี
ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา		และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สงักัดอยู	่ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย	โดยได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท	ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	หัวข้อ	“ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

• วาระการจัดสรรก�าไรและการจ่ายเงินปันผล	 :บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไร		
การจ่ายเงินปันผล	 	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบ
เงนิปันผลทีจ่่ายระหว่างปีปัจจุบนักบัปีท่ีผ่านมา		พร้อมท้ังระบวุนัก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้	(Record	
Date)	เพื่อก�าหนดสิทธิในการรับเงินปันผลกรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว

4.	 ในการประชมุผู้ถอืหุน้ทกุครัง้	บรษิทัได้ด�าเนินการจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุน้	พร้อมเอกสารข้อมลู
ประกอบการประชุม	โดยมรีายละเอยีดข้อมลูของแต่ละวาระครบถ้วน	พร้อมค�าชีแ้จงและเหตผุลและ
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ	 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท	คือ	www.dimetsiam.com

5.	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ปีละ	1	ครั้ง	และสถานที่เหมาะสม	ภายในเวลาไม่เกิน	
4	เดือน	(120	วัน)	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชมุทีม่รีายละเอียดเพยีงพอ	ครบถ้วน	แสดงรายละเอยีดความเป็นมา	และความเหน็ของคณะ
กรรมการบริษัทในทุกวาระ	โดยจัดท�าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และได้ปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดประชุมผู้ถือตาม	AGM	Checklist	มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

• วัน	เวลา		และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
• ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	ครั้งที่ผ่านมา
• รายงานประจ�าปีพร้อมด้วยงบการเงิน
• วาระการประชุม	ในแต่ละวาระจะน�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา	เช่น	พิจารณารับรอง		พิจารณา

อนุมัติ		เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง		พิจารณาแต่งตั้ง	เป็นต้น
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• วาระแต่งตั้งกรรมการ	 ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ	เช่น	ช่ือ	อาย	ุ	ประวัตกิารศกึษา		
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ประวัติการท�างานในปัจจุบันและในอดีต	 	 จ�านวนบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ความเชี่ยวชาญในงาน	 	ประวัติการเข้าร่วม
ประชมุในปีนัน้ๆ	ปีทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั	การถอืหุน้ในบรษิทั	ประวตักิารท�าผดิทาง
กฎหมายในระยะเวลา	5	ปี	ประวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแย้งในช่วงปีทีผ่่านมา	ข้อมลู
ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

• วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	วงเงินที่ขออนุมัติ	วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมา	
เปรยีบเทยีบ	2	ปี	นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน	ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน	ค่าตอบแทน
อื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ		และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

• วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีประกอบด้วยข้อมลูของผูส้อบบญัชี	
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบ	2	ปี	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	 วิธีการมอบฉันทะการลง

ทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
• ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
• นิยามกรรมการอิสระ
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• หนงัสือมอบฉันทะแบบก.	(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซ้อน)และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบข.	

(แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ	 ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้น
ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได้	 และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าประชมุด้วยตนเองได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆตามทีร่ะบุ
ไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะหรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก	หรือ	แบบ	ค	แบบใดแบบหนึ่ง
ก็ได้	 	 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง	 3	 แบบ	 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท	 www.
dimetsiam.com	 ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง

• ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนัหรอืผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโต
เดียน	 (Custodian)	 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	 บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่อง
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า	เพื่อให้การลงทะเบียน
ในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก	รวดเร็วยิ่งขึ้น

6.	 การประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทก�าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 พร้อม
วาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ตั้งแต่วันที่	18	มีนาคม	2564	
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	42	วัน	ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

• บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทก�าหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564	พร้อม
วาระและรายละเอียดการประชุม	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ตั้งแต่วันที่	18	ตุลาคม	2564	
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ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	50	วันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

7.	 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวง
พาณชิย์ไปพร้อมหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุ
แทน	โดยเลือกทีจ่ะมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงแทนหรอืกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบรษิทั
เข้าร่วมประชุมแทน	เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

8.	 ก�าหนดสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุเป็นไปตามจ�านวนหุ้นทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยูโ่ดยหนึง่หุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึง่
เสียง	 (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจ�ากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท�าโดยเปิดเผย	ด้วยวธิเีกบ็บตัรลงคะแนน	(ซึง่มแีถบ	Barcode)	โดย
เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด

9.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อน
เข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทก�าหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและ
หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ	ส�านักงาน	กลต.	ก�าหนดไว้

10.	 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูล
เหมอืนกบับรษิทัจัดส่งให้ผูถ้อืหุน้	รวมถงึกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคบัเก่ียวกบัการประชมุ	
ในรูปเอกสารทั้งหมดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 (www.dimetsiam.
com)	เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	30	วัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่ส�าคัญ
ต่างๆ	อย่างเพียงพอ	โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

11.	 บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
เป็นผู้จัดส่งหนงัสอืนดัประชมุผู้ถอืหุน้พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
ไม่น้อยกว่า	14	วัน	

	 กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน	บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชมุฉบบัภาษาองักฤษไปพร้อมกบัภาษาไทย	เพือ่ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นทกุประเภทรวมนกัลงทนุ
สถาบันเข้าร่วมประชุม

12.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และ
ค�านงึถงึความสะดวก	สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั	โดยในการลงทะเบยีนเพือ่เข้า
ร่วมประชุม	บริษัทได้จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ	Barcode	ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า	1	
ชั่วโมง	และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ		โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี

• จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอส�าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
• จัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นท่ี

มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
• จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลง

คะแนนเสียง



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

92

13.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง	ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่แจ้งจ�านวน
และสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน	และวิธีการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและกล่าวแนะน�า
คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้
ถือหุ้น	 รวมทั้งยังแนะน�าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจ�าปี	 2564	 และแนะน�าท่ีปรึกษา
กฎหมายซึ่งเป็นบุคคลอิสระ	จากบริษัทส�านักงานกฎหมาย	 เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียง	(Inspector)	ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย	เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส	ถูก
ต้องตามกฎหมาย	และข้อบงัคับของบรษัิท	และมตีวัแทนอาสาพทิกัษ์สทิธิผูถ้อืหุน้จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย		ต่อจากนั้นประธานกรรมการซึ่งท�าหน้าที่ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุม

14.	 คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคญัต่อการประชมุผูถ้อืหุน้		โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะต้องเข้าร่วมประชมุ
ทกุคร้ังยกเว้นเจ็บป่วยหรอืตดิภารกจิส�าคญั	ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุย่อย
ต่างๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด	
กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

15.	 บรษิทัด�าเนนิการประชุมผูถ้อืหุน้ตามล�าดบัระเบยีบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ	ไม่เพิม่วาระ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 และจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
เพียงพอกับการน�าเสนอประเด็นต่างๆ	ของแต่ละวาระ	ทั้งนี้	ในแต่ละวาระ	คณะกรรมการบริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระซักถามเรื่องต่างๆ	 เกี่ยวกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

	 หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�าหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม	จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	1	ใน	
3	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

16.	 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ	 เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้	โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด	 ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น	 และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือ	 และเจ้า
หน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรลงคะแนน	พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน

	 ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่	กรรมการอิสระ	บริษัทจะด�าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	ไม่เห็น
ด้วย	หรืองดออกเสียง	ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

	 ส�าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น	บริษัทได้ใช้ระบบ	Barcode	เป็นเครื่องมือ
ช่วยนับคะแนน	มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน	เพื่อให้เกิดความถูก
ต้อง	รวดเร็ว	สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

17.	 ผูถ้อืหุน้มสีทิธิรบัทราบข้อมลูอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยบรษิทัได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 www.dimetsiam.com	 และ	 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
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ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยwww.set.or.th	โดยบางเรือ่งแม้ว่าไม่ได้อยูใ่นเกณฑ์ตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องเปิดเผย	แต่หากบรษิทัเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นทีผู่ถ้อืหุน้ควรได้รบัทราบบรษิทักจ็ะเปิดเผย
ข้อมูลนั้น	โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และโปร่งใส	ดังนี้

• บรษิทัได้เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทั	รวมถงึรายชือ่ผูถื้อหุน้	10	อนัดบัแรกของบรษัิท	
ณ	 ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	 (Record	 Date)	 เพื่อประชุมสามัญประจ�าปีปัจจุบันก่อนวันประชุม	
จ�านวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

• ข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	การซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญ
• ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	นโยบายการบริหารงาน	การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและ	การซื้อขาย

สินทรัพย์ที่ส�าคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆ	ที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ
และเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการด�าเนินงานมีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้	พร้อมด�าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง

18.	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 ทั้งนี้	 เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง	 โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้
ประกอบพิจารณา

19.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกคร้ัง	 บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย	โดยมรีายละเอียดเกีย่วกบัค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยทีม่ข้ีอมลูทีเ่พยีงพอทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใช้ประกอบ
การพิจารณา

20.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
การก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	โดยมีรายละเอียดเกี่ยว
กับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง	 รวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มี
ข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

21.	 ในระหว่างการประชมุ	คณะกรรมการบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ	
หรอืตัง้ค�าถามในวาระต่างๆ	อย่างอสิระโดยก่อนการลงคะแนนเสยีงประธานทีป่ระชมุเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

22.	 บรษิทัด�าเนนิการจดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2564	เมือ่วันที	่29	เมษายน	2564		
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2564	ภายหลังที่ประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้สิน้สดุลงซึง่มกีารจดบันทกึประชมุ	การออกเสยีงแต่ละวาระ	พร้อมค�าถามหรอืข้อคดิเห็นของ
ผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น	ไปยังกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในวันที่	 14	วันนับแต่วันประชุม	 	พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทั	www.dimetsiam.com	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมทัง้ด�าเนนิการน�าส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
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23.	 ภายหลังการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นทุกครัง้	บรษิทัจะจดัท�ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ทีไ่ด้บนัทกึ
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม	โดยข้อมูลที่ได้ด�าเนินการบันทึกในรายงานการประชุม	ซึ่งสาระส�าคัญ
ประกอบด้วย

• ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
• รายชือ่คณะกรรมการบรษัิท	คณะกรรมการชดุย่อย	ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัทีเ่ข้าร่วมประชมุ

และไม่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย	ตัวแทนผู้ถือหุ้นราย
ย่อย

• มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ	ผลการลงคะแนน	ซึ่งประกอบด้วย	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งด
ออกเสียง	และบัตรเสีย

• ประเด็นค�าถามของผู้ถือหุ้น	รวมทั้งชื่อ-นามสกุล	และค�าตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

24.	 การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะกระท�าโดยเปิดเผย	มบีตัรลงคะแนนเสยีงทกุวาระแจกให้ผูถื้อหุน้	
เพือ่ให้กระบวนการนบัคะแนนด�าเนินการอย่างมีประสทิธภิาพและรวดเรว็	บรษิทัจะนับคะแนนเฉพาะ
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย	และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น	แล้วจะน�ามาหักออกจากจ�านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชมุ	ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนทีเ่หน็ด้วย	ดงันัน้หากวาระใดวาระหนึง่มผีูถ้อืหุน้ท่ีไม่เหน็ด้วย	
หรืองดออกเสียง	ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน	แล้วชูบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะ
ลงทะเบียนขึ้น	ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม	จ�านวนหุ้นที่ถือหรือได้รับ
มอบฉันทะและแถบ	Barcode	เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ	Barcode	พร้อมทั้งเก็บบัตรลง
คะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน	 เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูก
แสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที	 ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียงเป็นจ�านวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน

	 ในปี	2564	บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม	เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

25.	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

	 ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล	 บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่าย
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และประสานงานกับนายทะเบียน
บรษิทั	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั		เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจว่าจะได้รบัผลตอบแทนตาม
สิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

26,	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว	 	 โดยมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	 	พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

27.	 บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น	โดยการให้รับทราบข้อมูล	ข่าวสาร	ผลการด�าเนินงานและนโยบายในการบริหาร
งานอย่างสม�่าเสมอและทันเวลา	 โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว	 บริษัทยังได้น�าข้อมูลที่ส�าคัญ	 รวมทั้งข่าวสารต่างๆ	 ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทคือ	www.dimetsiam.com
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28.	 บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้
ถือหุ้นรายย่อย	 นักลงทุนสถาบัน	 หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ	 ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส�าคัญและได้
ก�าหนดเครือ่งมอืทีส่นบัสนุนให้เกดิความเท่าเทียมกนัโดยไม่ค�านึงถึงเพศ	อาย	ุเช้ือชาต	ิสญัชาต	ิศาสนา	
ความเชือ่	ฐานะทางสงัคม	ความพิการ	หรอืความคดิเหน็ทางการเมือง	จึงก�าหนดกระบวนการท่ีอ�านวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป	และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจ�ากัด

29.	 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัและเคารพในสทิธแิห่งความเป็นเจ้าของผูถ้อืหุน้ไม่มกีารกระท�าใดๆอนั
เป็นการละเมิดหรือลดิรอนสทิธขิองผูถื้อหุน้	โดยท�าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ	ทั้งที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน	ทั้งสิทธิพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น	สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา	และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท

30.	 บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัทดังนี้

• 	บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชน์กบับรษิทัในการพฒันาองค์กร	โดยได้ประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตั	ิCG	Code	
ในแต่ละข้อเพือ่ให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัหลกัปฏบิตัดิงักล่าวตามความเหมาะ
สมกับธุรกิจของบริษัท	(ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก	CG	เข้า	CG	Code)	ในบาง
หวัข้ออยูร่ะหว่างศกึษาเพือ่ปรบัใช้เหมาะสมกบับรบิทของบรษิทั	ไปปรับใช้ตามบริบททางธรุกจิ
ของบริษัท	และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่	ส�านักงาน	กลต.	มีผลบังคับใช้

	 6.2	 จรรยาบรรณธุรกิจ	(ถ้ามี)

	 ในการด�าเนนิธรุกจิให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะให้ความส�าคญั
เท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความส�าเร็จตามเป้าหมายและวิธีการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จ	คณะกรรมการ
บรษิทัจงึได้ก�าหนดเป้าหมายและวธีิการเพือ่ให้ได้มาซึง่ความส�าเรจ็ตามเป้าหมายดงัระบอุยูใ่นวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	หลกั
การและนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีรวมทัง้ได้ก�าหนดข้อพงึปฏบิติัไว้ใน	“คูม่อืจรยิธรรมทางธรุกจิ”	ฉบบันี	้เพือ่
ให้เกิดความชัดเจน	สะดวกแก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติ
ที่บริษัทฯ	คาดหวัง	และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่
แข่งทางการค้า	และต่อสังคมโดยรวม	ดังต่อไปนี้

• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค	และมุ่งด�าเนินธุรกิจอย่างสุด

ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์	 และความระมัดระวังรอบคอบ	 เพื่อสร้างความม่ันคง	 เพื่อสร้างผล
ตอบแทนท่ีดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ซึ่งบริษัทฯได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้น	ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และโปร่งใส
2.	 รายงานให้ผูถ้อืหุน้ทราบถงึสถานภาพขององค์กรอย่างสม�า่เสมอ	และครบถ้วน	ด้วยความเป็นจรงิ
3.	 ปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายด้วยความเท่าเทียมกัน	และไม่กระท�าการใดๆท่ีเป็นการละเมิด	และ/	หรอื

ริดรอนสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ
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• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
บริษทัฯ	มุง่มัน่ในการเคารพและปฏิบตัติามกฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องในทุกท่ีท่ีเข้าไปด�าเนนิ
ธุรกิจ	โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายดังนี้

1. กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และเคารพจารีต
ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ	เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

2.	 กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

4.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจะต้องไม่กระท�าการช่วยเหลือ	สนับสนุน	หรือร่วมมือส่งเสริม
การหลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ

5.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล	 และรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ	ต่อหน่วยงานนั้น

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ	มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ	และทุกคนในองค์กรพึง
ตดัสนิใจในการกระท�าการใดๆเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของบรษัิทเป็นส�าคญั	ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น	กรรมการ	
ผู้บรหิาร	พนกังานของบริษทัฯ	และ/หรอืการใช้ข้อมลูและทรัพย์สนิ	เพือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	หรอืเอ้ือ
ประโยชน์ต่อครอบครัว	พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด

 แนวทางปฏบิตัสิ�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่ขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้

• หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง	ที่อาจก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	ให้กระท�ารายการนั้นเสมือนการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก	ทั้งนี้	 กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการน้ัน	 จะต้องไม่มีส่วนใน
การพิจารณาอนุมัติ

• ในกรณีท่ีรายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องด�าเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ	 และหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ

• ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วน	ตน	และ
ในเรื่องการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

• ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า 

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย	 เพื่อไม่ให้
สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก	ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้
ก�าหนดหลักปฏิบัติ	ดังนี้
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• ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูทีต่นได้รบัรูจ้ากงานท่ีรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก	เว้นแต่ข้อมูล	เหล่าน้ันได้ท�าการ
เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

• ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	หรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

• พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ	หรือการให้
ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท	 และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้น
บริษัทฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	หรือเผยแพร่สถานะของ	บริษัทฯ	รวมถึงข้อมูลส�าคัญ

• ในกรณทีีเ่กดิข่าวลอื	หรอืการรัว่ไหลของข้อมลูทีย่งัไม่สมบรูณ์และยงัไม่ได้เปิดเผย	จะต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบั
บัญชาทราบ	เพื่อน�าเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง	หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

• ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ	และทรัพย์สินของบริษัทฯ

 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บรษิทัฯ	ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานใช้ทรพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ
เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและการให้บรกิารทีด่แีก่ลกูค้า	โดยก�าหนดเป็นแนวปฏบิตัขิองผูบ้รหิาร
และพนักงาน	ดังนี้

• จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ	อย่างประหยัด	และเกิดประโยชน์สูงสุด
• จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัทฯ	เสี่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

 การจัดท�าเอกสาร 

• จะต้องจัดท�าเอกสารต่างๆ	ด้วยความสุจริต	รอบคอบ	และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด
• ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ	รายงาน	หรือเอกสารของบริษัทฯ

 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• คอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และสารสนเทศต่างๆ	ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบ
ริษัทฯ	ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

• ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจ�าตัว	 (Password)	 ท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ
ษัทฯ	แก่ผู้อื่น

• ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลท่ีอยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ	หรือข้อมูลท่ีบริษัทฯ	 ซื้อมา
โดยไม่ได้รับอนุญาต

• ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานเปลีย่นแปลง	ท�าซ�า้	ลบท้ิง	หรอืท�าลายข้อมูลของบรษิทัฯ	โดยไม่ได้รบัอนุญาต
• ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานน�าซอฟต์แวร์ทีผ่ดิกฎหมายมาใช้	และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ลขิสทิธิด้์วยเหตุ

ผลใดๆ	โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ
• ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานปรบัแต่งอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์	หรอืตดิตัง้อปุกรณ์ใดๆ	ทีน่อกเหนอืจาก	อปุกรณ์

มาตรฐานที่บริษัทฯ	ติดตั้งให้	นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
• ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลของบริษัทฯ	ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย	ท�าให้เสื่อมเสีย	หรือ

ข้อความที่หยาบคาย	ลามก	ข่มขู่	ก่อกวน	หรือสร้างความร�าคาญให้กับผู้อื่น
• ผูบ้รหิารและพนกังานควรใช้อนิเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล	และความรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ

งาน	และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศิลธรรมอันดีงาม



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

98

• ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	จัดให้	อาทิ	โทรศัพท์	โทรสาร	โทรศัพท์มือ
ถือ	อย่างมีจิตส�านึกและรับผิดชอบ	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นหลัก

• การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน	สิ่งจูงใจ	ของก�านัล	สิทธิประโยชน์พิเศษ	
ในรูปแบบใดๆ	ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า	คู่ค้าของบริษัท	หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ	 รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงิน
อืน่ใดเพือ่เร่งการด�าเนนิการหรอือ�านวยความสะดวก	ยกเว้นการให้การเลีย้งรบัรองทางธรุกจิตามประเพณนิียม	ส่วนลด
การค้า	และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

• ทรัพย์สินทางปัญญา

	 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่	ลิขสิทธิ์ต่างๆ	สิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้า	ความลับทางการค้า	เป็น
สิ่งส�าคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท	ดังนั้น	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนมีหน้า
ทีป่กป้อง	รกัษา	และพทิกัษ์สิทธิท์ีบ่รษัิทมีต่อทรพัย์สินทางปัญญาทัง้หมด	และใช้สทิธ์ิเหล่านัน้อย่างรบัผดิชอบ	นอกจาก
นี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ด้วย

• การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้ประธานกรรมการ	หรือ	 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ�านาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบ
ค�าถามผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	สื่อมวลชน	และบุคคลภายนอก	ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาต
จากประธานกรรมการ

	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	ผู้จัดการกองทุน	นักลงทุน	
สถาบันการเงิน	และประธานกรรมการ	หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

	 กรณีที่บุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ	 หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ	หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบ

• สิทธิมนุษยชน

	 บรษิทัสนบัสนนุและเคารพในสทิธมินษุยชน	และจะด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการและเจตนารมณ์ทีป่ระกาศใน
ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต(ิUniversal	Declaration	of	Human	Rights)	ภายใต้ขอบเขต
อ�านาจของบริษัท	และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระท�าใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 นโยบายและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ตระหนักดีว่า	ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ	และบริษัทฯ	มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว	จึงก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	 ด้วยจิตอันบริสุทธิ์	 ด้วยความ
ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม
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• น�าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทัฯ	ผลประกอบการ	ฐานะทางการเงนิ	การบญัช	ีและรายงานอืน่ๆ	
โดยสม�่าเสมอ	และครบถ้วนตามความเป็นจริง

• แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื่นฐานของความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

• ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของบริษัทฯ	ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ	หรือด�าเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม	 เน่ืองจากบริษัทฯตระหนักดีว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีคุณค่ายิ่งส�าหรับบริษัทฯ	และเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	ต่อลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น	บริษัทฯมีนโยบายในการส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง	 โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้	 ความ
สามารถ	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	
บริษัทฯ	จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

• ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	 และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์

• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
• การแต่งตั้งและโยกย้าย	 รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน	 กระท�าด้วยความสุจริตใจ	 และ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
• ให้ความส�าคัญต่อการพฒันาความรู	้ความสามารถของพนกังาน	โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึ	และสม�า่เสมอ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
• หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ	ทีไ่ม่เป็นธรรมซึง่อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน	

หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
• ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก�าหนด

 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ	จึงมีเจตจ�านง
ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตลอดเวลา
และได้ก�าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	 ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม

• ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	 เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ	โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	หรือ
เงื่อนไขใดๆ	ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้	ต้อง
รีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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• ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ	มีประสิทธิภาพ	และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
• จัดให้มีระบบและกระบวนการท่ีลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ	ปริมาณ	 ความปลอดภัย	 ของสินค้า

และบริการ	รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ	และการด�าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

• รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
• ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ	ให้มปีระสทิธภิาพ	เป็นประโยชน์กบัลกูค้า

สูงสุด

 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ	 มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า	 และ/หรือเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	 โดยค�านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย	หลกี
เล่ียงสถานการณ์ทีท่�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมทัง้ปฏบิตัติามพันธสญัญา	ให้ข้อมลูทีเ่ป็นจริง	
รายงานที่ถูกต้อง	 การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 โดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ	จัดหาบริการต่างๆ	หรือเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน

• ไม่เรียก	หรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
• ปฏิบัติตามเงื่อนไข	และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	ไม่บังคับซื้อ-ขาย	สินค้าหรือ

จ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม

 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม	บริษัทไม่มีนโยบายใน
การแข่งขนัทางการค้าโดยใช้วธิกีารใดๆ	ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ข่งขนัอย่างผดิกฎหมาย	และขดัต่อจรยิธรรม	
โดยมีแนวปฎิบัติดังต่อไปนี้

• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
• ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

 นโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และส่วนรวม

บริษัทฯ	มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมที่ดี	
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

• บรษิทัฯ	จะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบังคบัต่างๆ	ในด้านความปลอดภยั	อาชีวอนามัย	และสิง่แวดล้อม
ของชุมชนที่บริษัทฯ	เข้าไปด�าเนินการ

• บรษิทัฯ	จะดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวติและทรพัย์สนิของพนกังาน
อยู่เสมอ

• ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ	อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

• บริษัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อ
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
101

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บรษิทั	มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาปรบัปรุงและผลติสนิค้า	ทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยมุง่
เน้นการคัดสรรวัตถุดิบ	 ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า	 และตระหนักถึงความปลอดภัย	
ของพนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	สิ่งแวดล้อม	และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร	 โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนด
กฎหมาย	และข้อก�าหนดอ่ืนๆตามแนวปฎบิตัสิากล	ทัง้นีบ้รษิทั	ยงัมุง่เน้นในการสร้างทศันคตแิละวฒันธรรม
องค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

• การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ

• บริษัทฯ	 ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะ
ต้องรับทราบ	ท�าความเข้าใจ	และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม
ธรุกจินีอ้ย่างเคร่งครดั	ผูบ้รหิารทกุระดบัในองค์กร	จะต้องดแูลรบัผดิชอบและถอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะ
ด�าเนินการ

• ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ	 เข้าใจ	 และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริ
ษทัฯ	อย่างจรงิจงั	บรษิทัฯ	ไม่พงึปรารถนาทีจ่ะให้การกระท�าใดๆ	ทีผ่ดิกฏหมาย	ขดักบัหลกัจรยิธรรม
ทีด่เีกดิขึน้	หากกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานผูใ้ดกระท�าผดิจรธิรรมท่ีก�าหนดไว้	หรอืท�าให้พนักงาน
อ่ืนกระท�าผิดจริยธรรมโดยเจตนา	 หรือไม่แจ้งต่อบริษัท	 เม่ือพบเห็นการกระท�าผิดจริยธรรมของ
พนักงานอ่ืน	 จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด	 และหากมีการกระท�าท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฏหมาย	 กฏ
เกณฑ์	 ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ	 บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�าเนินการต่อไปโดยไม่
ชักช้า	บริษัทฯอาจละเว้นโทษทางวินัยหากเป็นเหตุอันสุดวิสัย	กรณีผู้บริหารระดับสูง	การละเว้นโทษ
จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเท่าน้ัน	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ	เป็นผูร้บัข้อรอังเรยีน	หรอืข้อกล่าวหาซึง่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้	ลกูค้าและพนกังาน
ร้องเรียน	โดยส่งค�าร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ

	 6.3	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย

6.3.1	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	 และ
ระบบการก�ากับดูแลกิจการ	หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี	ที่ผ่านมา

บริษัทฯ	 ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกับดูแลกิจก�ารที่ดีในการด�าเนินกิจการผ่านทาง
กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังาน	และถอืว่าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่นีัน้เป็นปัจจยัส�าคญั
ในการส่งเสริมความส�าเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ	 ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิด
ชอบต่อสังคม	 โดยมีการพิจารณาทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ	 ตามแนวทางท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตล�าดหลักทรัพย	์
(ก.ล.ต.)	 ได้มีการประกาศหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2560	
(CG	Code)	เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการและบริษัทจดทะเบียนน�ามาปรับใช้ในการ
ก�ากบัดแูลกจิการให้มผีลประกอบการท่ีดใีนระยะยาว	เพือ่สร้างคณุค่าให้กบักจิการอย่างยัง่ยืน

ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	โดยสรุปดังนี้
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• นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต	 มีการปรับปรุงข้ันตอน	
(Flowchart)	 วิธีการและก�าหนดผู้รับผิดชอบ	พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลาในก�ารด�าเนิน
การแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

• การก�าหนดวิธีการจัดประชุม	ให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

	 	 6.3.2	 การปฏิบัติในเรื่องอื่น	ๆ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การรายงานดังกล่าว	 ได้เปิดเผยไว้ในหมวดท่ี	 8.	 “รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการ”	หัวข้อ	“8.1	สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่าน
มา”

7.� � โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ� และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ� คณะกรรมการชุดย่อย��

ผู้บริหาร�พนักงานและอื่น�ๆ

	 7.1	 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
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	 7.2	 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

	 	 7.2.1	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.	 ให้บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อยห้า	 (5)	 คน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู ่ในราชอาณาจักร	 และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	 และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่
ก็ได้

2.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง	(1)	หุ้นต่อหนึ่ง	(1)	เสียง

2.2	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	2.1	เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ�านวนกรรมการที่เพ่ิงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รบัการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึ
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.		 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่ง
ในสาม	(1/3)	ของจ�านวนกรรมการในขณะนัน้	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม	(1/3)	และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	 อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้	 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต�าแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

4.		 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	โดยการลาออกนั้นจะ
มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัทฯ

5.		 ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี	่(3/4)	ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิ์
ออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

6.		 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะ
กรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจ�ากัด	 หรือกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์	เข้าเป็นกรรมการแทนโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของ
จ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	 ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่าสอง	
(2)	เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียง
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

7.	 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	หรือไม่ก็ได้
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	 	 7.2.2	 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	10	คน	ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นผู้บริหาร	3	คน	หรือร้อยละ	30	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	คน	หรือร้อยละ	70	และ
กรรมการอิสระ	4	คน	หรือร้อยละ	40	ซึ่งไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�าหนดว่าต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	 ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	แต่ต้องไม่
น้อยกว่า	3	คน	รายละเอียดดังนี้

ล�าดบั รายชื่อ ต�าแหน่ง หมายเหตุ

1 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี • ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 

2 นายวิชัย	วนวิทย์ • รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

และความรับผิดชอบต ่อสั งคมและ 
สิ่งแวดล้อม

• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 

3 ดร.วรดิศ	ธนภัทร • กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4 นายเหอ	จือ	หวง • กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 

5 นายพิสุทธิ์	รักวงษ์ • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

6 นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์ • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน
• กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7 นายเย่า	ล่าง	จาง • กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9 นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์ • กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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ล�าดบั รายชื่อ ต�าแหน่ง หมายเหตุ

10 นางอัญญา	ถาวรนันท์ • กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 

ทั้งนี้	 รายละเอียด	 คุณสมบัติ	 และประสบการณ์ของคณะกรรมการทั้ง	 10	ท่าน	ปรากฏใน
เอกสารแนบ	1-01–10	“ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุม”

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	คือ	นายเย่า	ล่าง	จาง	หรือ	นายเหอ	จือ	หวง	
หรือ	 นายนพดล		 กาญจนทวีวัฒน์	 โดยกรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ	ว่าจ้าง	บริษัทหลักทรัพย์	คิงส์ฟอร์ด	จ�ากัด	เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งมีหน้าที่ให้
ความเหน็เก่ียวกับการด�าเนนิธรุกจิแก่คณะกรรมการบรษิทั	แต่ไม่เป็นผูม้อี�านาจความคมุหรอื
บริหารงานในบริษัทแต่อย่างใด

	 	 7.2.3	 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์	 สูงสุดขอ
งบรษัิทฯ	จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ	
ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	มีภาวะผู้น�า	ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซ้ือสัตย์สุจริต	 และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ	 มีความเป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ดังนั้นจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่	 ความรับ
ผดิชอบ	โดยมกี�าหนดคณุสมบตัแิละบทบาทอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบรษิทั		คณะ
กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม	และฝ่ายบริหารจัดการ	 เพื่อให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรม
หรือกิจการต่างๆ	ของบริษัทได้ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1.			คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ	 มีความสามารถและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	มคีวามซือ่สตัย์ต่อหน้าที	่มวีสิยั
ทัศน์	 รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ	 เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	 และมี
อ�านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.			มคุีณสมบัติและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั	
รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีส่�านกังาน	ก.ล.ต.	ก�าหนดเป็นไปตามฐานข้อมลู
กรรมการ	(Director	Pool)	ในการสรรหากรรมการใหม่
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3.			ควรผ่านการอบรมและได้รบัประกาศนยีบตัรการอบรมหลกัสตูร	Director	Accreditation	
Program	 (DAP)	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	
Directors	Association	:	IOD)	หรอืเทยีบเท่าภายใน	12	เดอืนนบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่ง
ตั้ง

4.			กรรมการบริษัทจะไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า	5	บริษัท	(รวมบริษัทฯ)	ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	จดทะเบียนอื่นๆ	เกินกว่า	5	บริษัท	คณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือ
หุน้อนมัุตแิละตามกฎหมายทีใ่ช้บงัคบักบับรษิทัฯ	รวมถงึวตัถปุระสงค์	ข้อบงัคับ	มตทิีผู่ถื้อหุน้	
และมติคณะกรรมการ	 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบ
ในการตดัสนิใจทางธรุกจิและปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ	ความซือ่สตัย์สจุรติ	และความ
ระมัดระวัง	เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

1.			คณะกรรมการมอี�านาจและหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการจัดการบรษิทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วัตถปุระสงค์	ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	และมตคิณะกรรมการ	ตลอดจนมตท่ีิประชมุ
ผู้ถือหุ้น	 โดยยึดหลัก	 “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน”	 ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

2.			คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบัของ
บังคับ	ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สัตย์สจุริต	และระมดัระวงัรกัษาผล
ประโยชน์ของบริษัท

3.			คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุถมัติเป้าหมาย	 นโยบายทางธุรกิจ	 แผนการ
ด�าเนินงาน	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท	โดยมีการติดตามผล
การด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย

4.			พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	
กรรมการผู้จัดการ	 และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม	 รวมถึงการก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และคณะอนกุรรมการ
ชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง	ทั้งนี้	การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และคณะ
อนกุรรมการชดุต่างๆ	ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีอ่าจมขีดัแย้ง	มส่ีวน
ได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	(ถ้าม)ี	ยกเว้น
เป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพจิารณาและ
และอนุมัติไว้แล้ว
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5.			มีอ�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

6.			ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรบัการก�าหนดเงนิเดอืน	การปรบัขึน้เงนิเดอืน	การก�าหนด
เงินโบนัส	ค่าตอบแทน	และบ�าเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท

7.			คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้	และควบคมุก�ากบัดแูลให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูรวมทัง้จัดท�ารายงานต่างๆ	ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ก�าหนด

8.			คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 และการตรวจ
สอบภายในมปีระสทิธภิาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตามและด�าเนนิ
การร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

9.	 คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและ/หรือสอบทาน	รายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

10.	ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�า
ทุกปี	รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

11.	จัดให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายใน	4	เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

12.	พิจารณาอนุมัติข้อก�าหนดอ�านาจการอนุมัติวงเงิน

13.	จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
ปัจจุบัน

14.	แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

15.	การด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้	คณะกรรมการจะกระท�าได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของ
จ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ก)		การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข)		 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

ค)		การท�า	แก้ไข	หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรือบาง
ส่วนที่ส�าคัญ	การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือการควบ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

ง)		การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับของบริษัท

จ)		 การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
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ฉ)		 การเลิกบริษัท

ช)		 การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ซ)		การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้	 กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

	 นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�าหนดแลบะ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมท้ังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�า
รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 7.3	 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 7.3.1	 โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวน	5	ชุด	ได้แก่

(1)	 คณะกรรมการตรวจสอบ
(2)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3)	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(4)	 คณะกรรมการบริหาร
(5)	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาทบทวนเรือ่งต่างๆ	ที่
มีความส�าคัญเป็นการเฉพาะ	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่ง
ตัง้สมาชกิคณะกรรมการชดุย่อย	การออกกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย	เพือ่ก�าหนดระเบยีบ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย	หรือการก�าหนดขอบเขต	อ�านาจ	
หน้าที	่และความรบัผดิชอบ	ตลอดจนเรือ่งอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าว	
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ควร	โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

7.3.1.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ

• องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส�าคัญของระบบการก�ากบัดูแลกจิการทีด่จีงึ
ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอย่าง
น้อย	3	คน	กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ	และสามารถใช้ดุลยพินิจ
ของตนอย่างเป็นอิสระในการท�าหน้าท่ีตรวจสอบการด�าเนินการของบริษัทฯ	 มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์	 และเป็นผู้ที่อ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจ�าเป็นต้องมี
ในการท�าหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์	(1) กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

2 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

3 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ			(1)	 เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของ
การเงินบริษัทฯ โดยมี	นางอัญญา		ถาวรนันท์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

• ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.		สอบทานให้บริษัท	มีการรายงานทางการอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.		สอบทานให้บรษิทั	มรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการ
ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	และ
พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้า	 หน่วยงานตรวจ
สอบภายใน

3.		 สอบทานให้บริษัท	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบริษัท

4.		พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว	รวมทัง้เข้า
ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง

5.		 พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	ทัง้นี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

6.		จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�า
ปีของบรษิทั	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

-			ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท

-			ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

-			ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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-			ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-			ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-			จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

-		 ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฏบัตร	(Charter)

-		 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.		 ด�าเนนิการตรวจสอบเรือ่งท่ีได้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชีของบรษิทั	ในกรณพีบ
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลซึ่งรับผิด
ชอบในการด�าเนินงานของบริษัท	 ได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ใน	
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย	
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	และ	(ฉบับ
ที่	5)	พ.ศ.	2559	และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และผูส้อบบญัชีทราบ
ภายในสามสิบวัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8.		 สอบทานและตดิตามการบรหิารความเสีย่งทีส่�าคญัอย่างต่อเนือ่งจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

9.		 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฎิบัติงาน	งบประมาณ
และอัตราก�าลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน

10.	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

11.	 สอบทานและอนมัุติกฎบตัรของฝ่ายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ	1	
ครั้ง

12.	 จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ	 1	
ครั้ง

13.	 ในการปฏิบัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญ
ฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้

14.	 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

15.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท	มอบหมายด้วยความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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7.3.1.2			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• องค์ประกอบ

1.			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 ประกอบด้วยสมาชิก
จ�านวนอย่างน้อย	3	คน

2.			กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จ�าเป็นต้องเป็นกรรมการ
บริษัท

3.			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 พิจารณาเลือกกรรมการ
สรรหาฯ	 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	 1	 คน	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะ
กรรมการสรรหาฯ

4.			คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	สามารถแต่งตัง้เลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เพื่อช่วยเหลือการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เกี่ยวกับการนัด
หมายการประชุม	 จัดเตรียมวาระการประชุมน�าส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายวิชัย	วนวิทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นางอัญญา	ถาวรนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• ขอบเขต	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

1.		การสรรหา

(1)		 จัดท�านโยบาย	หลักเกณฑ์	 และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท	
กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการชุดย่อย	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้อ�านวย
การอาวุโสและผู้อ�านวยการ	โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�านวน	
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ	 รวมทั้งก�าหนด
คณุสมบัตขิองกรรมมการตามความเหมาะสมของขนาด	ประเภท	และ
ความซับซ้อนของธุรกิจ	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2)			พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	มีความ
รู้	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญ	 เพื่อให้บุคคลดังกล่าวด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการชุดย่อย	
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กรรมการผู้จัดการ	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 และผู้อ�านวยการ	 เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง	 และ/หรือ	 น�าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป	(แล้วแต่กรณี)	รวมทั้งพิจารณา
ประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรต่างๆ	ของบริษัท	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	จะด�าเนิน
การให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(3)		 ดูแลการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 เพื่อ
เป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการ	 และผู้บริหาร
ระดับสูง	 ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ
อายุ	ลาออก	หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้	เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองโดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	จะรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบเป็น
ระยะๆ	ด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	รวมถึงก�ากับดูแลให้กิจการมีการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�านวน	ความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	
และแรงจูงใจที่เหมาะสม

(4)		 ทบทวนหลักเกณฑ์	 และวิธีการสรรหากรรมการ	 เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

(5)		พจิารณาความเป็นอิสระของกรรมการอสิระแต่ละท่าน	เพือ่ให้แน่ใจว่า
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

(6)		 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อ
กรรมการทีพ้่นวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง	คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รายดังกล่าว	 และควรน�าเสนอ	 ผลการปฏิบัติหน้าที่ 	 ผลงาน	
(Contribution)	รวมทัง้ประวตักิารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและ
การประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

(7)		 พิจารณารูปแบบและจัดท�าแผนการพัฒนากรรมการบริษัท	 คณะ
กรรมการชดุย่อย	กรรมการผูจ้ดัการ	ผูอ้�านวยการอาวโุสและผูอ้�านวย
การ	 เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้
เข้าใจธรุกจิของบรษิทับทบาทหน้าท่ีและพฒันาการต่างๆ	ทีส่�าคญั	เช่น	
สภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม	กฎเกณฑ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น

(8)		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
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2.		การก�าหนดค่าตอบแทน

(1)		 พิจารณาและจดัท�านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการชุดย่อย	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้
อ�านวยการ	รวมทัง้การปรบัเงนิเดอืนของกรรมการผู้จดัการ	ผูอ้�านวย
การอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่
กรณี	 ท้ังน้ีค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้
โดยกบัระดบัท่ีปฏบัิตอิยูใ่นอุตสาหกรมม	รวมถึงพจิารณาแนวทางการ
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ�านวยการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท	 และสอดคล้องกับผล
ประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

(2)		 จัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะ
กรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการชุดย่อย	
กรรมการผูจั้ดการ	ผูอ้�านวยการอาวโุสและผูอ้�านวยการ	เพือ่พจิารณา
ผลตอบแทนประจ�าปี	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

(3)	 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่น	 รวมท้ังจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

(4)	 พจิารณากลัน่กรองโครงสร้างเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน่
ของคณะกรรมการบริหาร

(5)		 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.3.1.3	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• องค์ประกอบ

1.	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องมจี�านวนกรรมการอย่างน้อย	3	คน	ซึง่
ประกอบด้วย

• กรรมการบริษัทอย่างน้อย	 2	 คน	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการผู้
จัดการ	1	คน	(โดยต�าแหน่ง)	และกรรมการอิสระ	1	คน

• ผู้บริหารอย่างน้อย	 1	 คน	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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2.			กรรมการบรหิารความเสีย่งคดัเลือกจากสมาชกิทีม่าจากกรรรมการ	1	คน		
ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	จ�านวน	4	ท่าน	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายพิสุทธิ์	รักวงษ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

โดยมี	นายวันเทพ		บวรพานิช	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.			ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่ส�าคัญคือ
ความเสีย่งด้านยทุธศาสตร์ความเสีย่งด้านการเงินความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร
และความเสีย่งด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคมกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ

2.			พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดย
สามารถประเมิน	 ตรวจติดตาม	 และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.			สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท	
และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4.			ก�ากับดแูลให้มีการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง	สอบทานการเปิด
เผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณะ

5.			รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอในสิ่งที่ต้องด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

6.			ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.			คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถจดัจ้างทีป่รกึษาจากภายนอกเพือ่
ขอค�าแนะน�าได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท	 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท

8.			มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
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7.3.1.4	 	คณะกรรมการบริหาร

• องค์ประกอบ

1.			คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยมี
จ�านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	 ซึ่งจะประกอบไปด้วย
กรรมการบรษิทัจ�านวนหนึง่	และอาจประกอบด้วยผูบ้รหิารของบรษิทั	และ/
หรือบุคคลภายนอกอีกจ�านวนหนึ่งก็ได้

2.			คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	3	คน

3.			คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารเป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 ดร.วรดิศ	ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร

2 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการบริหาร

3 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการบริหาร

• ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.			ก�าหนดนโยบาย	เป้าหมาย	กลยทุธ์	แผนการด�าเนนิงาน	งบประมาณประจ�า
ปี	และอ�านาจการบริหารงานต่างๆ	ของบริษัท	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ

2.			ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	 เป้าหมาย	
กลยุทธ์	 แผนการด�าเนินงาน	 และงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ	และเอือ้ต่อสภาพธรุกจิ	
พร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�าการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3.			พจิารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงนิเพือ่การลงทนุ	การจดัท�าทรุกรรมทางการเงนิ
กับสถาบันการเงิน	เพื่อการเปิดบัญชี	กู้ยืม	จ�าน�า	ค�้าประกัน	และการอื่นๆ	
รวมถึงการซื้อขายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติ
ของบริษัทภายใต้อ�านาจวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้

4.			ก�าหนดนโยบายและพจิารณาโครงสร้างองค์กร	โดยมอบอ�านาจให้กรรมการ
ผู้จัดการเป็นผู้ด�าเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท	 และเป็น
ผู้มีอ�านาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานส�าหรับพนักงาน
ระดับ	2	ลงไป	ทั้งนี้ส�าหรับพนักงานระดับ	1	คณะกรรมการบริหารมีหน้า
ที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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5.			ก�ากบัดแูลและอนมุตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั	หรอือาจแต่ง
ตัง้หรอืมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนกระท�าการอย่างหนึง่
อย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิารตามทีเ่หน็สมควรได้	และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	ได้

6.			พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ
บริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง	 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง

7.			มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

8.			รายงานเรื่องที่มีนัยส�าคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

9.			ด�าเนินการอื่นๆ	ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.	 มีอ�านาจแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษา	หรือท่ีปรึกษา	 หรือคณะท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม	 และมีอ�านาจก�าหนดค่า
ตอบแทน	 เบี้ยเลี้ยง	 สวัสดิการ	 สิ่งอ�านวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
ของประธานที่ปรึกษา	 หรือที่ปรึกษา	 หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตาม
ความเหมาะสม

11.	คณะกรรมการบรหิาร	หรือประธานกรรมการบรหิาร	มอี�านาจเรยีกประชมุ
คณะกรรมการบริหารตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็น
สมควร

12.	 ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้ประธาน
กรรมการบรหิารแต่งตัง้ผูร้กัษาการเพือ่ปฏบิตัหิน้าท่ีแทนเป็นคราวๆ	ไป	โดย
ผู้รักษาการมีอ�านาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร

13.	ทบทวนและพจิารณาอนมุตักิดบตัรคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยปีละ	1	
ครั้ง

7.3.1.5		คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ณ	วันที่	1	ตุลาคม	2564	บริษัทมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจกรรมที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	4	คน	ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายวิชัย	วนวิทย์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

2 ดร.วรดิศ	ธนภัทร กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

3 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

4 นางอัญญา	ถาวรนันท์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	ยงัไม่มกีารประชมุคณะกรรมการก�ากบัดูแล
กิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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	 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอ�านาจในการเชิญฝ่ายจัดการ	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ�าเป็น

2.	 มีอ�านาจในการว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ	เพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

3.	 มอี�านาจในการแต่งตัง้และก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการหรอืคณะ
ท�างานเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลธรรมาภิบาลด้านต่างๆ	 ตามความจ�าเป็น	 และมีอ�านาจใน 
การสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะอนุกรรมการดังกล่าว	 เพื่อให้บริษัทมีกรอบ
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	
เทคโนโลยี	และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

4.	 ก�าหนดวตัถปุระสงค์เป้าหมายหลกัของกจิการท่ีเป็นไปเพือ่การมีธรรมาภบิาลท่ีดีและเพือ่ให้ธรุกจิ
เติบโตอย่างยั่งยืน

5.	 พิจารณาให้ความเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะ	 และทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยา
บรรณธุรกิจ	 นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	 รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีจะสนับสนุน
การด�าเนนิงานของบรษัิทบนหลกับรรษทัภิบาลให้พฒันาไปอย่างยัง่ยนื	ซึง่รวมถึงการด�าเนนิงาน
ด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด	
ที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล	 ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย

6.	 ดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเน่ือง	 โดยส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ	ทัง้น้ี	แนวปฏบัิตดิงักล่าวต้องสอดคล้อง
และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล	และเทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานสากล

7.	 ติดตามและทบทวน	 แนวปฏิบัติและระบบงานต่าง	 ๆ	 ภายในองค์กร	 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้ก�าหนดไว้	และดูแลให้
มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

8.	 ติดตามและส่ังการ	 กรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับ 
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้

9.	 ตดิตาม	ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ	รวมถงึบริษัทย่อย	
ตามมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย	และประมวลผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี	น�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป	พร้อมทั้งน�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น

10.	รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร	สนับสนุนการมีส่วนร่วม	พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสาร
ให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่
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ค้า	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบาย	และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี	 จริยธรรมธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

11. ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืด�าเนนิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย	และปฏบัิตกิารใดๆ	ตาม
ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

	 	 7.3.2	 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

(1)	 คณะกรรมการตรวจ
สอบ

นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์
**	 เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีสอบ
ทานความน่าเชือ่ถอืของการเงนิ
บริษัทฯ

พล.ต.อ.อดิศร		
งามจิตสุขศรี

นายบุญโชค	
ขนาบแก้ว

-

(2)	 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นายบุญโชค	ขนาบแก้ว นายวิชัย	
วนวิทย์

นางอัญญา	
ถาวรนันท์

-

(3)	 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารความเสี่ยง

นายพิสุทธิ์	รักวงษ์ พล.ต.อ.อดิศร	
งามจิตสุขศรี

นายเหอ	จือ	หวง นายนพดล	
กาญจนทวีวัฒน์

(4)	 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร

 

ดร.วรดิศ		ธนภัทร นายเหอ	จือ	
หวง

นายบุญโชค
ขนาบแก้ว

-

(5)	 คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจกรรมที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อ
สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง
แวดล้อม

นายวิชัย	วนวิทย์ ดร.วรดิศ		
ธนภัทร

นายเหอ	จือ	หวง นางอัญญา
ถาวรนันท์

	 7.4	 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

	 	 7.4.1	 รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร

ระหว่างปีงบประมาณ	บรษิทั	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากดั	(มหาชน)	มกีารปรับโครงสร้างการบริหาร
งานและผู้บรหิาร	ซึง่	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2564	ผูบ้รหิาร	4	ล�าดบัแรกตามนิยามของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	มจี�านวน	4	ท่าน	ดงัต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

2 นางอัญญา	ถาวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

3 นายวสุ		คุณวาสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	

4 นายวสุ		คุณวาสี รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน	บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 7.4.2	 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	กรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด�าเนินการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการที่
เป็นผู้บริหารและผู้บริหารส�าหรับเดือนมกราคม	 ถึงเดือนธันวาคม	 2564	 โดยพิจารณาจาก
ความรบัผิดชอบและผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูบ้รหิาร	การขยาย
ตัวของธุรกิจ	ผลการด�าเนินงานของบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน	 รวมทั้งผลตอบ
แทนอื่นๆ	ตามความเหมาะสม

	 	 7.4.3	 จ�านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 มีการเปลี่ยนกรรมการบริหารและผู้บริหารเน่ืองจากการลาออกหลาย
ครั้ง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ตามนิยามของ
ส�านักงาน	ก.ล.ต.	จ�านวน	4	ราย	รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร
ทุกคน	(ผู้บริหาร	4	รายแรกนับจาก	M.D)	เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	6,861,909.15	บาท	โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทน
 

จ�านวนเงินประจ�าปี	2564	(ล้านบาท)
ผู้บริหารตามนิยามของส�านักงาน	ก.ล.ต.	จ�านวน	4	ราย	(1)

เงินเดือน 6,207,533.33	บาท

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 87,710	บาท

ค่าตอบแทนอื่น	(2) 566,665.82	บาท

หมายเหตุ		(1)	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามส�านักงาน	ก.ล.ต.	รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี
       (2)	 ค่าตอบแทนอื่น	ประกอบด้วย	เงินประกันสังคม	ค่าเช่ารถ	ค่าน�้ามัน	ค่าโทรศัพท์	และเงินประกันชีวิต

	 7.5	 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

	 (ก		จ�านวนพนักงานทั้งหมด	จ�านวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก	และค่าตอบแทนพนักงาน

	 บริษัทฯ	มีพนักงานทั้งหมด	21	คน	รวมผู้บริหารโดยแบ่งสายงานการปฏิบัติงานออกเป็น	3	สายงาน	คือ	(1)	
การตลาด		(2)	บัญชีและการเงิน		และ	(3)	ปฏิบัติการ	มีอัตราก�าลังดังนี้

สายงาน จ�านวน	
(คน)

ค่าตอบแทนพนักงานรวม*
(บาท)

ผู้บริหารระดับสูง 4 10,198,184.14

การตลาด 12

บัญชีและการเงิน 1

ปฏิบัติการ 4

รวม 21

หมายเหตุ	 *	 ค่าตอบแทนพนักงานรวม	 ได้แก่	 เงินเดือน	 ค่าล่วงเวลา	 เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 และค่าตอบแทนอื่นๆ	 
	 (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของส�านักงาน	ก.ล.ต.)

							 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังตระหนักถึงความจ�าเป็นของการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง
กรรมการบริษัทเชื่อว่าความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ	เช่น	การสนับสนุนและการ
อทิุศตนของบุคลากรระดบัผูบ้ริหาร	โดยบรษัิทได้ก�าหนดกลยทุธด้านทรพัยากรบุคคล	รวมถงึการก�าหนดค่าตอบแทน
ที่สามารถแข่งขันได้	การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

		 (ข)		กองทุนส�ารองเลี้ยง

							 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัท	และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบจ�านวน	321,233	บาท

	 (ค)	ข้อพิพาทด้านแรงงาน

							 บริษัทฯ	 ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญใดๆ	ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ	สถานะทางการ
เงนิ	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	และบรษิทัฯ	ไม่ทราบถงึเหตกุารณ์ใดทีอ่าจท�าให้เกดิข้อพิพาทด้านแรงงานซึง่
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัทฯได้
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	 7.6	 ข้อมูลส�าคัญอื่น	ๆ

	 	 7.6.1	 ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้

	 	 	 (ก)		เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง	 นางอัญญา		 ถาวรนันท์	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษัท	 โดยมีหน้าที่และ	 ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ใน	 พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์		

ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัท	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบและ
ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

1.	 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อ
ก�าหนด	กฎระเบียบ	และข้อบงัคบั	ของบรษิทัฯ	และตดิตามดแูลให้มกีารปฏบิตัติามอย่าง
เคร่งครัด	 รวมถึงรายงานการ	 เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนด	 กฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่
กรรมการและผู้บริหาร

2.		 ติดตามดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ	
ประกาศ	และ	ข้อก�าหนดของตลาด	หลักทรัพย์ฯ	ส�านัก	ก.ล.ต.	และคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน

3.		 จัดท�าและเก็บเอกสารส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

(1)	 ทะเบียนกรรมการ
(2)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการทุกคณะ
(3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(4)	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี	(แบบ	56-1)
(5)	 รายงานประจาปี	(56-2)

4.	 	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	พร้อมรายงาน
ให้ประธาน	กรรมการรับทราบ	ภายใน	7	วัน	ท�าการ

5.		 ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและ	ข้อบังคับของ	บริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งติดตามให้
มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และมติที่ประชุม	คณะกรรมการ

6.		 ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั	และด�าเนินการอืน่ใดให้เป็นไปตามกฎหมาย	และ/
หรือ	 ตามที่	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	 และ/หรือตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท	(ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ	1-10)

	 	 	 (ข)		ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งให้	 นายณัฐธีร์	 ธนนฐิติพัฒน์	 เป็นผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีที่มีคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า	(ข้อมูลผู้ควบคุมบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ	1-12)
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	 	 	 (ค)		ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล

บรษัิทฯ	ได้แต่งต้ังให้	นายวันเทพ		บวรพานชิ	เป็นผูจ้ดัการฝ่ายก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
และธรรมาภิบาล	โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�ากับดูแล	การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายต่างๆ	ภายในบรษิทั	ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึให้ค�าปรกึษาทีเ่กีย่วข้อง
กับกฎระเบียบของทางการและบริษัทให้แก่พนักงาน	 (ข้อมูลผู้จัดการฝ่ายก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาลปรากฏตามเอกสารแนบ	2-01)

	 	 	 (ง)		ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างให้	นายคมวุฒิ			พรนราดล	ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท	แค
ปปิทอล	เอ็นจิเนียริ่ง	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นหัวหน้างานสอบภายในของบริษัท		โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัมคีวามโปร่งใสตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและการควบคุมภายในที่ดี	การบริหารงานและการด�าเนินการที่ส�าคัญมีความถูกต้อง	น่า
เชื่อถือ	ส่งเสริมให้ระบบการควบคุมภายในมีความพอเพียงและเหมาะสม	(ข้อมูลหัวหน้างาน
สอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ	2-02)

	 	 7.6.2	 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

												 	 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์		นางสาวภูริชา		บุรณศิริ

							 	 	 โทรศัพท์																											02-323-2800

							 	 	 อีเมลล์																													pureecha@dimetsiam.com

	 	 7.6.3	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2564	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชี	 (audit	
fee)	จ�านวน	1,209,176.63	บาท	และบรษิทัไม่มกีารใช้บริการอีน่ทีไ่ม่ใช่การสอบบญัช	ี(Non-
audit	services)	จากผู้สอบบัญชี	

7.6.4	 ในกรณทีีเ่ป็นบรษิทัต่างประเทศ	หรอืบรษิทัไทยท่ีเป็น	holding	company	ให้ระบรุายชือ่
ตัวแทนและข้อมูลในการติดต่อเพื่อประสานงานในประเทศไทย

บริษัทไม่ใช่บริษัทต่างประเทศ	หรือบริษัทไทยที่เป็น	holding	company	

8.��รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

	 8.1	 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2560	 (CG	 Code)	 ของส�านักงาคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ก.ล.ต.)	ประกอบด้วยหลกัปฏบิตั	ิ8	-ข้อ	ดงัทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ	6.1.2	ซึง่บรษิทัฯ	ได้น�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	มาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือ
ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดท�า	เพื่อให้มีการบริห�ารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	
ซ่ือสัตย์	 สุจริต	 ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน	 โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	 สร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ถือหุ้น	 นัก
ลงทนุ	ผูม้ส่ีวนได้เสยี	สงัคม	ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย	และเพิม่มลูค�า่ให้แก่ผูถ้อืหุน้	รวมทัง้ส่งเสรมิความเจริญก้าวหน้าและ
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การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ทั้งนี้	 นโยบายก�ากับดูแลกิจการนี้ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทใน
ฐานะผูน้�าสงูสดุขององค์กรถอืปฏิบตัอิย่างเหมาะสม	และถอืเป็นภาระหน�า้ท่ีส�าคญัของกรรมการผูบ้รหิาร	และพนกังาน
ทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

	 	 8.1.1	 การสรรหา	พัฒนา	และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 	 	 (1)	หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ(คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

(1)		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

(2)		 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิ
เดอืนประจ�าหรอื	ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทั
ย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือของผูม้อี�านาจ	ควบคมุของบรษิทั	เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน	 ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว	 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ	หรอืทีป่รึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้	รายใหญ่หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบริษัท

(3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็น	 บิดา	 มารดา	 คู่สมรส	พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้
บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้
บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

(4)	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย	หรอืผูมี้อ�านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

(5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจ	ควบคมุของบรษิทั	และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	
หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	
บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะ	 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

(6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	ซึง่ได้รับค่าบรกิารเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษทั	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	
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และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้	
เว้นแต่จะ	ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ยืนค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน

(7)	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัท	หรือบริษัทย่อยหรือไม่	เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�าหรอืถอืหุน้เกนิร้อย
ละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสียงท้ังหมดของบริษทัอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีมี่สภาพ
อย่างเดียวกันและ	เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

(9)	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน
ของบริษัท

(10)	 กรรมอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น	 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้
ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ	 ผู้มีอ�านาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้	

	 	 	 (2)		การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท	ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา	68	แห่งพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พ.ศ.2535	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.
28/2551	 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่	 ฉบับลงวันท่ี	 15	
ธันวาคม	2551	และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ	กลต.	
ว่าด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท้ังน้ี	 กรรมการและผู้บริหาร
ทุกท่าน	 ต้องไม่มีประวัติกระท�าผิดตามกฎหมายในระยะ	 10	 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นค�าขอ
อนุญาตรวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย	 ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืน
ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่งมติคณะกรรมการ	หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
กบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ตลอดจนหนงัสอืเวยีนทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯรวมทัง้ข้อพพิาทหรอืการถกู
ฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน	โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา	ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก�าหนดไว้	น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่อ
พจิารณาแต่งต้ังบุคคลดงักล่าวเข้าด�ารงต�าแหน่ง	คณะกรรมการเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ	และเป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

(1)	 ให้บรษิทัมีคณะกรรมการของบรษิทัเพือ่ด�าเนินกจิการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อยห้า	(5)	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะ
ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร	และกรรมการของบรษิทัจะต้องเป็นผูม้คีณุสมบตัติามที่
กฎหมายก�าหนด	และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

(2)	 กรรมการบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่ควรเกิน	5	บริษัท

(3)	 คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน

(4)	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์	และวิธีการดังต่อไปนี้

(4.1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง	(1)	หุ้นต่อหนึ่ง	(1)	เสียง

(4.2)		 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท้ั่งหมดตาม	2.1	เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(4.3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน	 ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน	 เกินจ�านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน	 ให้เป็นประธานท่ีประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด

(5)	 ในการประชมุผู้ถอืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่
ในสาม	(1/3)	ของจ�านวน	กรรมการในขณะนั้น	ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม	(1/3)	และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้	 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต�าแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

(6)	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท	โดยการลาออกนั้นจะ
มีผลนับแต่วันที่ใบลาออก	มาถึงบริษัท

(7)	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย	กว่าสามในสี่	 (3/4)	 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(8)	 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะ
กรรมการที่เหลืออยู่มีมติ	 อนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจ�ากัด	 หรือกฎหมายเกี่ยวกับ	 หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	เข้าเป็นกรรมการแทน	โดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี	่(3/4)	ของ
จ�านวนกรรมการ
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(9)	 ท่ียังเหลืออยู่ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง	 (2)	 เดือน	 โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน	ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

(10)	 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

(1)		 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ	 มีความสามารถและ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ	มีความซือ่สตัย์ต่อหน้าท่ีมีวสิยั
ทศัน์	รวมทัง้จะต้องอทิุศเวลาให้กบับรษิทัเพือ่จะได้ปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ท่ีและมีอ�านาจ
ในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

(2)	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากดั	รวมถงึไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส�านักงาน	กลต.	ก�าหนดเป็นไปตาม
ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ในการสรรหากรรมการใหม่

(3)	 ควรผ ่านการอบรมและได ้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร	 Director	
Accreditation	Program	(DAP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	
หรอืเทยีบเท่าภายใน	12	เดอืน	นบัจากวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัจะไม่ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนเกนิ	
กว่า	5	บริษัท	(รวมบริษัทฯ)	ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ๆ	เกนิกว่า	5	บรษิทั	คณะกรรมการจะพจิารณาถงึประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

	 	 8.1.2	 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2564	ได้มีมติอนุมัติก�าหนดค่า
ตอบแทนกรรมการ	 เป็นจ�านวนเงิน	 2,000,000	 บาท	 ซึ่งเท่ากับปี	 2563	 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่า
ตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งก�าหนดจ่าย
เป็นรายครั้ง	 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ	 และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจรวมถึงความเหมาะสมของ
จ�านวนกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง/คน)
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริษัท	(กรรมการบริหาร)
• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัท	(รับเงินเดือน)	

20,000	บาท
8,000	บาท
7,000	บาท
6,000	บาท 
3,000	บาท
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คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม	(บาท/ครั้ง/คน)
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการชุดย่อย
1.	คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ

20,000	บาท
6,000	บาท

2.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		(กรรมการบริหาร)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง		(กรรมการบริหาร)

6,000	บาท
5,000	บาท
4,000	บาท
3,000	บาท

3.	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	(กรรมการบรหิาร)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		(กรรมการบริหาร)

6,000	บาท
5,000	บาท

4,000	บาท
3,000	บาท

4.	คณะกรรมการบริหาร
• ประกรรมการบริหาร
• กรรมการบริหาร

6,000	บาท
3,000	บาท

	 ระหว่างวันที่	 1	มกราคม	2564	ถึงวันที่	 31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
จ�านวน	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น		948,000	บาท		โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี	2564	(1	ม.ค.	64	–	31	ธ.ค.	64)

ชื่อ	–	สกุล ต�าแหน่ง กรรมการ
บริษัท

(10	ครั้ง)

กรรมการ
ตรวจสอบ
(5	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

(2	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
(1	ครั้ง)

กรรมการ
สรรหา
และ

พิจารณา
ค่า

ตอบแทน
(6	ครั้ง)

ค่า
ตอบแทน

รวม	
(บาท)

นาย	สมชัย
อภิวัฒนพร	(1)

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

• กรรมการตรวจสอบ

120,000 18,000 6,000 - - 144,000

นาย	ธีรชัย
ลีนะบรรจง	(2)

• รองประธาน
กรรมการ

• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

35,000 - - - 12,000 47,000
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ชื่อ	–	สกุล ต�าแหน่ง กรรมการ
บริษัท

(10	ครั้ง)

กรรมการ
ตรวจสอบ
(5	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

(2	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
(1	ครั้ง)

กรรมการ
สรรหา
และ

พิจารณา
ค่า

ตอบแทน
(6	ครั้ง)

ค่า
ตอบแทน

รวม	
(บาท)

นาย	ชาลี	
จังวิจิตรกุล	(3)

• รองประธาน
กรรมการ

• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

35,000 - 4,000 - - 39,000

นางสาว	วรรณา	
เมลืองนนท์	(4)

• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

• ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน

30,000 60,000 - - 18,000 108,000

นาย	ธีรวิทย์	
จารุวัฒน์	(5)

• กรรมการบริษัท 18,000 - - - - 18,000

นาย	ศุภชัย	
ลิมณศิริ	(6)

• กรรมการบริษัท
• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

9,000 - - - - 9,000

นาย	ฐิติพร	
กวีวิทยเวชญ์ฃ	(7)

• กรรมการบริษัท 24,000 - - - - 24,000

นางสาว	อรชุลี	
หล่อสมิทธิกุล	(8)

• กรรมการบริษัท 24,000 - - - - 24,000

นาย	จักรธาร	
โยธานันท์	(9)

• กรรมการบริษัท 24,000 - - - - 24,000

ว่าที่	ร้อยตรีเมธี	
อิทธิริวิชัย	(10)

• กรรมการบริษัท
• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

15,000 - - - - 15,000

นาย	กฤษฎา	
สุรวัฒนวิเศษ	(11)

• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

42,000 18,000 4,000 - - 64,000

น.ส.	ลภัสรินทร์	
ไกรวงษ์วณชิรุ่ง	(12)

• กรรมการบริษัท 36,000 - - - - 36,000
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ชื่อ	–	สกุล ต�าแหน่ง กรรมการ
บริษัท

(10	ครั้ง)

กรรมการ
ตรวจสอบ
(5	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

(2	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
(1	ครั้ง)

กรรมการ
สรรหา
และ

พิจารณา
ค่า

ตอบแทน
(6	ครั้ง)

ค่า
ตอบแทน

รวม	
(บาท)

นาย	มณฑล	
เชตุวัลลภกุล	(13)

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

15,000 - 3,000 - 9,000 27,000

นาง	สุวรรณา	
เมฆโตหุ่นเอก	(14)

• กรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

6,000 - - - 4,000 10,000

พล.ต.อ.	อดิศร์	
งามจิตสุขศรี

• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

46,000 12,000 4,000 - - 62,000

นาย	วิชัย	วนวิทย์ • รองประธาน
กรรมการ

• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

• ประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิด
ชอบต่อสังคม	และ
สิ่งแวดล้อม

32,000 - - - 12,000 44,000

ดร.	วรดิศ	
ธนภัทร

• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
บริหาร

• กรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม	
และสิ่งแวดล้อม

30,000 - - 6,000 - 36,000

นาย	เหอ	จือ	หวง • กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

• กรรมการบริหาร
• กรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

24,000 - 3,000 3,000 - 30,000
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ชื่อ	–	สกุล ต�าแหน่ง กรรมการ
บริษัท

(10	ครั้ง)

กรรมการ
ตรวจสอบ
(5	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

(2	ครั้ง)

กรรมการ
บริหาร
(1	ครั้ง)

กรรมการ
สรรหา
และ

พิจารณา
ค่า

ตอบแทน
(6	ครั้ง)

ค่า
ตอบแทน

รวม	
(บาท)

นาย	เย่า	ล่าง	จาง • กรรมการบริษัท 30,000 - - - - 30,000

นาย	บุญโชค	
ขนาบแก้ว

• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน

• กรรมการบริหาร

18,000 12,000 - 3,000 - 33,000

นาย	ณรงค์ชัย	
ว่องธนะวิโมกษ์

• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

12,000 40,000 - - - 52,000

นาย	นพดล	
กาญจนทวีวัฒน์

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

• รักษาการประธาน
เจ้าหน้าทีด้่านการเงิน

21,000 - 3,000 - - 24,000

นาย	พิสุทธิ์	
รักวงษ์

• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

30,000 - 6,000 - - 36,000

นาง	อัญญา	
ถาวรนันท์

• กรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า
ตอบแทน

• กรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม	
และสิ่งแวดล้อม

• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ

• ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

9,000 - - - 3,000 12,000

รวม 685,000 160,000 33,000 12,000 58,000 948,000

หมายเหตุ  กรรมการที่ลาออกมีผลดังนี้
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(1)นาย สมชัย อภิวัฒนพร ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้พล.อ.อดิศร์  งามจิตสุขศรี ด�ารงต�าแหน่ง
แทนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564

(2) นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง ลาออกเมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2564 ให้นาย วิชยั  วนวิทย์ด�ารงต�าแหน่งแทนตัง้แต่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

(3) นาย ชาลี จังวิจิตรกุล ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้นางอัญญา ถาวรนันท์ ด�ารงต�าแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564

(4) นางสาว วรรณา เมลืองนนท์ ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้นายบุญโชค  ขนาบแก้ว ด�ารงต�าแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564

(5) นาย ธีรวิทย์ จารุวัฒน์ ลาออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ให้นาย เหอ จือ หวง ด�ารงต�าแหน่งแทนตั้งแต่
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(6) นาย ศุภชัย ลิมณศิริ ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ให้นาย เย่า ล่าง จาง ด�ารงตแหน่งแทนตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

(7) นาย ฐิติพร กวีวิทยเวชญ์ ลาออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ให้ดร.วรดิศ  ธนภัทร ด�ารงต�าแหน่งแทน
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

(8) นางสาว อรชุลี หล่อสมิทธิกุล ลาออกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ให้นาย นพดล  กาญจนทวีวัฒน์  ด�ารง
ต�าแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

(9) นาย จักรธาร โยธานันท์ ลาออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ให้นาย พิสุทธิ์ รักษ์วงษ์ ด�ารงต�าแหน่งแทน 
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

(10) ว่าที่ ร้อยตรีเมธี อิทธิริวิชัย ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

(11) นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ ลาออกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

(12) นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ลาออกเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

(13) นาย มณฑล เชตุวัลลภกุล ไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ตามหนังสือจากส�านักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

(14) นาง สุวรรณา เมฆโตหุ่นเอก ลาออกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

	 	 8.1.3	 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1)		กลไกในการก�ากบัดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการด�าเนนิงานในบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

	 บริษัทค�านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน	 ความเสี่ยง	 และสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษทัอย่างรอบคอบ	โดยจะพจิารณาลงทนุในธรุกจิทีเ่กือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจเป็นส�าคัญ	 และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริษัท	 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ�านาจการอนุมัติท่ีก�าหนดไว้	 ซึ่งบริษัท 
มนีโยบายส่งกรรมการ	และ/หรอื	ผูบ้รหิารของบรษิทั	เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบรษัิทย่อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้น	 เพื่อควบคุมทิศทาง	และนโยบาย	การบริหารงานที่ส�าคัญของบริษัท
ดังกล่าว

(2)	 เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบรษิทักบัผูถ้อืหุ้นอืน่ในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วม	(shareholders’	agreement)	(ถ้ามี)

	 	 	 	 -ไม่มี-



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
133

	 	 8.1.4	 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ

(1)	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ	และ
ทกุคนในองค์กรพงึตดัสนิใจในการกระท�าการใดๆเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของบรษิทัเป็นส�าคญั	
ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานของบรษิทัฯ	และ/หรอืการใช้ข้อมลูและ
ทรพัย์สิน	เพือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	หรอืเอือ้ประโยชน์ต่อครอบครวั	พวกพ้องหรือบุคคล
ใกล้ชิด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

• หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง	 ที่อาจก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

• ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 ให้กระท�ารายการนั้นเสมือน
การท�ารายการกับบุคคลภายนอก	 ทั้งนี้	 กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
รายการนั้น	จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

• ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องด�าเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ	และหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเปิดเผยข้อมลูในเรือ่งดงักล่าวอย่างครบ
ถ้วนเพียงพอ

• ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์
ส่วน	ตน	และในเรื่องการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

• ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯหรอืให้ข้อมูลภายใน
แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

(2)	การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บรษิทัฯ	มนีโยบายในการดแูลข้อมลูทีต้่องเก็บรักษาไว้เป็นความลบัอย่างรดักมุและปลอดภัย	
เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก	 ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติ	ดังนี้

• ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก	 เว้นแต่ข้อมูล	
เหล่านั้นได้ท�าการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

• ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	 ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	 หรือจากผลประโยชน์จาก
ข้อมูลดังกล่าว

• พงึหลกีเลี่ยงการใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทัฯ	
หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท	 และควร
ละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	 หรือเผยแพร่
สถานะของ	บริษัทฯ	รวมถึงข้อมูลส�าคัญ
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• ในกรณีที่เกิดข่าวลือ	 หรือการรั่วไหลของข้อมูลท่ียังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย	 จะ
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	เพื่อน�าเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง	หรือเปิด
เผยต่อสาธารณะ

(3)	 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

	 บริษัทต่อต้านการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	 โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน	 สิ่งจูงใจ	 ของก�านัล	
สิทธิประโยชน์พิเศษ	 ในรูปแบบใดๆ	 ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสามแก่ลูกค้า	 คู่ค้าของ
บริษัท	หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความ
ได้เปรยีบทางธรุกจิ	รวมท้ังไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวลัหรอืการจ่ายเงินอ่ืนใดเพือ่เร่งการด�าเนนิ
การหรืออ�านวยความสะดวก	 ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม	
ส่วนลดการค้า	และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

	 บริษัทฯ	ได้จัดท�าแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้ยื่นแบบ
ประเมินตนเองดังกล่าว	 ที่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้คณะ
กรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติเพือ่พจิารณา	ซึง่บริษทัฯ	ได้
รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ	(CAC	Council)	ดังกล่าว	เมื่อวันที่	22	
กรกฎาคม	 2559	 และเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต	 โดยใบรับรองดังกล่าว	จะมีอายุ	 3	ปี	นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง	บริษัทฯ	 ได้รับ
มอบใบประกาศรับรอง	ในวันอังคารที่	16	สิงหาคม	2559	ณ	ห้อง	Ballroom	โรงแรม	แก
รนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	และในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการยื่นต่ออายุและได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ	(CAC	Council)	วันที่	5	สิงหาคม	2562	ซึ่งใบรับรองดัง
กล่าวจะมีอายุ	3	ปี	นับจากวันที่มีมติรับรอง

	 เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษัิทฯ	มีนโยบายการก�าหนดความรบัผดิชอบ	แนวปฏบิตั	ิและข้อก�าหนด
ในการด�าเนินการที่เหมาะสม	 ในการป้องกันการคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ
ษัทฯ	 และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอรัปชั่น	ได้รบัการพจิารณาและปฏบิัติอยา่งรอบคอบ	บรษิัทฯ	จงึได้จดัท�า	“นโยบายการตอ่
ต้านคอร์รัปชั่น”	เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนิน
ธุรกิจ	และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

(4)	 การแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing)

	 บรษิทัมีการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดีและให้สทิธแิก่พนักงานทุกคนและผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่
กับบริษัททั้งภายในและภายนอก	 ท้ังท่ีเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล	 หน่วยงานองค์กร	 เช่น	
พนักงาน	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานก�ากับ
ดูแล		สามารถติดต่อสื่อสาร	หรือแจ้งเบาะแส	เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น	ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม	รวมถึงการกระท�าผดิกฎหมาย	หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ	หรอืนโยบาย
บริษัท	 หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ	 ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัท	 หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม	 รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน	ดังนี้
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1.	 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ

1.1	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ที	่narongchai.wongthanavimok@gmail.
com

1.2	 เลขานุการบริษัท	ที่	anya@dimetsiam.com

2.	 ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก	มายัง

2.1	 คุณณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์
	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือ

2.2	 นางอัญญา		ถาวรนันท์
	 กรรมการ	และเลขานุการบริษัท
	 บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 เลขที่	602	หมู่	2	ซอย	1B	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลบางปูใหม่
	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ	10280

	 โดยเบาะแสข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รบัการพจิารณาและด�าเนนิการตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

	 คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้กรรมการผูจั้ดการ	และ/หรอื	เลขานกุารบรษิทั	เป็น
ผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน	 และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะ
กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ	 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง	และท�าการสอบสวน	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับโดยผู้แจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนด้านต่างๆ	จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

	 ในปี	 2564	 ที่ผ่านมา	 บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน	 เรื่องการให้	 หรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

	 8.2	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญของระบบการก�ากับดูแล
กจิการทีด่	ีเพือ่ช่วยงานของคณะกรรมการบรษัิทในการปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบในการสอดส่องดแูลคณุภาพความน�า
เชือ่ถอืของระบบบญัช	ีระบบตรวจสอบ	ระบบการควบคุมภายใน	ตลอดจนกระบวนการรายงานการทางเงินของบรษิทั

	 	 8.2.1	 จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี	2564	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	5	
ครั้ง	ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	โดยมีกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมดังต่อ
ไปนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์	(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี กรรมการตรวจสอบ

3 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการตรวจสอบ
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		 8.2.2	 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจ�าปี	2564

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง	 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์	 ความรู้ความสามารถ	 อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมก
ษ์	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	พล.ต.อ.อดิศร์	งามจติสขุศร	ีและนายบญุโชค	ขนาบ
แก้ว		เป็นกรรมการตรวจสอบ	โดย	นายณรงค์ชัย		ว่องธนะวิโมกษ์	เป็นผู้จบการศึกษาด้าน
บัญชี	 และเป็นผู้มี	 ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน		

	 สรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และการให้ความเห็น
ในเรื่องต่างๆ	ต่อที่ประชุม	คณะกรรมการบริษัท	ในปี	2564	มีดังต่อไปนี้

	 	 	 การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน	ทัง้งบการเงนิ	รายไตรมาส	และงบการเงนิประจ�าปี	ทีผ่่านการสอบทานและตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชี	ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา	หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
ในเร่ืองเหล่านี้	 ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการท�างานที่มี
ความส�าคัญ	 อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม	 เพื่อพิจารณาขอบเขต	 แนวทาง	 และ
แผนการสอบบัญชีประจ�าปี	รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุง
รายการบัญชีที่ส�าคัญ	มาตรฐานบัญชี	ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล	ประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายในที่จ�าเป็นในการจัดท�างบการเงิน	และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี	
เพือ่ให้มัน่ใจว่างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป	เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูต้รวจสอบ
บัญชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่	 หรือรายงาน	
เหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบ
การเงิน

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน	ทัง้จากรายงานการตรวจ
สอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก	และ	รายงานจากผูต้รวจสอบภายใน	อกีทัง้สอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน	คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัช	ีและระบบควบคมุภายในทีพ่จิารณาเรือ่งการด�าเนนิงาน	การทจุริต	
และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน	โดยบริษัทฯ	ได้น�าข้อแนะน�าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ของผู้สอบบัญชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาด�าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
การท�างานของบรษิทัฯ	เพือ่ท�าให้ม่ันใจว่ากระบวนการท�างานมกีารควบคมุภายในทีด่อีย่างต่อเนือ่ง
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การสอบทานการท�ารายการระหว่างกัน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ	
ในการท�ารายการระหว่างกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ	 ก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
ก�าหนดเงือ่นไข	ทางการค้าโดยทัว่ไป	โดยมุง่เน้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	และเพ่ือ
ให้ฝ่ายจดัการสามารถด�าเนนิการได้อย่างเป็นธรรม	ไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทผลประโยชน์	และ
อยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสการทจุรติ	ตลอดจนข้อมลูความไม่เหมาะสมของ
รายงานทางการเงิน	หรือประเด็นอื่นๆ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต	 เพื่อเปิด
โอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต	 ตลอด
จนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน	 หรือประเด็นอื่นๆ	 ประจ�า
ไตรมาส

	 ในปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือข้อมูลความไม่เหมาะสม	ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ	แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบัิตงิานของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมทัง้	กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	และ
ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ	 ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่ส�าคัญที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ประจ�าไตรมาส	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการเตรียม
ความพร้อมในการด�าเนินงาน	 รวมถึงมีการจ้างท่ีปรึกษาในด้านต่างๆ	 เพื่อด�าเนินการตรวจ
สอบและให้ข้อแนะน�าแก่บริษัทฯ	ในเรื่องที่ส�าคัญ	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการเตรียม	ความ
พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก	และเสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ	ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบ
รษิทัฯ	คุณภาพงาน	และ	คณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช	ีตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี	
โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	เอส	พี	ออดิท	จ�ากัด	(“SP	AUDIT”)	เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทส�าหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

1.	 นางสาวซูซาน	 เอี่ยมวณิชชา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4306	และ/หรือ
2.	 นายสุชาติ	 พานิชย์เจริญ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4475	และ/หรือ
3.	 นางสาวชื่นตา	 ชมเมิน	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7570	และ/หรือ
4.	นางสาววันดี	 เอี่ยมวณิชชา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8210	และ/หรือ
5.	นายเกียรติศักดิ์	 วานิชย์หานนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9922
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	 ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	มีคุณสมบัติ
ตามข้อก�าหนด	 และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์		

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม	และของตนเอง	ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้
สอดคล้องกับหน้าที่ความ	รับผิดชอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาประเมินตนเองท้ังรายคณะและรายบคุคล	โดยสอบ
ทานหน้าที่ในบริษัทของ	 บริษัทฯ	 ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดท�าโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์อีกทัง้ได้สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ�าทุกปี	 โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต	หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ๆ	และน�ามา
ปรบัใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที	่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตลอดจนน�าเสนอ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ	ตรวจสอบ

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนินงานในด้านต่างๆ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ีตามความรบัผดิชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ทีไ่ด้รับ	อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	ด้วยความรู	้ความสามารถ	ความ
ระมัดระวัง	ความรอบคอบ	และความอิสระ	ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์	 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ	
บุคคลที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินขอ
งบริษัทฯ	ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการ	บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเชื่อ
ถือได้ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชี	ในเรื่องของ	รายการเกี่ยวโยง	พบว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียง
พอ	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล	รวม
ทั้ง	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ	 ดูแลกิจการท่ีดีและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

	 8.3	 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

	 	 8.3.1	 จ�านวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

1.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	2564	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	มกีารประชมุรวมทัง้สิน้			2	ครัง้	ซึง่เป็นการ
ประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายพิสุทธิ์	รักวงษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
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2.	 คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	2564	คณะกรรมการบริหาร	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	1	ครั้ง	ซึ่งเป็นการประชุมที่
ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	โดยมีกรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 ดร.วรดิศ	ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร

2 นายเหอ	จือ	หวง กรรมการบริหาร

3 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว กรรมการบริหาร

3.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 ในปี	 2564	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริหาร	 มีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น		6		ครั้ง	ซึ่งเป็นการประชุมที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	โดยมีกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายบุญโชค	ขนาบแก้ว ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2 นายวิชัย	วนวิทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3 นางอัญญา	ถาวรนันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 	 8.3.2	 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	และเป็นผูท้รงคณุวฒุท่ีิมปีระสบการณ์	ความรู้ความสามารถ	
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	จ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่	นายพสิทุธิ	์รกัวงษ์	
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	พล.ต.อ.อดิศร์	งามจิตสุขศรี	นายเหอ	จือ	
หวง	และนายนพดล	กาญจนทวีวัฒน์	เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 สรปุสาระส�าคญัในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และการ
ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ	ต่อที่ประชุม	คณะกรรมการบริษัท	ในปี	2564	มีดังต่อไปนี้

1.	 ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดย
รวมของบรษิทั	ซึง่ครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ	ทีส่�าคญั	คอื	ความเสีย่ง
ด้านยุทธศาสตร์	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 และความ
เสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม	กฎหมายและกฎระเบียบต่าง	ๆ

2.	 พจิารณาการวางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง	โดยสามารถ
ประเมนิ	ตรวจตดิตาม	และควบคมุความเสีย่งของบรษิทัฯ	โดยรวมให้อยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้
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3.	 สนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ	และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง	โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4.	 ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบัิตติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง	สอบทานการเปิดเผย
ข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณะ

2.	 คณะกรรมการบริหาร

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์	ความรู้ความสามารถ	อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	ดร.วรดิศ	ธนภัทร	เป็น
ประธานคณะกรรมการบริหาร	 นายเหอ	 จือ	 หวง	 และนายบุญโชค	 ขนาบแก้ว	 เป็น
กรรมการบริหาร

	 สรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร	 และการให้ความ
เห็นในเรื่องต่างๆ	ต่อที่ประชุม	คณะกรรมการบริษัท	ในปี	2564	ดังต่อไปนี้

1.	 ก�าหนดนโยบายเป้าหมาย	 กลยุทธ์	 แผนการด�าเนินงาน	 งบประมาณประจ�าปี	
และอ�านาจการบริหารงานต่าง	ๆ	ของบริษัท

2.	 ควบคุมดแูลการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	กลยทุธ์	
แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิทั	ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธรุกจิพร้อมให้ค�าปรกึษา
แนะน�า	การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3.	 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 การจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับ
สถาบันการเงิน	เพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม	จ�าน�า	ค�้าประกัน	และการอื่นใด	รวมถึง
การซือ้ขาย/จดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิ	เพือ่การท�าธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทั	
ภายใต้อ�านาจวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้

4.	 ตดิตามผลการด�าเนนิงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทนุของแต่ละธรุกจิ	
และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรงุ
แก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5.	 ก�าหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร	 โดยมอบอ�านาจให้กรรมการผู้
จัดการเป็นผู้ด�าเนินการตามข้ันตอนและกฎระเบียบของบริษัท	 และเป็นผู้มี
อ�านาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานส�าหรับพนักงานระดับ	 2	
(Level	2)	ลงไป	ทั้งนี้ส�าหรับพนักงานระดับ	1	(Level	1)	คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

6.	 ก�ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งต้ัง
หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระท�าการอย่างหน่ึงอย่าง
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ใด	 แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้	 และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	ได้

7.	 พิจารณาและอนุมัติระเบียบ	ข้อบังคับ	แนวนโยบายการบริหาร	และการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	หรือการด�าเนินการใดๆ	อันมีผลผูกพันบริษัทฯ

3.	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง	 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์	 ความรู้ความ
สามารถ	อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	นายบุญโชค	
ขนาบแก้ว	 เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นายวิชัย	 	 วนวิทย์	
และนายอัญญา		ถาวรนันท์	เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 สรุปสาระส�าคัญในการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ	ต่อที่ประชุม	คณะกรรมการบริษัท	ในปี	2564	ดังต่อไปนี้

1.	 จัดท�านโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท	กรรมการ
ตรวจสอบ	กรรมการชดุย่อยกรรมการผูจั้ดการ	ผูอ้�านวยการอาวโุสและผูอ้�านวย
การ	โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ	รวมทั้งก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของ	
ขนาด	ประเภท	และความซับซ้อนของธุรกิจ

2.	 พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ท่ี เหมาะสมมีความรู	้
ประสบการณ์	และความเช่ียวชาญ	เพือ่ให้บคุคลดงักล่าวด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการ
บริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการชุดย่อย	กรรมการผู้จัดการ	ผู้อ�านวยการ
อาวุโสและผู้อ�านวยการ

3.	 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

4.	 พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่า
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

5.	 ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์ของกรรมการบรษิทั	กรรมการผูจ้ดัการ	และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั

6.	 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ	
กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7.	 พิจารณาและจัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์	 (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสดหลักเกณฑ์	 หรืออื่นใด)	 ของคณะกรรมการ
บริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อย	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้
อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้
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จัดการ	 ผู ้อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่
กรณีทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏบิตัอิยูใ่นอตุสาหกรรมรวมถงึ	พจิารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ	 ผู้อ�านวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษัท	และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

8.	 จัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท	
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อย	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้อ�านวย
การอาวุโสและผู้อ�านวยการ	เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปีและน�าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9.	 เปิดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อืน่และจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปีของ
บริษัท

9.��การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

	 9.1	 การควบคุมภายใน

	 	 9.1.1	 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

	 การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความม่ันใจว่า
บริษัทฯ	 สามารถด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์	 อีกท้ังยังช่วยบริหารความเส่ียง	 และลด
ความเสยีหายต่างๆ	จากเหตกุารณ์ท่ีอาจเกดิข้ึนกบับรษิทัฯ	และผูท่ี้มีส่วนได้เสยี	ดงัน้ันบริษทัฯ	
จึงจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ	
เพือ่สอบทานระบบการควบคมุภายในให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ	โดยระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ	 ครอบคลุม	 5	 หัวข้อหลัก	 สอดคล้องตาม	 หลักการบริหารความเสี่ยงของ	
Committee	 of	 Sponsoring	 Organizations	 of	 the	 Treadway	 Commission	 –	
Enterprise	Risk	Management	(COSO-ERM)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1)	 การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)

	 คณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการบรหิารและฝ่ายบรหิาร	ได้ร่วมกนัก�าหนดโครงสร้าง
องค์กรในการบรหิารจดัการ	บทบาทหน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนอ�านาจในการพจิารณา
และอนุมัติเรื่องต่างๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	 และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง	สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้	
ภายใต้หลักการก�ากับดูแล	กิจการที่ดี

	 บรษัิทฯ	ได้จัดท�า	คูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิ	ซึง่ครอบคลมุหลกัการในการด�าเนนิธรุกจิ	
ความขดัแย้งทางธรุกจิทางผลประโยชน์และการรกัษาข้อมลูอนัเป็นความลบั	ความรบัผดิชอบ
ของบรษิทัฯ	การปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	การดแูล	ให้มกีารปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรุกจิ	
และการรับข้อร้องเรียนด้านการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ	และนโยบาย	การ
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ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัช่ันข้ึนในปี	2558	และได้มีการปรบัปรงุเรือ่ยมา	เพือ่ให้สอดคล้อง
ต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 และสภาพแวดล้อมต่างๆ	 เพื่อให้
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ	
สอดคล้องกับ	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2560	 หรือ	 CG	
Code	ซึ่งส�านักงาน	กลต.	น�ามาใช้ในปี	2560

	 นอกจากนี้	 เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการ
สื่อสารเรื่องนโยบายการบริหาร	 กิจการที่ดี	 จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน	 ตลอดจน
จริยธรรมธุรกิจ	และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	แก่พนักงานทุกระดับ	ผ่านทางการจัด
อบรม	การปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่	เพือ่ให้พนักงานของบรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
ในเรื่อง	ของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

	 ส�าหรับความมุ่งม่ันในการจูงใจ	 พัฒนา	 และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	
บริษัทฯ	จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนต�าแหน่งพนักงาน	และการประเมินผลงานที่อ้างอิง
กบัสดัส่วนการขึน้เงนิเดอืนของพนักงาน	ตลอดจนแผนในการ	พฒันาและฝึก	กอบรมพนักงาน
ทุกระดับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การพัฒนาพนักงานในกลุ่มท่ีมีศักยภาพ	 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน
แผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ	(Succession	plan)

2)	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้จดัท�าตารางประเมนิความเสีย่ง	(Risk	Assessment	
Matrix)	ที่แสดงระดับของ	ผลกระทบ	(Impact)	และโอกาสที่จะเกิดขึ้น	(Likelihood)	ตลอด
จนมกีารตดิตามความเสีย่งครอบคลมุความเสีย่งด้านกลยทุธ์	(Strategic	Risk)	ความเสีย่งด้าน
การปฏบิตักิาร	(Operational	Risk)	ความเสีย่งด้านการเงิน	(Financial	Risk)	และความเสีย่ง	
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance	Risk)	เป็นประจ�าทุกไตรมาส	และมีการแต่งตั้ง
คณะท�างานความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและ
จัดการความเสี่ยงสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยง	ให้เกิดขึ้น	ซึ่งถือเป็นพัฒนาการ
ที่ส�าคัญ		

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดท�ารายงานการติดตาม
ความเส่ียงทกุไตรมาสเพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง	โดยตลอดปี	2563	(รอบระยะเวลาบัญชี	1	กรกฎาคม	2563	–	31	ธันวาคม	
2563)	ความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3)	 การควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ	อย่างเหมาะสม	ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน	การจัดซื้อ	และ
การบริหารงานทั่ว	 ไป	ตลอดจนก�าหนดขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และล�าดับชั้น	การอนุมัติใน
แต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ�านาจด�าเนินการ	 โดยแบ่งแยกหน้าที่การ
อนุมัติ	ออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สิน	 ออกจากกัน	 เพื่อเป็นการถ่วงดุล	 และตรวจสอบซึ่งกันและกัน	 ท้ังยังจัดให้มีการ
ควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและข้ัน	 ตอนในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้นโยบายท่ีก�าหนดไว้	
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สามารถน�าไปสูก่ารปฏบิติังานได้อย่างแท้จริง	และสามารถจดัการความเสีย่งเพือ่ให้บรรลตุาม
วตัถปุระสงค์ทีบ่รษิทัฯ	ตัง้ไว้	โดยกจิกรรมการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	จะถกูน�าไปใช้ในทกุ
ระดับขององค์กร

4)	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	&	Communication)

	 บรษิทัฯ	จัดท�าข้อมลูทีใ่ช้ในการด�าเนนิการ	โดยข้อมลูดงักล่าวต้องเป็นข้อมลูทีม่คุีณภาพ
มาจากทั้งภายในและ	 ภายนอกองค์กร	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 และควบคุมภายในให้
สามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้	 ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	 ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และการประชุมคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ	บริษัทฯ	ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น	กรรมการ	ผู้บริหาร	ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ	 ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	 และเพียงพอต่อการตัดสินใจ	 ภายในเวลาที่เหมาะสม	
ซึ่งบริษัทฯ	 สามารถด�าเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา	 ตลอดจนได้ก�าหนดนโยบายดัง
กล่าวไว้ใน	คู่มือการบริหารกิจการที่ดี

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน	2	ช่องทางหลัก	และ
การด�าเนินการกรณีมีการ	 ชี้เบาะแสเพื่อให้บุคคลต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริต	 แก่บริษัทฯ	 ได้อย่าง
ปลอดภยัผ่านทาง	Whistle-blowing	channel	ทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	โดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผย
ตัวตนหรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5)	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)

	 บริษัทฯ	 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุม
ภายในยังด�าเนินต่อไปอย่าง	ครบถ้วนเหมาะสม	มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้
บริหารแต่ละสายงาน	 เพื่อให้ม่ันใจว่าองค์ประกอบต่างๆ	 ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่
และท�าหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 อีกท้ังเพื่อป้องกันความขัดแย้งของ	 ผล
ประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ระหว่างบรษิทัฯ	กบัฝ่ายจดัการ	คณะกรรมการ	หรอืผูถื้อหุน้	รวม
ไปถงึการป้องกันการใช้	ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ	ข้อมลู	และโอกาสของบรษิทั	และการ
ท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯในลักษณะที่ไม่สมควร

	 ในการประชุม	ผู้บริหารประจ�าสัปดาห์และประจ�าเดือน	ได้มีการติดตามเป้าหมายและ
ก�ากับการด�าเนินงานตาม	แผนงาน	ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจ�าปี	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรษิทัและรายงานความคืบหน้าหรอืการ	เปลีย่นแปลงใดๆ	ทีอ่าจไม่เป็นไปตามแผน
งานต่อคณะกรรมการบริษัท	 ทั้งน้ี	 	 หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น	 สาระส�าคัญ	
คณะกรรมการบรหิารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั	หรอื	คณะกรรมการตรวจสอบ	
หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ	และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน
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9.1.2	 มข้ีอบกพร่องเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในในเรือ่งใดบ้าง	แก้ไขเสรจ็สิน้แล้ว	หรอืไม่	เพราะ
เหตใุด

	 จากการประเมนิความเพยีงพอเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ	พบว่าบรษิทัฯ	
มีระบบควบคุมภายในที่ครบถ้วนและเพียงพอ	อย่างไรก็ดี	ผู้ตรวจสอบภายใน	พบว่าบริษัทฯ	
ยงัขาดแผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต�าแหน่ง	(succession	plan)	ทีส่�าคัญ	ซึง่บรษัิทฯ	
รับทราบแล้ว	และอยู่ระหว่างด�าเนินการร่าง	Succession	Plan	ที่ชัดเจนต่อไป

9.1.3	 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั

-ไม่มี-

9.1.4	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า	 ได้ดูแลให้ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในม	ีวฒุกิารศกึษา	ประสบการณ์	การอบรม	ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีดั่ง
กล่าวแล้วหรอืไม่	อย่างไร

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มอบหมายให้	นางอัญญา		ถาวรนันท์	 เลขานุการบริษัท	เป็นผู้ก�ากับ
ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	และประสานงานกับผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน

9.1.5	 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการแต่งตัง้	ถอดถอน	และโยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน	ต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบหรอืไม่

	 คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจจดัการให้บรษิทั	มรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	
Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้า	หน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 9.2	 รายการระหว่างกัน	(ถ้ามี)

9.2.1	 ข้อมลูรายการระหว่างกนักบับคุคลทีม่อีาจความขัดแย้ง

	 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	หมายถึง	กจิการและหรอืบคุคลทีม่อี�านาจควบคมุหรอืถกูควบคมุ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	ซึ่งกระท�าผ่านบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น	บริษัทย่อยและ
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั	นอกจากนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัรวมความถงึ	บรษิทั
ร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม	ผูบ้รหิารส�าคัญทีเ่ป็นกรรมการหรอืพนกังานของกจิการ	รวมตลอดทัง้สมาชิกในครอบครวั
ทีใ่กล้ชดิกบับคุคลดงักล่าว	ซึง่มอี�านาจชกัจงูหรืออาจถกูชักจงูให้ปฏิบตัติามบคุคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ
บริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	คือ	บริษัท	ที.เอช.เอส.รับเบอร์	อินดัสทรี	จ�ากัด	ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ	15.04	(2563	:	บริษัท	สกาย	ทาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร้อยละ	24.99)	ของทุนจด
ทะเบียนช�าระแล้วของบริษัท	ผู้ถือหุ้นหลักของที.เอช.เอส.รับเบอร์	อินดัสทรี	จ�ากัด	คือนาย
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ณัฐธีร์	ธนนฐิติพัฒน์	และบริษัท	โกลเด้น	รีเวอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(2563	:	ผู้ถือหุ้นหลัก
ของบรษัิท	สกาย	ทาวเวอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	คอื	บรษิทั	แคปปิทอลเอน็จเินยีริง่	เนต็เวร์ิค	จ�ากดั	
(มหาชน)	และผูถื้อหุน้ล�าดบัสงูสดุของบรษิทั	แคปปิทอลเอ็นจิเนียริง่	เน็ตเวิร์ค	จ�ากดั	(มหาชน)	
คือ	 ครอบครัวลีนะบรรจง)	 รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่นายณัฐธีร์	 ธนนฐิติพัฒน์	 และ
นายเหอ	จอื	หวงเป็นผูถ้อืหุน้หลกัหรอืเป็นกรรมการถอืเป็นรายการระหว่างกนักับบรษิทัด้วย

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท	โซลาร์	ไอเจน	จ�ากัด	*** บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัท

บริษัท	ซันโค้ท	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

บริษัท	แมคทริค	จ�ากัด	(มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษัท

บริษัท	สกาย	ทาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	*,** กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ระยองไวร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	(มหาชน) กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ดับเบิ้ลยู	เจ	ซี	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท	แคปปิทอล	เอ็นจิเนียริ่ง	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	(มหาชน) กรรมการร่วมกัน

บริษัท	เอ็นเนซอล	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ที.เอช.เอส.รับเบอร์	อินดัสทรี	จ�ากัด ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท	โกลเด้น	รีเวอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	คอนเนคติก้า	อิเล็กทรอนิกส์	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	จุน	เอส.ดับบลิว.พี.	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	โค้ด-ดี	789	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ฮาตา	ออโต้	แก๊ส	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ฮาตาริ	คอนเน็คท์	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ฮาตาริ	เทคโนโลยี	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ฮาตาริ	ไวร์เลส	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	เพียว	ซุปเปอร์คาร์	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	เพียวไบโอฟาร์ม	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	ไมน์แคร์	โดย	ธัญสมุย	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	รีแล็กซ์	สปา	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	อีไอยู	เทค	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	เอฟเวอร์จาง	โฮลดิ้ง	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	เอฟเวอร์เคลฟเวอร์	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน

บริษัท	เอกทวีทรัพย์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด กรรมการร่วมกัน
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ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้บริหารส�าคัญ บคุคลทีม่อี�านาจและความรบัผดิชอบใน
การวางแผนสั่งการและควบคุมกิจการ
ต่าง	ๆ ของกจิการ	ไม่ว่าทางตรงหรอืทาง
อ้อมท้ังน้ีรวมถึงกรรมการของบริษัท	 
(ไม่ว่าจะท�าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรือไม่)

*	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2564	บริษัท	เอื้อวิทยา	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
ต่อกระทรวงพาณิชย์	เป็น	บริษัท	สกาย	ทาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

**	 สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเมื่อวันที่	 24	 กรกฎาคม	 2564	 เนื่องจากบริษัท	
สกาย	 ทาวเวอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้จ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทและลาออกจากการเป็น
กรรมการ

***		 สิ้นสุดการเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ

บริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2564

โดยรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	 มี
รายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ลูกหนี้การค้า
• บรษัิท	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลย	ีจ�ากดั - - 35,619,003 45,210,580
• บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด - - - 4,040,258
• บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด 	38,399,020	 38,399,020 - -
• บริษัท	ซันโค้ท	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด 	3,885,676	 13,829,870 3,885,676 13,829,870

รวม 42,284,696 52,228,890 39,504,679 63,080,708
หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (38,698,110) (19,705) (4,701,472) (1,291,961)

สุทธิ 3,586,586 52,209,185 34,803,207 61,788,747

ลูกหนี้อื่น
• บริษทั	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลย	ีจ�ากดั - - 9,693,174 692,212
หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น - - (1,696,854) -

สุทธิ - - 7,996,320 692,212

เงินทดรองจ่าย
• บริษทั	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลย	ีจ�ากดั - - - 8,079,984

ลูกหนี้ค่าทรัพย์สิน
• บริษทั	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลย	ีจ�ากดั - - 23,989,648 23,989,648
หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น - - (23,989,648) (23,989,648)

สุทธิ - - - -
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(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ดอกเบี้ยค้างรับ
• บรษัิท	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลย	ีจ�ากดั - - - 129,718
• บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด 1,320,208 1,320,208 - -

รวม 	1,320,208	 1,320,208	 - 129,718
หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น 	(1,320,208) (1,320,208) - -

สุทธิ - - - 129,718
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 3,586,586 52,209,185 42,799,527 70,690,661

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

• บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด

	 ยอดคงเหลือต้นปี 15,630,574 15,630,574 - -

	 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - - - -

	 ลดลงในระหว่างปี - - - -

	 ยอดคงเหลือปลายปี 15,630,574 15,630,574 - -

หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น (15,630,574) (15,630,574) - -

สุทธิ - - - -

เจ้าหนี้การค้า

• บริษทั	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลย	ีจ�ากดั - - 6,045,368 32,484,605

• บริษัท	ซันโค้ท	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด 701,508 10,424,833 701,508 -

รวม 701,508 10,424,833 6,746,876 32,484,605

เจ้าหนี้อื่น
• บริษทั	เอเชีย่น	คอร์โรชัน่	คอนโทรล	เทคโนโลย	ีจ�ากดั - - 8,245,177 11,471,511
• บริษัท	 แคปปิทอล	 เอ็นจิเนียริ่ง	 เน็ตเวิร์ค	 จ�ากัด	

(มหาชน)
150,000 - 150,000 -

150,000 - 						8,395,177 11,471,511

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

• บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด - - 404,915 169,652

• บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด 216,190 97,190 216,190 97,190

รวม 216,190 97,190 621,105 266,842

						รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 1,067,698 10,522,023 15,763,158 44,222,958

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

• บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด - - 					-	 4,173,063
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(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า
• บริษัท	แคปปิทอล	เอ็นจิเนียริ่ง	เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ยอดคงเหลือต้นปี 820,382 - 820,382 -

	 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี (649,441) - (649,441) -

	 จ่ายช�าระหว่างปี (170,941) - (170,941) -

	 ยอดคงเหลือปลายปี - - - -

บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด

	 ยอดคงเหลือต้นปี - - - -

	 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - - 226,918 -

	 จ่ายช�าระหว่างปี - - - -

	 ยอดคงเหลือปลายปี - - 226,918 -

รวม - - 226,918 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

• บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด

	 ยอดคงเหลือต้นปี - - 	6,700,000	 6,700,000

	 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - - - -

	 ลดลงในระหว่างปี - - 	(2,000,000) -

	 ยอดคงเหลือปลายปี - - 4,700,000 6,700,000

• บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด

	 ยอดคงเหลือต้นปี 2,800,000 2,800,150 2,800,000 2,800,150

	 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - - - -

	 ลดลงในระหว่างปี - (150) - (150)

	 ยอดคงเหลือปลายปี 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000

• บริษัท	ระยองไวร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ยอดคงเหลือต้นปี - - - -

	 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - 15,000,000 - 15,000,000

	 ลดลงในระหว่างปี - (15,000,000) - (15,000,000)

	 ยอดคงเหลือปลายปี - - - -

รวม 2,800,000 2,800,000 7,500,000 9,500,000

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563		เงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกันเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินและ
สัญญาเงินกู้ยืม	ระยะเวลา	3	-	6	เดือน	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	4.250	–	4.900	ต่อปี
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รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

(หน่วย	:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายสินค้า

บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด - - 16,313,652 5,069,439

บริษัท	สกาย	ทาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 66,020 - 66,020 -

บริษัท	ซันโค้ท	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด 67,176,684 26,678,410 67,176,684 19,688,784

รวม 67,242,704 26,678,410 83,556,356 24,758,223

รายได้อื่น
• บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด - - 641,619 360,533

ต้นทุนขายสินค้า
• บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด - - 104,913,901 22,745,675
• บริษัท	ซันโค้ท	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด 30,942,180 18,012,000 - -

รวม 30,942,180 18,012,000 104,913,901 22,745,675

ค่าบริการส�านักงาน
• บรษัิท	แคปปิทอล	เอน็จเินยีริง่	เนต็เวร์ิค	จ�ากัด	(มหาชน) 1,268,880 - 1,268,880 468,000

ค่าที่ปรึกษา
• บริษัท	เอเชี่ยน	คอร์โรชั่น	คอนโทรล	เทคโนโลยี	จ�ากัด - - 543,840 -

ดอกเบี้ยจ่าย
• บริษัท	ไอเจน	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด - - 	235,264	 143,153
• บริษัท	ไอเจน	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด 119,000 59,961 	119,000	 59,961
• บริษัท	ระยองไวร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	(มหาชน) - 144,590 - 144,590

รวม 119,000 204,551 354,264 347,704

จ�าหน่ายสินทรัพย์
• บริษัท	สกาย	ทาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน) 	48,393	 - - -
• บริษัท	เอ็นเนซอล	จ�ากัด 	1,962,617	 - - -

รวม 2,011,010 - - -
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	 	 9.2.2	 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน

รายการธุรกิจ นโยบายการก�าหนดราคา

รายได้จากการขายและให้บริการ ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู้ค้ารายอื่น

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

รายได้อื่น ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ซื้อสินค้า ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ค่าที่ปรึกษา ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	7	และร้อยละ	7.25	ต่อปี

เงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR-1	ต่อปี

ซื้อขายสินทรัพย์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ได้แก่	 เงินเดือน							
เบี้ยประชุม	เบี้ยเลี้ยงและโบนัส

ตามมติท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

9.2.3	 นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต	และการปฏบิตัติามข้อผกูพันที่
บรษิทัให้ไว้ในหนงัสือชีช้วน

บริษัทฯ	 ยังคงใช้นโยบายและแนวทางการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	 ตามแนวทางที่
ก�าหนดไว้ในปัจจุบัน

9.2.4	 เหตผุลทีบ่คุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	ถอืหุน้ในบรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	เกนิกว่า	10%	แทนการ
ถอืหุน้ของบรษิทัโดยตรง

• ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ถือหุ้นในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	เกินกว่า	10%	แทนการ
ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง
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7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
จัดประเภทใหม่

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 178,105,899            72,011,295              170,886,545            68,179,910              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,7 3,586,586                52,209,185              42,799,527              70,690,661              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 8 29,891,302              28,064,076              24,830,789              11,829,872              
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุนส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,655,626                2,133,582                -                           -                           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 9 91,307                     4,169,914                -                           -                           
สินคา้คงเหลือ 10 22,221,334              31,132,897              719,151                   3,471,146                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,11 -                           -                           -                           -                           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 12 -                           -                           -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย 
   ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 -                           24,166,565              -                           -                           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 236,552,054            213,887,514            239,236,012            154,171,589            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 3,909,764                3,909,764                -                           -                           
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 15 249,035                   2,904,660                -                           -                           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16 61,655,560              62,467,360              60,116,360              62,167,360              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                           -                           17,500,000              52,500,000              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 87,914,816              37,306,809              1,840,053                2,692,052                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 2,252,232                7,313,212                1,626,953                3,102,830                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 174,648                   161,115                   130,626                   108,750                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21 616,864                   5,932,278                134,722                   5,581,957                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 156,772,919            119,995,198            81,348,714              126,152,949            
รวมสินทรัพย์ 393,324,973            333,882,712            320,584,726            280,324,538            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
จัดประเภทใหม่

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 1,067,698                10,522,023              15,763,158              44,222,958              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 22 42,814,397              46,765,443              26,343,027              25,189,601              
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,23 -                           -                           -                           4,173,063                
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 2,725,626                424,930                   2,238,903                324,930                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 62,734                     62,734                     -                           -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 2,800,000                2,800,000                7,500,000                9,500,000                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 24 45,000,000              45,000,000              -                           -                           
ประมาณการหน้ีสินจ่ายชดเชยเลิกจา้งพนกังาน 25 -                           13,925,714              -                           13,925,714              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 26 1,269,077                1,327,896                364,774                   467,928                   
หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย
   ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 -                           23,661,444              -                           -                           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 95,739,532              144,490,184            52,209,862              97,804,194              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 26 1,264,855                5,455,438                1,257,140                2,097,966                
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 4,528,943                4,251,641                703,566                   1,326,806                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 11,280,572              560,881                   1,008                       439,744                   
หน้ีสินหมุนไม่หมุนเวียนอ่ืน 943,645                   77,349                     -                           -                           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 18,018,015              10,345,309              1,961,714                3,864,516                
รวมหน้ีสิน 113,757,547            154,835,493            54,171,576              101,668,710            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
จัดประเภทใหม่

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 29
  ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 4,031,285,349 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 2,015,642,675         -                           2,015,642,675         -                           
หุน้สามญั 2,422,685,349 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท -                           1,211,342,675         -                           1,211,342,675         

  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ -                           
หุน้สามญั 1,865,123,566 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 932,561,783            -                           932,561,783            -                           
หุน้สามญั 1,615,123,566 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท -                           807,561,783            -                           807,561,783            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 174,585,673            154,863,095            174,585,673            154,863,095            
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญั (430,699,618)           (430,699,618)           (430,699,618)           (430,699,618)           
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 548,303                   548,303                   -                           -                           
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 30 3,030,000                3,030,000                3,030,000                3,030,000                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ขาดทุนสะสม (445,074,315)           (356,256,344)           (413,064,688)           (356,099,432)           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 18 44,615,600              -                           -                           -                           
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 279,567,426            179,047,219            266,413,150            178,655,828            
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 393,324,973            333,882,712            320,584,726            280,324,538            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงนิ
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
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งบการเงนิรวม
ส าหรับงวดระยะเวลา ส าหรับงวดระยะเวลา

ตั้งแต่วันที ่ ตั้งแต่วันที ่
ส าหรับปี 1 กรกฎาคม 2563 ส าหรับปี 1 กรกฎาคม 2563
ส้ินสุดวันที่ ถึงวันที่ ส้ินสุดวันที่ ถึงวันที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 141,899,106              63,531,189                   149,285,686            35,536,214                 
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง -                             347,154                        -                          -                              
รายไดอ่ื้น 3,659,175                  1,075,954                     487,549                   256,823                      

รวมรายได้ 145,558,281              64,954,297                   149,773,235            35,793,037                 
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 113,560,130              51,343,212                   117,640,744            32,233,438                 
ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง -                             786,586                        -                          -                              
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 25,460,165                9,217,162                     16,458,078              2,028,820                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,689,794                27,991,961                   23,083,713              14,527,933                 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 52,937,478                21,591,664                   13,037,957              21,623,995                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                               35,000,000              -                              
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน 811,800                     -                               2,051,000                -                              
ตน้ทุนทางการเงิน 3,786,022                  4,965,373                     647,529                   954,936                      

รวมค่าใชจ่้าย 235,245,389              115,895,958                 207,919,021            71,369,122                 
ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (89,687,108)               (50,941,661)                 (58,145,786)            (35,576,085)                
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 31 434,209                     (1,579,621)                   438,736                   (439,744)                     
ขาดทุนส าหรับปี (89,252,899)               (52,521,282)                 (57,707,050)            (36,015,829)                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน-สุทธิจากภาษีเงินได้ 44,615,600                -                               -                          -                              
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 434,928                     (1,659,296)                   741,794                   (1,071,866)                  

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 45,050,528                (1,659,296)                   741,794                   (1,071,866)                  
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี (44,202,371)               (54,180,578)                 (56,965,256)            (37,087,695)                

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทั 32 (0.0479)                      (0.0579)                        (0.0309)                   (0.0397)                       
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส่วนท่ีเป็นของบริษทั 32 (0.0479)                      (0.0579)                        (0.0309)                   (0.0397)                       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุน้) 1,865,123,566           907,044,032                 1,865,123,566         907,044,032               
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีใชค้  านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด (หน่วย : หุน้)1,865,123,566           907,044,032                 1,865,123,566         907,044,032               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564
(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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รายงานประจำาปี
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
163 12

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก จัดสรรแล้ว รวม
หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ส่วนต า่กว่ามูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 269,187,261           154,863,095           -                              3,030,000            (319,011,737)        108,068,619         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 29 538,374,522           -                          (430,699,618)              -                       -                        107,674,904         
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                          -                              -                       (36,015,829)          (36,015,829)          
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          -                          -                              -                       (1,071,866)            (1,071,866)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 807,561,783           154,863,095           (430,699,618)              3,030,000            (356,099,432)        178,655,828         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี
เพ่ิมทุนระหว่างปี 29 125,000,000           22,500,000             -                              -                       -                        147,500,000         
คา่ใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุน้สามญั -                          (2,777,422)              -                              -                       -                        (2,777,422)            
ขาดทุนส าหรับปี -                          -                          -                              -                       (57,707,050)          (57,707,050)          
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                          -                          -                              -                       741,794                 741,794                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 932,561,783           174,585,673           (430,699,618)              3,030,000            (413,064,688)        266,413,150         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

164
13

(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวดระยะเวลา ส าหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนัที ่ ตั้งแต่วนัที ่

ส าหรับปี 1 กรกฎาคม 2563 ส าหรับปี 1 กรกฎาคม 2563
ส้ินสุดวนัที่ ถงึวนัที่ ส้ินสุดวนัที่ ถงึวนัที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
    ขาดทุนก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (89,687,108)             (50,941,661)                  (58,145,786)             (35,576,085)                  
    ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
          ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน 52,937,478              33,314,862                    13,037,957              9,479,745                      
          ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 527,578                   -                                -                           -                                
          ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้ (โอนกลบั) 2,227,651                4,133,987                      (4,899,129)               2,595,523                      
          ตดัจ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                           1,472,830                      -                           1,698,398                      
          คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 4,379,377                2,099,209                      1,348,484                834,182                         
          ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 816,618                   1,510,905                      32,015                     700,000                         
          ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,462,284                -                                565,855                   -                                
          ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 2,755,510                4,941,122                      -                           -                                
          ก าไรจากการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจะจ าหน่าย
                 ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (1,269,008)               -                                -                           -                                
          ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในบริษทัยอ่ย -                           -                                35,000,000              -                                
          ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยติุธรรม 811,800                   -                                2,051,000                -                                
          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 712,230                   126,441                         118,555                   6,475                             
          ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 670,856                   -                                -                           -                                
          ดอกเบ้ียรับ (949,694)                  (638,383)                       (29,857)                    (18,350)                         
          ดอกเบ้ียจ่าย 3,786,022                4,965,373                      647,529                   954,936                         
     ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (20,818,406)             984,685                         (10,273,377)             (19,325,176)                  
         สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)/ลดลง
         ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,944,194                (9,860,582)                    18,614,792              (27,558,430)                  
         ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน (6,416,784)               (7,950,409)                    (15,453,431)             11,576,494                    
         ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าเงินทุน 2,133,582                -                                -                           -                                
         สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน (95,622)                    (10,759)                         -                           -                                
         สินคา้คงเหลือ 6,683,911                1,105,488                      7,651,124                2,891,234                      
         สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (51,170)                    (97,029)                         (27,000)                    (3,429)                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)

ส าหรับงวดระยะเวลา ส าหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนัที ่ ตั้งแต่วนัที ่

ส าหรับปี 1 กรกฎาคม 2563 ส าหรับปี 1 กรกฎาคม 2563
ส้ินสุดวนัที่ ถงึวนัที่ ส้ินสุดวนัที่ ถงึวนัที่

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
         หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน/(ลดลง)
             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,573,325)               8,887,301                      (28,814,063)             15,676,928                    
             เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน (6,945,220)               (25,854,822)                  1,026,697                (15,019,177)                  
             หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                                (132,805)                  -                                
             หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 2,300,697                424,930                         1,913,973                324,930                         
             ประมาณการหน้ีสินจ่ายชดเชยเลิกจา้งพนกังาน (13,925,714)             -                                (13,925,714)             -                                
             หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                           77,349                           -                           -                                
         เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (36,763,857)             (32,293,848)                  (39,419,804)             (31,436,626)                  
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 949,694                   641,508                         159,573                   18,350                           
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย -                           (3,381,475)                    -                           (856,825)                       
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (112,495)                  (1,269,962)                    (4,842)                      (333)                              
                   เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (35,926,658)             (36,303,777)                  (39,265,073)             (32,275,434)                  
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         เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 23,364                     -                                23,364                     -                                
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายสิทธิการใชสิ้นทรัพย์ 4,299,065                -                                2,336,449                -                                
         ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -                           9,605,514                      -                           7,803,714                      
                    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 7,581,984                9,582,400                      2,299,813                7,803,714                      
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         เพ่ิมข้ึนในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน -                           1,997,259                      -                           -                                
         ลดลงในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                           (16,871,757)                  -                           (16,871,757)                  
         ลดลงในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                                (2,000,000)               -                                
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน-สุทธิ              106,094,604            62,536,932                    102,706,635            66,106,412                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 72,011,295              9,474,363                      68,179,910              2,073,498                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 33.1 178,105,899            72,011,295                    170,886,545            68,179,910                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564
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 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ โดยมีส านกังานตั้งอยู่ท่ี 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1
ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายสี 
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้าง ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และการให้บริการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

 

การเปล่ียนแปลงรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั
เร่ืองรอบปีบญัชีของบริษทัโดยเปล่ียนจากเดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคมและส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 มิถุนายนของทุกปี 
เป็น เร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี  โดยเร่ิมตั้ งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซ่ึงการ 
ปิดบญัชีประจ าปีรอบแรกภายหลงัการเปล่ียนรอบบญัชีดงักล่าวจะเร่ิมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
และรอบบัญชีถัดไปจะเร่ิมใช้รอบบัญชีใหม่อย่างสมบูรณ์  คือรอบบัญชีท่ีเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง  
31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปิดรอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  

 

การเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมีผลท าให้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ครอบคลุมระยะเวลาสิบสองเดือน ขณะท่ีข้อมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นข้อมูลส าหรับระยะเวลาตั้ งแต่วันท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาหกเดือนเท่านั้ น ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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2. หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงิน 
 

บริษทัจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท 
โดยจัดท าขึ้ นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ . 2543 
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกาศใชแ้ลว้
และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบางประเภทซ่ึงใชเ้กณฑต์ามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยก าหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและก าหนดขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบการเงิน และตวัเลขรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ี
เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลข
ประมาณการขึ้นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุด 

 

งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดท าเป็นภาษาไทย  
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

สภาวิชาชีพบญัชีสภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพื่อใชก้บังบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 เร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 
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และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดย้ติุการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี            
ซ่ึงส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบญัชีกบังบการเงินงวดก่อนตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี  

 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี        
1 กรกฎาคม 2563 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการ      
ผ่อนปรนชั่วคราวตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน  และฝ่ายบริหารได้
ประเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั  

 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพื่อใชก้บังบการเงินใน
งวดอนาคตดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 เร่ือง  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั้ งแรก 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 เร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2565 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้กบังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือ
ปฏิบติัและฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมน ามาถือปฏิบติั 
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และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดย้ติุการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี            
ซ่ึงส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบญัชีกบังบการเงินงวดก่อนตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี  

 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี        
1 กรกฎาคม 2563 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการ      
ผ่อนปรนชั่วคราวตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวขา้งต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน  และฝ่ายบริหารได้
ประเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั  

 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพื่อใชก้บังบการเงินใน
งวดอนาคตดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 เร่ือง  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั้ งแรก 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 เร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2565 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้กบังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือ
ปฏิบติัและฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมน ามาถือปฏิบติั 
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3. หลกัการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เกี่ยวขอ้งกบับริษทัย่อย  และมีความสามารถที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอ านาจเหนือ
บริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี
การควบคุมส้ินสุดลง 

 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีซ้ือส าหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย  ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหใ้นการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ส่งมอบให้  มูลค่าของหุ้นท่ีออกให้หรือหน้ีสินท่ีตอ้งรับผิดชอบ  ณ วนัท่ี
ได้มา  ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือจะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น  ผลรวมของ
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของหุ้นในส่วนท่ี
ผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถา้มี)  ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าจะบนัทึกเป็น
ค่าความนิยมและทดสอบการด้อยค่าทุกปี1ในกรณีท่ีผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้1ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของหุ้นในส่วนท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถา้มี)  ท่ีต ่ากวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าจะบนัทึกส่วนเกินท่ีคงเหลือหลงัการประเมินใหม่เป็นก าไรจากการ
ต่อรองราคาซ้ือในก าไรหรือขาดทุน 

 

รายการบญัชียอดคงเหลือและรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงท่ีมีนัยส าคญัระหว่างบริษทัและ
บริษัทย่อยได้ถูกตดัท้ิงในการท างบการเงินรวม  เวน้แต่รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงซ่ึงกลุ่มบริษทัจะไม่
สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป  ในกรณีที่มีความจ าเป็นนโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยจะถูกเปลี่ยนให้มี
ความสม ่าเสมอกบันโยบายท่ีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 

 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไดเมท (สยาม) 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยหลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัแลว้ อตัราร้อยละของ
การถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

  ประเทศท่ี บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2564 2563 

บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั  ธุรกิจผลิตจ าหน่ายสีและให้บริการทาสี ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากดั ธุรกิจให้บริการก่อสร้าง ไทย 100.00 100.00 
บริษทั โซลาร์ ไอเจน จ ากดั * ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไทย - 100.00 

*  เมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากัด ได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั โซลาร์ ไอเจน จ ากัด ไปแล้วตามหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 13 

 

งบการเงินของบริษทัย่อยจดัท าขึ้นโดยมีวนัที่ในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทั และจดัท าโดยใช้นโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุได้

ของผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
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4. นโยบายการบญัชี 

 

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ส าหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย  เงินสดในมือ  

เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีก าหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า
และปราศจากภาระผกูพนั 

 
4.2 สินคา้คงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ต้นทุนในการซ้ือ

ประกอบด้วยราคาซ้ือ  และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้านั้ น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง                   
หักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือ ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วย               
ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงาน
ตามปกติ 

 
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือค านวณตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 
กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจากราคาขายท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 
กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

4.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุน (ถา้มี) 
 

4.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินท่ีบริษทัถือครองไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ เพื่อให้บริการและเพื่อใชใ้นการบริหารงาน
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หัก
ดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่นั้นด าเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระอย่างมีหลกัเกณฑ์ทุก ๆ 3 ปี เพื่อมิให้ราคา
ตามบญัชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยส าคญั และในระหว่างน้ีหากมี
ปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัจะให้มีการประเมินราคาใหม่
โดยผูเ้ช่ียวชาญในปีนั้น ๆ ทนัที 
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กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีท่ีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนเพิ่ม
จากการตีราคาใหม่น้ีในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนท่ีตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

 

- กรณีท่ีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นลดลง กลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะน าส่วนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่ เกินยอดคงเหลือท่ีมีอยู่ในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ของสินทรัพยด์งักล่าว และส่วนท่ีเกินจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัถือครองไวเ้พื่อใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เพื่อให้บริการและเพื่อใช้ใน

การบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ราคาทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยราคาซ้ือรวมอากรขาเขา้และภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหักส่วนลด

การค้าและจ านวนท่ีได้รับคืนจากผูข้าย  ต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ใน
สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค ์ ประมาณการเบ้ืองตน้ส าหรับตน้ทุนในการร้ือ ขนยา้ย
และบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพยน์ั้น  รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการ
ผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

 
กลุ่มบริษทัค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท์ุกประเภท   ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีประมาณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6.6 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 6.6 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

    

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์
จะไดรั้บการทบทวนทุก ๆ ส้ินปีบญัชี 

 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ

จากการจ าหน่ายสินทรัพย์กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น    
ในการขายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
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4. นโยบายการบญัชี 

 

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ส าหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย  เงินสดในมือ  

เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีก าหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า
และปราศจากภาระผกูพนั 

 
4.2 สินคา้คงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ต้นทุนในการซ้ือ

ประกอบด้วยราคาซ้ือ  และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้านั้ น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง                   
หักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือ ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วย               
ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงาน
ตามปกติ 

 
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือค านวณตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน  
 
กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจากราคาขายท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 
กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

4.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุน (ถา้มี) 
 

4.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินท่ีบริษทัถือครองไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ เพื่อให้บริการและเพื่อใชใ้นการบริหารงาน
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หัก
ดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่นั้นด าเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระอย่างมีหลกัเกณฑ์ทุก ๆ 3 ปี เพื่อมิให้ราคา
ตามบญัชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยส าคญั และในระหว่างน้ีหากมี
ปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัจะให้มีการประเมินราคาใหม่
โดยผูเ้ช่ียวชาญในปีนั้น ๆ ทนัที 
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กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีท่ีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนเพิ่ม
จากการตีราคาใหม่น้ีในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนท่ีตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 

 

- กรณีท่ีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นลดลง กลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะน าส่วนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่ เกินยอดคงเหลือท่ีมีอยู่ในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ของสินทรัพยด์งักล่าว และส่วนท่ีเกินจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีบริษทัถือครองไวเ้พื่อใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เพื่อให้บริการและเพื่อใช้ใน

การบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ราคาทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยราคาซ้ือรวมอากรขาเขา้และภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหักส่วนลด

การค้าและจ านวนท่ีได้รับคืนจากผูข้าย  ต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ใน
สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค ์ ประมาณการเบ้ืองตน้ส าหรับตน้ทุนในการร้ือ ขนยา้ย
และบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพยน์ั้น  รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการ
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กลุ่มบริษทัค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท์ุกประเภท   ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีประมาณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6.6 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 6.6 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

    

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์
จะไดรั้บการทบทวนทุก ๆ ส้ินปีบญัชี 

 
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ

จากการจ าหน่ายสินทรัพย์กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น    
ในการขายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
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4.5 สัญญาเช่า  
 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่า ถา้สัญญาดงักล่าวให้สิทธิแก่

กลุ่มบริษทัในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุไวส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน โดย
สัญญาท่ีให้สิทธิกบักลุ่มบริษทัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนยัส าคญัจากการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุ
นั้นและให้สิทธิกับกลุ่มบริษทัในการสั่งการ การใช้งานสินทรัพยท่ี์ระบุดงักล่าวถือเป็นสัญญาท่ีให้สิทธิการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไว ้

 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสั้นที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
โดยกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ส าหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทั
รับรู้จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระส าหรับสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย  จ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้ง
ของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือซ่อมแซมสินทรัพยอ์า้งอิงให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีก าหนดของสัญญาเช่า
เวน้แต่ตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นเพื่อการผลิตสินคา้คงเหลือ (ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวจะรับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือเม่ือใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงนั้นในระหวา่งช่วงระยะเวลาหน่ึง) 

 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

ค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญา ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ
อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระภายใตมู้ลค่าคงเหลือท่ีไดรั้บการประกนั ราคาใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือในกรณีท่ีมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และค่าปรับท่ี
จ่ายส าหรับการยกเลิกสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า  
ส าหรับการจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีท าใหค้่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น 

 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 
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จ่ายส าหรับการยกเลิกสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า  
ส าหรับการจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีท าใหค้่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น 

 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยวิธีเส้นตรงตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัส้ินสุดของอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะ
เกิดขึ้นก่อน และในกรณีท่ีสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าหรือถา้ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย ์
กลุ่มบริษัทจะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง 

 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชี

เพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและดว้ยการลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า 

 
กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี

ปรับปรุงใหม่โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุงใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง  

 
กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี

ปรับปรุงใหม่โดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตมู้ลค่าคงเหลือท่ี
ไดรั้บการประกนั หรือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคตท่ีเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใช้ก าหนดจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ (ยกเวน้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั กรณีดังกล่าวจะใช้อตัราคิดลดท่ี
ปรับปรุงซ่ึงสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย) 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัรา

คิดลดท่ีปรับปรุง ส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าท่ีไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 
 

4.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน  

ท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายค านวณ
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวค้ือ 6.6 - 10 ปี 
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4.7 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษทัตลอดจนสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนจะได้รับการทบทวน                   

ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี               
อาจไม่สามารถไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมา  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงคือจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถู์กจดั
กลุ่มให้อยู่กลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอ่ืนเพื่อประโยชน์ใน                
การประเมินพิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า  

 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ี

สินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพิ่ม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มี
อยู่ต่อไปหรือเป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนหรือน าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

 
4.8 ประมาณการหน้ีสิน 

   
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน

ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่า
จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการ
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บ
อยา่งแน่นอน 

 
4.9 การรับรู้รายได ้

 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายสีและวสัดุก่อสร้างซ่ึงถือเป็นภาระท่ีปฏิบติัเสร็จส้ิน ณ เวลาใด

เวลาหน่ึงตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการ เม่ือลูกคา้ไดย้อมรับสินคา้ท่ีบริษทัส่งมอบใหแ้ลว้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง ซ่ึงถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินเพียงภาระเดียวตลอด

ช่วงเวลาหน่ึงตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการด้วยระดับความก้าวหน้าของการปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง
ปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน 

 
กลุ่มบริษทัก าหนดจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการจากจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่า

จะมีสิทธิไดรั้บเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามท่ีไดต้กลงกนัให้แก่ลูกคา้ส าหรับภาระ 
ท่ีตอ้งปฏิบติันั้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีแน่นอนและประมาณการจ านวนเงินของ
ส่ิงตอบแทนผนัแปรดว้ยวิธีมูลค่าท่ีคาดหวงั เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ
ไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนเงินของรายไดท่ี้รับรู้สะสมเม่ือความไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงตอบแทน
ผนัแปรไดห้มดไปในภายหลงั 



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
175

23 
 

4.7 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษทัตลอดจนสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนจะได้รับการทบทวน                   

ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี               
อาจไม่สามารถไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมา  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงคือจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถู์กจดั
กลุ่มให้อยู่กลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอ่ืนเพื่อประโยชน์ใน                
การประเมินพิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า  

 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ี

สินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพิ่ม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มี
อยู่ต่อไปหรือเป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนหรือน าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

 
4.8 ประมาณการหน้ีสิน 

   
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน

ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่า
จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการ
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บ
อยา่งแน่นอน 

 
4.9 การรับรู้รายได ้

 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายสีและวสัดุก่อสร้างซ่ึงถือเป็นภาระท่ีปฏิบติัเสร็จส้ิน ณ เวลาใด

เวลาหน่ึงตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการ เม่ือลูกคา้ไดย้อมรับสินคา้ท่ีบริษทัส่งมอบใหแ้ลว้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง ซ่ึงถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินเพียงภาระเดียวตลอด

ช่วงเวลาหน่ึงตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการด้วยระดับความก้าวหน้าของการปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง
ปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน 

 
กลุ่มบริษทัก าหนดจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการจากจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่า

จะมีสิทธิไดรั้บเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามท่ีไดต้กลงกนัให้แก่ลูกคา้ส าหรับภาระ 
ท่ีตอ้งปฏิบติันั้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีแน่นอนและประมาณการจ านวนเงินของ
ส่ิงตอบแทนผนัแปรดว้ยวิธีมูลค่าท่ีคาดหวงั เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ
ไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนเงินของรายไดท่ี้รับรู้สะสมเม่ือความไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงตอบแทน
ผนัแปรไดห้มดไปในภายหลงั 
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กลุ่มบริษทัวดัระดบัความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินของการรับรู้รายได้

ตามสัญญาก่อสร้างดว้ยวิธีปัจจยัน าเขา้ซ่ึงก าหนดขึ้นจากอตัราส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ี
คาดวา่จะใชท้ั้งหมดเพื่อปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน 

 
4.10 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนกังานและบริษทั  
โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั และบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุนอิสระเงินสมทบท่ี
บริษทัจ่ายเขา้กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุตามขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู ้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณกา รตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล เพื่อก าหนด
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวข้อง                  
โดยตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการวดัมูลค่าหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานใหม่            
จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะโอนเขา้ก าไรสะสมตามล าดบั  โดยจะไม่ท าการจดัประเภทเขา้ก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนประมาณการในลกัษณะเดียวกนักบัการประมาณการภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน  อย่างไรก็ตาม  ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ดอกเบ้ียจ่ายและผลก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการเน่ืองจากการวดัมูลค่าภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทั้งหมด   

 

4.11 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   
 

 บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในก าไร
หรือขาดทุน      
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4.12 ตน้ทุนการกูย้มื 
  

ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซ่ึ์งจ าเป็นต้องใช ้ 
ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถน าสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือน าไปขายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือ             
พร้อมท่ีจะขาย 

 

รายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพื่อการจดัหาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนชัว่คราว      
จะน าไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดขึ้น 
 

4.13 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  
และในกรณีท่ีจ านวนภาษีท่ีไดช้ าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีท่ีตอ้งช าระส าหรับงวดนั้น กลุ่มบริษทั           
จะรับรู้ส่วนท่ีจ่ายช าระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
ยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับัญชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น  และกลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจ านวนท่ี
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใช้หักภาษีได ้ 
ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาใน              
การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของ                  
ผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้  และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ                       
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีทุกรายการท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  เฉพาะในกรณี              
ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกลแ้ละจะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยูภ่ายใน
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับปีท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษีเงินได ้
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4.12 ตน้ทุนการกูย้มื 
  

ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซ่ึ์งจ าเป็นต้องใช ้ 
ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถน าสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือน าไปขายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือ             
พร้อมท่ีจะขาย 

 

รายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพื่อการจดัหาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนชัว่คราว      
จะน าไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดขึ้น 
 

4.13 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  
และในกรณีท่ีจ านวนภาษีท่ีไดช้ าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีท่ีตอ้งช าระส าหรับงวดนั้น กลุ่มบริษทั           
จะรับรู้ส่วนท่ีจ่ายช าระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
ยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับัญชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น  และกลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจ านวนท่ี
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใช้หักภาษีได ้ 
ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาใน              
การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของ                  
ผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้  และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ                       
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีทุกรายการท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  เฉพาะในกรณี              
ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกลแ้ละจะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยูภ่ายใน
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับปีท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษีเงินได ้
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กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายและ
น าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับปี  ยกเวน้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดขึ้นจากรายการท่ีรับรู้ในก าไรเบ็ดเสร็จ
อ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินไดด้งักล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
4.14 สินทรัพยท์างการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนด

ของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะ
ไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือ กลุ่มบริษทัโอนสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแส
เงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินและไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยท์างการเงิน 

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการเงินนั้ น และวดัมูลค่าลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นัยส าคญัด้วยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัการ
โอนสินคา้หรือบริการตามท่ีไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ 

 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ทั้งน้ี โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน

นั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา 
และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย เพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ในการค านวณดอกเบ้ียรับ 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดขึ้นจากการตดัจ าหน่าย การดอ้ยค่าหรือการตดัรายการสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน  
และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและดอกเบ้ียรับท่ีค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในก าไรหรือขาดทุน  และเม่ือมีการตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงิน ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะถูกจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนนอกจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบ้ียรับ รายได้เงินปันผลและผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัในก าไรหรือขาดทุน 
 

4.15 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์

ทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ี
การคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยวิธีการอย่างง่ายส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญาและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 
กลุ่มบริษทัใช้ตารางการตั้งส ารอง ซ่ึงน าขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตมาปรับปรุงให้
สะทอ้นถึงปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปและการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคตในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยวิธีการทัว่ไปของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า ถา้ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้น
อยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ ถา้ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก 
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กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน  
และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและดอกเบ้ียรับท่ีค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในก าไรหรือขาดทุน  และเม่ือมีการตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงิน ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะถูกจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนนอกจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบ้ียรับ รายได้เงินปันผลและผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัในก าไรหรือขาดทุน 
 

4.15 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์

ทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ี
การคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยวิธีการอย่างง่ายส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญาและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 
กลุ่มบริษทัใช้ตารางการตั้งส ารอง ซ่ึงน าขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตมาปรับปรุงให้
สะทอ้นถึงปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปและการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคตในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยวิธีการทัว่ไปของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า ถา้ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้น
อยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ ถา้ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก 

 
 

28 
 

4.16 หน้ีสินทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนด

ของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินหรือบางส่วนของหน้ีสิน
ทางการเงินออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือภาระผูกพันท่ีระบุในสัญญาได้มีการปฏิบติัตามแล้ว ไดมี้การ
ยกเลิกหรือส้ินสุดลง 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการออกหน้ีสิน
ทางการเงินนั้น 

 
กลุ่มบริษทัจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุน

ตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึงรวมถึงหน้ีสินอนุพนัธ์ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดขึ้น
ภายหลงัส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน 

 
4.17 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บน

พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ  ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 
อาคาร และอุปกรณ์  

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้เปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการวดัมูลค่าท่ีดิน
ภายหลงัการรับรู้รายการ จากเดิมกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าท่ีดินภายหลงัการรับรู้รายการดว้ยวิธีราคาทุนเป็นกลุ่มบริษทั
วดัมูลค่าท่ีดินภายหลงัการรับรู้รายการด้วยวิธีตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ทั้งน้ีเน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่างบการเงินของกลุ่มบริษทัจะแสดงฐานะการเงินไดเ้หมาะสมมากขึ้น 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
โดยไม่ได้ปรับยอ้นหลงักับข้อมูลทางการเงินของงวดบัญชีก่อนเน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
เก่ียวกบัการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง 
นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 55,769,500 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (11,153,900) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมขึ้น 44,615,600 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบก าไรขาดทนุ 

เบด็เสร็จรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564 
ก าไรจากการตีราคาท่ีดินสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 44,615,600 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเพ่ิมขึ้น 44,615,600 
  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - 
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6. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหน้าท่ี ถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือ
เดียวกนั นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับ
กิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัท่ีเป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงมีอ านาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ที .เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี  จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 15.04             
(2563 : บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 24.99) ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั ผูถื้อหุ้นหลกั
ของที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดสัทรี จ ากดั คือนายณัฐธีร์ ธนนฐิติพฒัน์ และบริษทั โกลเดน้ รีเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (2563 : ผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คือ บริษทั แคปปิทอลเอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค 
จ ากดั (มหาชน) และผูถ้ือหุ ้นล าดบัสูงสุดของบริษทั แคปปิทอลเอ็นจิเนีย ร่ิง เน็ตเวิร์ค จ าก ัด (มหาชน) คือ 
ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการค้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษ ัทที่นายณัฐธีร์  ธนนฐิติพ ัฒน์  และนายเหอ จือ  หวง
เป็นผู ้ถือหุ้นหลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทัดว้ย 

 

รายการค้ากับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 35,619,003 45,210,580 
- บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากดั - - - 4,040,258 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั  38,399,020  38,399,020 - - 
- บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  3,885,676  13,829,870 3,885,676 13,829,870 

รวม 42,284,696 52,228,890 39,504,679 63,080,708 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น (38,698,110) (19,705) (4,701,472) (1,291,961) 

สุทธิ 3,586,586 52,209,185 34,803,207 61,788,747 
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5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้เปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการวดัมูลค่าท่ีดิน
ภายหลงัการรับรู้รายการ จากเดิมกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าท่ีดินภายหลงัการรับรู้รายการดว้ยวิธีราคาทุนเป็นกลุ่มบริษทั
วดัมูลค่าท่ีดินภายหลงัการรับรู้รายการด้วยวิธีตีราคาใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ทั้งน้ีเน่ืองจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่างบการเงินของกลุ่มบริษทัจะแสดงฐานะการเงินไดเ้หมาะสมมากขึ้น 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
โดยไม่ได้ปรับยอ้นหลงักับข้อมูลทางการเงินของงวดบัญชีก่อนเน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
เก่ียวกบัการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง 
นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 55,769,500 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (11,153,900) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิมขึ้น 44,615,600 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบก าไรขาดทนุ 

เบด็เสร็จรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564 
ก าไรจากการตีราคาท่ีดินสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 44,615,600 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเพ่ิมขึ้น 44,615,600 
  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - 
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6. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหน้าท่ี ถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือ
เดียวกนั นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับ
กิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัท่ีเป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงมีอ านาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ที .เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี  จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 15.04             
(2563 : บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 24.99) ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั ผูถื้อหุ้นหลกั
ของที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดสัทรี จ ากดั คือนายณัฐธีร์ ธนนฐิติพฒัน์ และบริษทั โกลเดน้ รีเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (2563 : ผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) คือ บริษทั แคปปิทอลเอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค 
จ าก ัด (มหาชน) และผูถ้ือหุ ้นล าดบัสูงสุดของบริษทั แคปปิทอลเอ็นจิเนีย ร่ิง เน็ตเวิร์ค จ าก ัด (มหาชน) คือ 
ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการค้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษ ัทที่นายณัฐธีร์  ธนนฐิติพ ัฒน์  และนายเหอ จือ  หวง
เป็นผู ้ถือหุ้นหลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทัดว้ย 

 

รายการค้ากับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 35,619,003 45,210,580 
- บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากดั - - - 4,040,258 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั  38,399,020  38,399,020 - - 
- บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  3,885,676  13,829,870 3,885,676 13,829,870 

รวม 42,284,696 52,228,890 39,504,679 63,080,708 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น (38,698,110) (19,705) (4,701,472) (1,291,961) 

สุทธิ 3,586,586 52,209,185 34,803,207 61,788,747 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีอืน่ 

    

- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั - - 9,693,174 692,212 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น - - (1,696,854) - 
สุทธิ - - 7,996,320 692,212 
     

เงินทดรองจ่าย     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - - 8,079,984 
     

ลูกหน้ีคา่ทรัพยสิ์น     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 23,989,648 23,989,648 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น - - (23,989,648) (23,989,648) 

สุทธิ - - - - 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั - - - 129,718 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 1,320,208 1,320,208 - - 

รวม  1,320,208  1,320,208  - 129,718 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (1,320,208) (1,320,208) - - 

สุทธิ - - - 129,718 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 3,586,586 52,209,185 42,799,527 70,690,661 

     

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 15,630,574 15,630,574 - - 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - - - - 
ลดลงในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 15,630,574 15,630,574 - - 

หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น (15,630,574) (15,630,574) - - 
สุทธิ - - - - 

     

เจา้หน้ีการคา้     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 6,045,368 32,484,605 
- บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 701,508 10,424,833 701,508 - 

รวม 701,508 10,424,833 6,746,876 32,484,605 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีอืน่ 

    

- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั - - 9,693,174 692,212 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น - - (1,696,854) - 
สุทธิ - - 7,996,320 692,212 
     

เงินทดรองจ่าย     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - - 8,079,984 
     

ลูกหน้ีคา่ทรัพยสิ์น     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 23,989,648 23,989,648 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น - - (23,989,648) (23,989,648) 

สุทธิ - - - - 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั - - - 129,718 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 1,320,208 1,320,208 - - 

รวม  1,320,208  1,320,208  - 129,718 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (1,320,208) (1,320,208) - - 

สุทธิ - - - 129,718 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 3,586,586 52,209,185 42,799,527 70,690,661 

     

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 15,630,574 15,630,574 - - 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - - - - 
ลดลงในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 15,630,574 15,630,574 - - 

หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น (15,630,574) (15,630,574) - - 
สุทธิ - - - - 

     

เจา้หน้ีการคา้     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 6,045,368 32,484,605 
- บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 701,508 10,424,833 701,508 - 

รวม 701,508 10,424,833 6,746,876 32,484,605 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีอื่น     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั - - 8,245,177      11,471,511 
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 150,000 - 150,000 - 

 150,000 -       8,395,177 11,471,511 
     
     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
- บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากดั - - 404,915 169,652 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 216,190 97,190 216,190 97,190 

รวม 216,190 97,190 621,105 266,842 
      รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอืน่ 1,067,698 10,522,023 15,763,158 44,222,958 

     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา     
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้     
- บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากดั - -      -  4,173,063 

     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     

- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน)    
ยอดคงเหลือตน้ปี 820,382 - 820,382 - 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี (649,441) - (649,441) - 
จ่ายช าระหว่างปี (170,941) - (170,941) - 
ยอดคงเหลือปลายปี - - - - 

     

บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - - 226,918 - 
จ่ายช าระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 226,918 - 

รวม - - 226,918 - 
     

เงินกูยื้มระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี - -  6,700,000  6,700,000 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - - - - 
ลดลงในระหว่างปี - -  (2,000,000) - 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 4,700,000 6,700,000 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,800,000 2,800,150 2,800,000 2,800,150 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - - - - 
ลดลงในระหว่างปี - (150) - (150) 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

     

- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - 15,000,000 - 15,000,000 
ลดลงในระหว่างปี - (15,000,000) - (15,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี - - - - 

รวม 2,800,000 2,800,000 7,500,000 9,500,000 
     

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  เงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งกนัเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินและสัญญา
เงินกูย้มื ระยะเวลา 3 - 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.250 – 4.900 ต่อปี 

 
6.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายสินคา้     
บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั - - 16,313,652 5,069,439 
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 66,020 - 66,020 - 
บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 67,176,684 26,678,410 67,176,684 19,688,784 

รวม 67,242,704 26,678,410 83,556,356 24,758,223 
 
     

รายไดอ้ืน่     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 641,619 360,533 

     

ตน้ทนุขายสินคา้     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 104,913,901 22,745,675 
- บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 30,942,180 18,012,000 - - 

รวม 30,942,180 18,012,000 104,913,901 22,745,675 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,800,000 2,800,150 2,800,000 2,800,150 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - - - - 
ลดลงในระหว่างปี - (150) - (150) 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

     

- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี - 15,000,000 - 15,000,000 
ลดลงในระหว่างปี - (15,000,000) - (15,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี - - - - 

รวม 2,800,000 2,800,000 7,500,000 9,500,000 
     

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  เงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งกนัเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินและสัญญา
เงินกูย้มื ระยะเวลา 3 - 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.250 – 4.900 ต่อปี 

 
6.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายสินคา้     
บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั - - 16,313,652 5,069,439 
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 66,020 - 66,020 - 
บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 67,176,684 26,678,410 67,176,684 19,688,784 

รวม 67,242,704 26,678,410 83,556,356 24,758,223 
 
     

รายไดอ้ืน่     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 641,619 360,533 

     

ตน้ทนุขายสินคา้     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 104,913,901 22,745,675 
- บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 30,942,180 18,012,000 - - 

รวม 30,942,180 18,012,000 104,913,901 22,745,675 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
คา่บริการส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 1,268,880 - 1,268,880 468,000 
     

ค่าท่ีปรึกษา     
- บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั - - 543,840 - 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
- บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี ่จ  ากดั - -  235,264  143,153 
- บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 119,000 59,961  119,000  59,961 
- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) - 144,590 - 144,590 

รวม 119,000 204,551 354,264 347,704 
     

จ าหน่ายสินทรัพย ์     
- บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  48,393  - - - 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั  1,962,617  - - - 

รวม 2,011,010 - - - 
 
6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 8,340,598 5,032,100 7,087,598 4,032,100 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 64,623 - 64,623 - 
              รวม 8,405,221 5,032,100 7,152,221 4,032,100 
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6.4 นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคูค้า้รายอื่น 
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดค้า่ธรรมเนียมการจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดค้า่เช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
คา่บริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
คา่ท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
เงินให้กูยื้ม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 และร้อยละ 7.25 ต่อปี 
เงินกูยื้ม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1 ต่อปี 
ซ้ือขายสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน       
เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียงและโบนสั 

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและ/หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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6.5  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี ่จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั โซลาร์ ไอเจน จ ากดั *** บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทั 
 บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
 บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษทั 
 บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) *,** กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ดบัเบิ้ลย ูเจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดสัทรี จ ากดั ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 บริษทั โกลเดน้ รีเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั คอนเนคติกา้ อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั จุน เอส.ดบับลิว.พี. จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั โคด้-ดี 789 จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตา ออโต ้แก๊ส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตาริ คอนเน็คท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตาริ ไวร์เลส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เพียว ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เพียวไบโอฟาร์ม จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ไมน์แคร์ โดย ธญัสมุย จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั รีแลก็ซ์ สปา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั อีไอย ูเทค จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอฟเวอร์จาง โฮลด้ิง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอฟเวอร์เคลฟเวอร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอกทวีทรัพย ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 

ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและ
ควบคุมกิจการต่าง ๆของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้ งน้ี
รวมถึงกรรมการของบริษัท  (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 

* เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ไดแ้จง้เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัต่อกระทรวงพาณิชย ์เป็น บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
** ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2564 เน่ืองจากบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัและลาออกจาก
การเป็นกรรมการ 

*** ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวเมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 
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6.4 นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคูค้า้รายอื่น 
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดค้า่ธรรมเนียมการจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดค้า่เช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
คา่บริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
คา่ท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
เงินให้กูยื้ม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 และร้อยละ 7.25 ต่อปี 
เงินกูยื้ม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1 ต่อปี 
ซ้ือขายสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน       
เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียงและโบนสั 

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและ/หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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6.5  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี ่จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั โซลาร์ ไอเจน จ ากดั *** บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทั 
 บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
 บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษทั 
 บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) *,** กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ดบัเบิ้ลย ูเจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดสัทรี จ ากดั ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 บริษทั โกลเดน้ รีเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั คอนเนคติกา้ อิเลก็ทรอนิกส์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั จุน เอส.ดบับลิว.พี. จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั โคด้-ดี 789 จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตา ออโต ้แก๊ส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตาริ คอนเน็คท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ฮาตาริ ไวร์เลส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เพียว ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เพียวไบโอฟาร์ม จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั ไมน์แคร์ โดย ธญัสมุย จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั รีแลก็ซ์ สปา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั อีไอย ูเทค จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอฟเวอร์จาง โฮลด้ิง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอฟเวอร์เคลฟเวอร์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
 บริษทั เอกทวีทรัพย ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

 

ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและ
ควบคุมกิจการต่าง ๆของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้ งน้ี
รวมถึงกรรมการของบริษัท  (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 

* เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ไดแ้จง้เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัต่อกระทรวงพาณิชย ์เป็น บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
** ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2564 เน่ืองจากบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัและลาออกจาก
การเป็นกรรมการ 

*** ส้ินสุดการเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวเมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 
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7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,885,676 13,829,870  12,920,750  14,018,091 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน - -  6,333,712  4,236,434 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน - 38,399,020  998,439  1,147,815 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน - -  3,738,579  42,141,638 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 38,399,020 -  15,513,199  1,536,730 
                 รวม  42,284,696  52,228,890 39,504,679 63,080,708 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (38,698,110) (19,705) (4,701,472) (1,291,961) 
                สุทธิ 3,586,586 52,209,185 34,803,207 61,788,747 
ลูกหน้ีอืน่ - - 9,693,174 692,212 
ลูกหน้ีคา่ทรัพยสิ์น - - 23,989,648 23,989,648 
เงินทดรองจา่ย - - - 8,079,984 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,320,208  1,320,208 - 129,718 
                 รวม  1,320,208  1,320,208 33,682,822 32,891,562 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (1,320,208) (1,320,208)  (25,686,502) (23,989,648) 
                สุทธิ - - 7,996,320 8,901,914 
                รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่ 3,586,586 52,209,185 42,799,527 70,690,661 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  (19,705) - (1,291,961) (5,679,190) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี  (39,950,661) (19,705) (4,681,767) (1,291,961) 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี 1,272,256 - 1,272,256 5,679,190 
ยอดคงเหลือปลายปี (38,698,110) (19,705) (4,701,472) (1,291,961) 
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7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,885,676 13,829,870  12,920,750  14,018,091 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน - -  6,333,712  4,236,434 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน - 38,399,020  998,439  1,147,815 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน - -  3,738,579  42,141,638 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 38,399,020 -  15,513,199  1,536,730 
                 รวม  42,284,696  52,228,890 39,504,679 63,080,708 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (38,698,110) (19,705) (4,701,472) (1,291,961) 
                สุทธิ 3,586,586 52,209,185 34,803,207 61,788,747 
ลูกหน้ีอืน่ - - 9,693,174 692,212 
ลูกหน้ีคา่ทรัพยสิ์น - - 23,989,648 23,989,648 
เงินทดรองจา่ย - - - 8,079,984 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,320,208  1,320,208 - 129,718 
                 รวม  1,320,208  1,320,208 33,682,822 32,891,562 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (1,320,208) (1,320,208)  (25,686,502) (23,989,648) 
                สุทธิ - - 7,996,320 8,901,914 
                รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่ 3,586,586 52,209,185 42,799,527 70,690,661 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี  (19,705) - (1,291,961) (5,679,190) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี  (39,950,661) (19,705) (4,681,767) (1,291,961) 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี 1,272,256 - 1,272,256 5,679,190 
ยอดคงเหลือปลายปี (38,698,110) (19,705) (4,701,472) (1,291,961) 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื ่อผลขาดทุนด ้านเครดิตลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  - กิจการที่เกี่ยวข ้องก ัน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (1,320,208) - (23,989,648) - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี - (1,320,208) (1,696,854) (23,989,648) 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (1,320,208) (1,320,208)  (25,686,502) (23,989,648) 

 
8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้  41,827,433  37,978,008 38,222,756 27,241,041 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (24,654,719) (20,060,169) (21,608,275) (19,150,918) 
 สุทธิ 17,172,714 17,917,839 16,614,481 8,090,123 
ลูกหน้ีอืน่ 3,345,196 2,905,381 2,941,000 2,899,229 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 231,408 986,030 - 55,854 
ภาษีซ้ือไม่ถึงก าหนด 1,294,522 1,258,528 1,155,273 1,165,022 
เงินมดัจ า 3,575,000 3,575,000 - - 
เงินทดรองจ่าย 121,600 127,000 61,600 22,000 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 929,432 1,891,945 820,945 195,291 
เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าสินคา้ 3,835,137 - 3,835,137 - 
                 รวม 13,332,295 10,743,884 8,813,955 4,337,396 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น (613,707) (597,647) (597,647) (597,647) 
 สุทธิ  12,718,588  10,146,237 8,216,308 3,739,749 
 รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น  29,891,302  28,064,076 24,830,789 11,829,872 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  12,106,628  7,622,314  12,106,628  5,568,676 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน  5,920,497  7,507,266  5,147,048  1,690,264 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน  374,151  1,957,077  374,151  - 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน  1,488,829  5,144,491  1,488,829  4,969,407 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  21,937,328  15,746,860  19,106,100  15,012,694 
                 รวม  41,827,433  37,978,008  38,222,756  27,241,041 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (24,654,719) (20,060,169)  (21,608,275) (19,150,918) 
                  สุทธิ  17,172,714  17,917,839  16,614,481  8,090,123 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (20,060,169) (29,968,546) (19,150,918) (29,273,592) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (4,594,550) (1,731,470) (2,457,357) (1,517,173) 
โอนออกเป็นค่าใชจ้่าย - 11,639,847 - 11,639,847 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (24,654,719) (20,060,169) (21,608,275) (19,150,918) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (597,647) - (597,647) - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (16,060) (597,647) - (597,647) 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (613,707) (597,647) (597,647) (597,647) 
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9. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดค้า้งรับจากการขาย 91,307 91,278  - - 
รายไดค้า้งรับจากงานก่อสร้าง 4,174,228 4,078,636  - - 
                 รวม 4,265,535 4,169,914 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น (4,174,228) - - - 
                  สุทธิ 91,307 4,169,914 - - 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (4,174,228) - - - 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (4,174,228) - - - 

 
10.     สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 
       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

คา่เผื่อการลด
มลูค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 24,323,260 (17,413,600) 6,909,660  27,445,065 (18,739,160) 8,705,905 
งานระหว่างท า 5,268,230 (4,532,891) 735,339  5,810,176 (4,495,312) 1,314,864 
วตัถุดิบ 26,348,269 (13,533,034) 12,815,235  29,461,701 (9,727,335) 19,734,366 
วสัดช้ิุนส่วนและวสัดุส้ินเปลือง 2,552,051 (790,951) 1,761,100  2,458,780 (1,081,018) 1,377,762 

รวม 58,491,810 (36,270,476) 22,221,334  65,175,722 (34,042,825) 31,132,897 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  12,106,628  7,622,314  12,106,628  5,568,676 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน  5,920,497  7,507,266  5,147,048  1,690,264 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน  374,151  1,957,077  374,151  - 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน  1,488,829  5,144,491  1,488,829  4,969,407 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป  21,937,328  15,746,860  19,106,100  15,012,694 
                 รวม  41,827,433  37,978,008  38,222,756  27,241,041 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น  (24,654,719) (20,060,169)  (21,608,275) (19,150,918) 
                  สุทธิ  17,172,714  17,917,839  16,614,481  8,090,123 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (20,060,169) (29,968,546) (19,150,918) (29,273,592) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (4,594,550) (1,731,470) (2,457,357) (1,517,173) 
โอนออกเป็นค่าใชจ้่าย - 11,639,847 - 11,639,847 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (24,654,719) (20,060,169) (21,608,275) (19,150,918) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (597,647) - (597,647) - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (16,060) (597,647) - (597,647) 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (613,707) (597,647) (597,647) (597,647) 
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9. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดค้า้งรับจากการขาย 91,307 91,278  - - 
รายไดค้า้งรับจากงานก่อสร้าง 4,174,228 4,078,636  - - 
                 รวม 4,265,535 4,169,914 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น (4,174,228) - - - 
                  สุทธิ 91,307 4,169,914 - - 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (4,174,228) - - - 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (4,174,228) - - - 

 
10.     สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 
       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 24,323,260 (17,413,600) 6,909,660  27,445,065 (18,739,160) 8,705,905 
งานระหว่างท า 5,268,230 (4,532,891) 735,339  5,810,176 (4,495,312) 1,314,864 
วตัถุดิบ 26,348,269 (13,533,034) 12,815,235  29,461,701 (9,727,335) 19,734,366 
วสัดุช้ินส่วนและวสัดุส้ินเปลอืง 2,552,051 (790,951) 1,761,100  2,458,780 (1,081,018) 1,377,762 

รวม 58,491,810 (36,270,476) 22,221,334  65,175,722 (34,042,825) 31,132,897 
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       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 15,175,202 (14,645,509) 529,693  19,597,826 (17,164,799) 2,433,027 
งานระหว่างท า 4,178,552 (4,145,343) 33,209  4,459,055 (4,308,807) 150,248 
วตัถุดิบ 7,755,493 (7,599,244) 156,249  10,393,486 (9,525,554) 867,932 
วสัดุช้ินส่วนและวสัดุส้ินเปลือง 790,952 (790,952) -     1,100,956 (1,081,017) 19,939 

รวม 27,900,199 (27,181,048) 719,151  35,551,323 (32,080,177) 3,471,146 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (34,042,825) (29,908,838) (32,080,177) (29,484,654) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (2,227,651) (4,133,987) - (2,595,523) 
โอนกลบัในระหว่างปี - - 4,899,129 - 
ยอดคงเหลือปลายปี (36,270,476) (34,042,825) (27,181,048) (32,080,177) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจ านวน 108.84 
ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 122.54 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 45.49 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 29.63 ลา้นบาทใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จ านวน 4.90 ลา้นบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากบริษัทได้จ าหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว (ส าหรับงวดระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 :ไม่มีการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  สินคา้คงเหลือบางส่วนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ าหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือนนบัจาก
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 16.52 ล้านบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 13.86 ล้านบาทในงบการเงิน       
เฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ 14.46 ล ้านบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 14.17 ล้านบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 
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       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 15,175,202 (14,645,509) 529,693  19,597,826 (17,164,799) 2,433,027 
งานระหว่างท า 4,178,552 (4,145,343) 33,209  4,459,055 (4,308,807) 150,248 
วตัถุดิบ 7,755,493 (7,599,244) 156,249  10,393,486 (9,525,554) 867,932 
วสัดุช้ินส่วนและวสัดุส้ินเปลือง 790,952 (790,952) -     1,100,956 (1,081,017) 19,939 

รวม 27,900,199 (27,181,048) 719,151  35,551,323 (32,080,177) 3,471,146 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (34,042,825) (29,908,838) (32,080,177) (29,484,654) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (2,227,651) (4,133,987) - (2,595,523) 
โอนกลบัในระหว่างปี - - 4,899,129 - 
ยอดคงเหลือปลายปี (36,270,476) (34,042,825) (27,181,048) (32,080,177) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจ านวน 108.84 
ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 122.54 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 45.49 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 29.63 ลา้นบาทใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จ านวน 4.90 ลา้นบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากบริษัทได้จ าหน่ายสินคา้ดังกล่าวแล้ว (ส าหรับงวดระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 :ไม่มีการโอนกลบัค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  สินคา้คงเหลือบางส่วนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ าหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือนนบัจาก
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 16.52 ล้านบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 13.86 ล้านบาทในงบการเงิน       
เฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ 14.46 ล ้านบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 14.17 ล้านบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 
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11. เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,630,574 15,630,574 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (15,630,574) (15,630,574) - - 

สุทธิ - - - - 
     

 

บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
(ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั) จ านวน 15.63 ลา้นบาท แต่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไม่ไดจ่้ายช าระตามก าหนดระยะเวลา
ทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเกินกวา่ 1 ปีแลว้ ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต -  เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวทั้งจ านวน 
ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องเรียกร้องเงินกูย้มืคืนพร้อมดอกเบ้ียต่อศาลแลว้ 

 
12. เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัอื่น 2,189,040 2,189,040 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (2,189,040) (2,189,040) - - 

สุทธิ - - - - 
 

บริษัท ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ให้เงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัท ไอเจน เพาเวอร์เทค จ ากัด 
จ านวน 2.19 ลา้นบาท โดยบริษทัดงักล่าวไม่ไดจ่้ายช าระตามก าหนดระยะเวลาทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเกินกวา่ 1 ปีแลว้ 
ดงันั้นบริษทัย่อยจึงรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น -  เงินให้กูย้ืมดงักล่าวทั้งจ านวน ทั้งน้ีบริษทัย่อยได้
ยืน่ฟ้องเรียกร้องเงินกูย้มืคืนพร้อมดอกเบ้ียต่อศาลแลว้ 
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13. กลุ่มสินทรัพย(์หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย)์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
 

บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าบันทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์กบัคู่สัญญาคือบริษทั มิลล์คอน บูรพา จ ากดั โดยบริษทัย่อยไดรั้บสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
เพื่อติดตั้งและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ดว้ยเหตุสุดวิสัยบริษทัย่อยไม่สามารถท าตามขอ้ตกลง
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ ได ้จึงเป็นเหตุใหย้กเลิกสัญญาและท าบนัทึกขอ้ตกลงขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ
งานพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้ งบนหลังคาพร้อมกับหน้ีคงค้างกับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงตามสัญญากู้เงิน               
ซ่ึงทั้งหมดเป็นหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าวขา้งต้นได้รับสิทธิในบตัรส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จึงได้โอนทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ไปท่ีบริษัท โซลาร์ ไอเจน จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ            
บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี ่จ  ากดั ทั้งน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทได้โอนกลุ่มสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายให้กบับริษทัคู่สัญญาแลว้ในมูลค่า 3.36 ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บรู้ก าไรจากการจ าหน่าย
จ านวน 1.27 ลา้นบาทในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยอยู่ระหว่างโอนภาระหน้ีท่ีมีกบัธนาคารพาณิชย ์ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 18.54 ลา้นบาทให้กบัคู่สัญญายงัไม่แลว้เสร็จเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการด าเนินการ 

 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย(์หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์)ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้       
เพื่อขาย ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 
  29 มิถุนายน 2564 
อุปกรณ์  23,311,055 

รวมสินทรัพย ์  23,311,055 
   

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  21,208,748 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  16,060 

รวมหน้ีสิน  21,224,808 
   
สุทธิ  2,086,247 
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13. กลุ่มสินทรัพย(์หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย)์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
 

บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ าบันทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์กบัคู่สัญญาคือบริษทั มิลล์คอน บูรพา จ ากดั โดยบริษทัย่อยไดรั้บสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
เพื่อติดตั้งและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ดว้ยเหตุสุดวิสัยบริษทัย่อยไม่สามารถท าตามขอ้ตกลง
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฯ ได ้จึงเป็นเหตุใหย้กเลิกสัญญาและท าบนัทึกขอ้ตกลงขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ
งานพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้ งบนหลังคาพร้อมกับหน้ีคงค้างกับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงตามสัญญากู้เงิน               
ซ่ึงทั้งหมดเป็นหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าวขา้งต้นได้รับสิทธิในบตัรส่งเสริม
การลงทุน (BOI) จึงได้โอนทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ไปท่ีบริษัท โซลาร์ ไอเจน จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ            
บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี ่จ  ากดั ทั้งน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทได้โอนกลุ่มสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายให้กบับริษทัคู่สัญญาแลว้ในมูลค่า 3.36 ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บรู้ก าไรจากการจ าหน่าย
จ านวน 1.27 ลา้นบาทในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยอยู่ระหว่างโอนภาระหน้ีท่ีมีกบัธนาคารพาณิชย ์ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 18.54 ลา้นบาทให้กบัคู่สัญญายงัไม่แลว้เสร็จเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการด าเนินการ 

 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย(์หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์)ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้       
เพื่อขาย ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 
  29 มิถุนายน 2564 
อุปกรณ์  23,311,055 

รวมสินทรัพย ์  23,311,055 
   

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน  21,208,748 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  16,060 

รวมหน้ีสิน  21,224,808 
   
สุทธิ  2,086,247 
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รายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินทรัพย ์(หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย)์ ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

ท่ีถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 
  29 มิถุนายน 2564 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บช าระ   
เงินสด  3,355,255 
หกั ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีจ าหน่าย  (2,086,247) 
ก าไรจากการจ าหน่าย  1,269,008 

 
14. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากท่ีติดภาระค ้ าประกันทั้ งจ านวนไดจ้ าน าเป็นหลกัประกนักบั
สถาบนัการเงินในประเทศเพื่อค ้าประกนัหน้ีสินทรัสตรี์ซีทเพื่อซ้ือสินคา้จากต่างประเทศเพื่อค ้าประกนัค่าโครงการ
ซ้ือขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทัยอ่ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 

 
15. ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 

 

ประกอบดว้ย 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
 ส่วนท่ีถึงก าหนด

รับช าระในหน่ึงปี 
ส่วนท่ีถึงก าหนด       

รับช าระเกินกว่าหน่ึงปี 
 

รวม 
ส่วนท่ีถึงก าหนด
รับช าระในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึงก าหนด 
รับช าระเกินกว่าหน่ึงปี 

 
รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 2,655,626 249,035 2,904,661 2,133,582 2,904,660 5,038,242 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต - - - - - - 
        สุทธิ 2,655,626 249,035 2,904,661 2,133,582 2,904,660 5,038,242 

 

การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจะไดรั้บมีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
 
 

ลูกหน้ีตามสัญญา 
เช่าเงินทุน 

รายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 

 
สุทธิ 

ลูกหน้ีตามสัญญา 
เช่าเงินทุน 

รายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 

 
สุทธิ 

ในปีท่ี 1 3,044,507 (388,881) 2,655,626 3,044,507 (910,925) 2,133,582 
ในปีท่ี 2 253,709 (4,674) 249,035 3,298,216 (393,556) 2,904,660 
     รวม 3,298,216 (393,555) 2,904,661 6,342,723 (1,304,481) 5,038,242 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาขายระยะยาวกบัลูกคา้จ านวน 1 สัญญา 
สัญญาขายก าหนดช าระเป็นงวดรายเดือนในอตัราเดือนละ 237,111 บาท โดยมีระยะเวลา 3 ปี กรรมสิทธ์ิในสินคา้ดงักล่าว
จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของผูซ้ื้อเม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระเงินงวดสุดทา้ยตามสัญญา 

 
16. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งขึ้น ถือหุ้น     
  ในประเทศ ร้อยละ 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน       
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน       
บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริการทดสอบและ        

สอบเทียบไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ไฟฟ้า 

 
 

ไทย 

 
 

14.00 45,728 45,728 45,728 45,728 
บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ าหน่ายสี ไทย 10.00 1,539 300 -                    - 
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง ไทย 4.08 14,357 16,408 14,357 16,408 
บริษทั เค - เทค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) รับเหมากอ่สร้าง ไทย 0.04              -              -              -                    - 
เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน        
บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัร ไทย 0.01 31 31 31 31 

รวม    61,655 62,467 60,116 62,167 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี  62,467,360  62,467,360  62,167,360  62,167,360 
ซ้ือระหว่างปี - - - - 
จ าหน่ายระหว่างปี - - - - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน  (811,800) -  (2,051,000) - 
ยอดคงเหลือปลายปี  61,655,560  62,467,360  60,116,360  62,167,360 

 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ท่ีแสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 45.73 ลา้นบาท
เพื่อรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดอ้ย่างเหมาะสม เน่ืองจากบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
จ ากัด ยงัไม่ได้จัดท าและเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบนั เป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัขาดขอ้มูลพื้นฐาน
ทางการเงินท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดท้ าหนังสือขอ
ขอ้มูลทางการเงินจากผูบ้ริหารของบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั แลว้ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัยงั
ไม่ไดข้อ้มูลทางการเงินของบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ดงักล่าว 
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17.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษัทย่อยทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั  4,000 4,000 100 100 3,213 3,213 - - 

 บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากดั  39,910 39,910 100 100 54,750 54,750 - - 
          รวม     57,963 57,963 - - 

 หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (40,463) (5,463) - - 
          สุทธิ     17,500 52,500 - - 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดรั้บรู้ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี ่จ  ากดั จ านวน 
35.00 ลา้นบาท เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เป็นไปตามแผนลงทุน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาขายระยะยาวกบัลูกคา้จ านวน 1 สัญญา 
สัญญาขายก าหนดช าระเป็นงวดรายเดือนในอตัราเดือนละ 237,111 บาท โดยมีระยะเวลา 3 ปี กรรมสิทธ์ิในสินคา้ดงักล่าว
จะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของผูซ้ื้อเม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระเงินงวดสุดทา้ยตามสัญญา 

 
16. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งขึ้น ถือหุ้น     
  ในประเทศ ร้อยละ 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน       
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน       
บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั บริการทดสอบและ        

สอบเทียบไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ไฟฟ้า 

 
 

ไทย 

 
 

14.00 45,728 45,728 45,728 45,728 
บริษทั ซนัโคท้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ าหน่ายสี ไทย 10.00 1,539 300 -                    - 
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง ไทย 4.08 14,357 16,408 14,357 16,408 
บริษทั เค - เทค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) รับเหมากอ่สร้าง ไทย 0.04              -              -              -                    - 
เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน        
บริษทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัร ไทย 0.01 31 31 31 31 

รวม    61,655 62,467 60,116 62,167 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี  62,467,360  62,467,360  62,167,360  62,167,360 
ซ้ือระหว่างปี - - - - 
จ าหน่ายระหว่างปี - - - - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน  (811,800) -  (2,051,000) - 
ยอดคงเหลือปลายปี  61,655,560  62,467,360  60,116,360  62,167,360 

 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ท่ีแสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 45.73 ลา้นบาท
เพื่อรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดอ้ย่างเหมาะสม เน่ืองจากบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
จ ากัด ยงัไม่ไดจ้ัดท าและเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบนั เป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัขาดขอ้มูลพื้นฐาน
ทางการเงินท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดท้ าหนังสือขอ
ขอ้มูลทางการเงินจากผูบ้ริหารของบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั แลว้ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัยงั
ไม่ไดข้อ้มูลทางการเงินของบริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ดงักล่าว 
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17.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษัทย่อยทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากดั  4,000 4,000 100 100 3,213 3,213 - - 

 บริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี่ จ ากดั  39,910 39,910 100 100 54,750 54,750 - - 
          รวม     57,963 57,963 - - 

 หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (40,463) (5,463) - - 
          สุทธิ     17,500 52,500 - - 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดรั้บรู้ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ไอเจน เอเนอร์ยี ่จ  ากดั จ านวน 
35.00 ลา้นบาท เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เป็นไปตามแผนลงทุน 

 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

198

 
 

 
 

47 
 

18.
 ที่

ดิน
 อา

คา
รแ
ละ

อุป
กร
ณ์ 

 

ปร
ะก

อบ
ดว้

ย 
 

 
(ห
น่ว

ย :
 บา

ท)
 

 
งบ

กา
รเงิ

นร
วม

 

 
ราค

าตี
ให

ม่ 
ราค

าท
ุน 

 

 
ที่ดิ

น 
อา
คา
ร 

เครื่
อง
จกั

ร 
แล

ะอ
ุปก

รณ
 ์

เครื่
อง
ตก

แต
่งแ
ละ

เครื่
อง
ใช
ส้ า
นกั

งาน
 

ยาน
พา

หน
ะ 

รว
ม 

ราค
าท
ุน :

- 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

564
 

16,
470

,50
0 

43,
008

,04
4 

67,
784

,30
1 

37,
473

,08
0 

3,6
64,

496
 

168
,40

0,4
21 

เพิ่ม
ขึ ้น

จาก
กา
รตี
ราค

าที่
ดิน

 
55,

769
,50

0 
- 

- 
- 

- 
55,

769
,50

0 
ซื้อ

เพิ่ม
 

- 
- 

190
,37

3 
 16

2,4
29 

 
 -  

  
 35

2,8
02 

จ าห
น่า

ย/ต
ดัจ

 าห
น่า

ย 
- 

(1)
 

 (8
,40

5,8
05)

 
 (1

,48
3,1

18)
 

(83
1,7

76)
    

(10
,72

0,7
00)

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

564
 

72,
240

,00
0 

43,
008

,04
3 

59,
568

,86
9 

36,
152

,39
1 

2,8
32,

720
 

213
,80

2,0
23 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
ะส

ม :
- 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

564
 

- 
(36

,55
1,5

04)
 

     
(55

,33
8,5

73)
 

   (
35,

915
,67

9) 
   (

3,2
87,

856
) 

(13
1,0

93,
612

) 
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
 าห
รับ

ปี 
- 

(85
4,6

89)
 

(1,
382

,75
5) 

(46
3,6

37)
 

(73
,23

1) 
 (2

,77
4,3

12)
 

จ าห
น่า

ย/ต
ดัจ

 าห
น่า

ย 
- 

- 
8,3

50,
423

 
1,0

01,
915

 
528

,37
9 

9,8
80,

717
  

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

564
 

 -  
  

 (3
7,4

06,
193

) 
 (4

8,3
70,

905
) 

 (3
5,3

77,
401

) 
  (2

,83
2,7

08)
 

(12
3,9

87,
207

) 
ค่า
เผื่อ

ดอ้
ยค
่าท
รัพ

ยส์ิ
น :

- 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

564
 

- 
- 

- 
- 

- 
 -  

  
(เพิ่

มข
ึ ้น)
 ลด

ลง
 

- 
- 

(1,
900

,00
0) 

- 
- 

(1,
900

,00
0) 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

564
 

- 
- 

(1,
900

,00
0) 

- 
- 

(1,
900

,00
0) 

มูล
ค่า
สุท

ธิต
าม
บญั

ชี 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

564
 

72,
240

,00
0 

5,6
01,

850
 

9,2
97,

964
 

774
,99

0 
12 

    8
7,9

14,
816

  
 

 
 

 
 

 
 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
าที่

อย
ูใ่น

งบ
ก า
ไร
ขา
ดท

ุนเบ
็ดเส

ร็จ
ส า
หรั

บปี
สิ้น

สุด
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

564
  

2,7
74,

312
 



รายงานประจำาปี
2564

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
199

 
 

 
 

48 
 

   

 
(ห
น่ว

ย :
 บา

ท) 

 
งบ

กา
รเงิ

นร
วม

 

 
ที่ดิ

น 
อาค

าร 
เครื่

อง
จกั

ร 
แล

ะอ
ุปก

รณ์
 

เครื่
อง
ตก

แต
่งแ
ละ

เครื่
อง
ใช
ส้ า
นกั

งาน
 

ยาน
พา
หน

ะ 
สิน

ทรั
พย

 ์
ระ
หว่

างติ
ดต

ั ้ง 
รว
ม 

ราค
าท
ุน :

- 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 1
 กร

กฎ
าค
ม 2

563
 

16,
470

,50
0 

43,
008

,04
4 

67,
901

,40
2 

37,
595

,98
4 

3,7
76,

365
 

29,
081

,22
2 

197
,83

3,5
17 

ซื้อ
เพิ่ม

 
- 

- 
- 

58,
050

 
- 

26,
465

 
84,

515
 

โอ
นไ

ปเป็
นสิ

นท
รัพ

ยท์ี่
ถือ

ไว
เ้พื่อ

ขา
ย 

- 
- 

- 
- 

- 
(29

,10
7,6

87)
 

(29
,10

7,6
87)

 
จ าห

น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า

ย 
- 

- 
(11

7,1
01)

 
(18

0,9
54)

 
(11

1,8
69)

 
- 

(40
9,9

24)
 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

563
 

16,
470

,50
0 

43,
008

,04
4 

67,
784

,30
1 

37,
473

,08
0 

3,6
64,

496
 

- 
168

,40
0,4

21 
คา่
เสื่อ

มร
าค
าส
ะส

ม :
- 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 1
 กร

กฎ
าค
ม 2

563
 

     
     

     
    

-   
 

(36
,11

7,9
25)

 
(54

,67
0,5

09)
 

(35
,70

1,0
18)

 
(3,

266
,14

5) 
     

     
     

    
-   

 
(12

9,7
55,

597
) 

คา่
เสื่อ

มร
าค
าส
 าห

รับ
งวด

 
- 

     
   (

433
,57

9) 
     

     
    (

696
,97

8) 
     

     
(32

7,9
85)

 
     

  (6
8,9

21)
 

     
     

     
    

-   
 

    (
1,5

27,
463

) 
จ าห

น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า

ย 
- 

     
     

     
     

  - 
   

28,
914

 
113

,32
4 

47,
210

 
     

     
     

    
-   

 
189

,44
8 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

563
 

- 
     

    (
36,

551
,50

4) 
     

    (
55,

338
,57

3) 
   (

35,
915

,67
9) 

   (
3,2

87,
856

) 
     

     
     

    -
    

(13
1,0

93,
612

) 
มูล

ค่า
สุท

ธิต
าม
บญั

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

563
 

16,
470

,50
0 

6,4
56,

540
 

12,
445

,72
8 

1,5
57,

401
 

376
,64

0 
     

     
     

    
-   

 
37,

306
,80

9 
 

 
 

 
 

 
 

 
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าที่
อย
ูใ่น

งบ
ก า
ไร
ขา
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
ส า
หรั

บส
 าห

รับ
งวด

ระ
ยะ
เวล

าต
ั ้งแ
ต่ว

นัที่
 1 ก

รก
ฎา
คม

 25
63 

ถึง
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

563
 

1,5
27,

463
 



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

200

49 
 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงั          
ใช้งานอยู่  ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวน 105.88 ล้านบาท (2563 : จ านวน 
115.04 ลา้นบาท) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :-     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 43,715,600 36,082,727 2,832,720 82,631,047 
ซ้ือเพ่ิม  -     126,729  - 126,729 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (7,701,404)             (252,708) -      (7,954,112) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564         36,014,196          35,956,748           2,832,720  74,803,664 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564     (41,855,636) (35,250,649) (2,832,710) (79,938,995) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (608,547)  (314,802) -  (923,349) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  7,646,026   252,707  -  7,898,733  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  (34,818,157)  (35,312,744)  (2,832,710)  (72,963,611) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  1,196,039   644,004   10  1,840,053 
     

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 923,349 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :-     
ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 43,715,600 36,082,727 2,832,720 82,631,047 
ซ้ือเพ่ิม - - - - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 43,715,600 36,082,727 2,832,720 82,631,047 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (41,442,643)  (35,075,032)     (2,832,710) (79,350,385) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (412,993) (175,617) - (588,610) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563     (41,855,636) (35,250,649) (2,832,710) (79,938,995) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,859,964 832,078 10 2,692,052 
     

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 588,610 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงั          
ใช้งานอยู่  ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจ านวน 105.88 ล้านบาท (2563 : จ านวน 
115.04 ลา้นบาท) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :-     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 43,715,600 36,082,727 2,832,720 82,631,047 
ซ้ือเพ่ิม  -     126,729  - 126,729 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (7,701,404)             (252,708) -      (7,954,112) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564         36,014,196          35,956,748           2,832,720  74,803,664 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564     (41,855,636) (35,250,649) (2,832,710) (79,938,995) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (608,547)  (314,802) -  (923,349) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  7,646,026   252,707  -  7,898,733  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  (34,818,157)  (35,312,744)  (2,832,710)  (72,963,611) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  1,196,039   644,004   10  1,840,053 
     

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 923,349 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :-     
ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 43,715,600 36,082,727 2,832,720 82,631,047 
ซ้ือเพ่ิม - - - - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 43,715,600 36,082,727 2,832,720 82,631,047 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :-     
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (41,442,643)  (35,075,032)     (2,832,710) (79,350,385) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (412,993) (175,617) - (588,610) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563     (41,855,636) (35,250,649) (2,832,710) (79,938,995) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 1,859,964 832,078 10 2,692,052 
     

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 588,610 
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ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั ท่ีปรึกษา เฟิร์สสตาร์ จ ากดั) ไดป้ระเมินราคาท่ีดินโดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (ทั้งน้ีไดค้  านึงถึงเกณฑ์การใชท่ี้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดแลว้) พบว่าท่ีดิน
มีราคาประเมินจ านวน 72.24 ลา้นบาท 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม  ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ิสินอยา่งเดียวกนัและ 
               บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
ท่ีดิน - 72,240,000 - 72,240,000 

 

ถ้ากลุ่มบริษัทวัดมูลค่าท่ีดินภายหลังการรับรู้รายการด้วยวิธีราคาทุน ราคาตามบัญชีของท่ีดิน ณ วนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

ท่ีดิน 16,470,500 
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19. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ ส านกังาน รวม 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 8,021,449 -  8,021,449  
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 214,129 273,327 -  487,456  
ลดลงระหว่างงวด - (590,429) -  (590,429) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (29,199) (576,065) -  (605,264) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 184,930 7,128,282 -  7,313,212  
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  754,658  1,198,117 1,946,042  3,898,817 
ลดลงระหว่างปี  (170,330)  (5,986,264)  (1,244,605)  (7,401,199) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี  (391,929)  (806,558)  (360,111)  (1,558,598) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  377,329  1,533,577  341,326  2,252,232 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ ส านกังาน รวม 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 3,102,830 - 3,102,830 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - - - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 3,102,830 -      3,102,830  
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  1,415,578   1,047,301        2,462,879  
ลดลงระหว่างปี - (2,913,670)  (638,075)        (3,551,745)  
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด - (195,249)  (191,762)            (387,011)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  1,409,489   217,464          1,626,953  

 

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,404,904 469,796 436,324 66,290 
ค่าเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน 60,000 944,756 60,000 186,000 
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19. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ ส านกังาน รวม 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 8,021,449 -  8,021,449  
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 214,129 273,327 -  487,456  
ลดลงระหว่างงวด - (590,429) -  (590,429) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (29,199) (576,065) -  (605,264) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 184,930 7,128,282 -  7,313,212  
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  754,658  1,198,117 1,946,042  3,898,817 
ลดลงระหว่างปี  (170,330)  (5,986,264)  (1,244,605)  (7,401,199) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี  (391,929)  (806,558)  (360,111)  (1,558,598) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  377,329  1,533,577  341,326  2,252,232 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ ส านกังาน รวม 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - 3,102,830 - 3,102,830 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - - - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 3,102,830 -      3,102,830  
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -  1,415,578   1,047,301        2,462,879  
ลดลงระหว่างปี - (2,913,670)  (638,075)        (3,551,745)  
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด - (195,249)  (191,762)            (387,011)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 -  1,409,489   217,464          1,626,953  

 

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,404,904 469,796 436,324 66,290 
ค่าเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน 60,000 944,756 60,000 186,000 
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20. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,906,332 - 2,906,332 
ซ้ือเพ่ิม 60,000 - 60,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,966,332 - 2,966,332 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (2,745,217) - (2,745,217) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (46,467) - (46,467) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,791,684)  - (2,791,684) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 174,648 - 174,648 
    

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 46,467 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 2,906,332 700,000 3,606,332 
ซ้ือเพ่ิม - - - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (700,000) (700,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,906,332 - 2,906,332 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (2,717,332) - (2,717,332) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (27,885) - (27,885) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2,745,217) - (2,745,217) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 161,115 - 161,115 
    

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 27,885 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  2,836,196                        -     2,836,196  
ซ้ือเพ่ิม  60,000                        -     60,000  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  2,896,196                        -     2,896,196  

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (2,727,446)                       -    (2,727,446) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (38,124)                        -    (38,124)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,765,570)                        -    (2,765,570)  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  130,626                        -     130,626  
    

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 38,124 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 2,836,196 700,000 3,536,196 
ซ้ือเพ่ิม          -                    -                       -    
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย                   -    (700,000) (700,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,836,196                    -    2,836,196 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (2,703,745)                    -    (2,703,745) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (23,701)                    -    (23,701) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2,727,446)                    -    (2,727,446) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 108,750                     -    108,750 
    

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 23,701 
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21.   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) ฉบบัลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และสัญญาซ้ือขายหุ้น (“SPA”) 
ฉบบัลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 กบันายมทัเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา (“ผูข้าย”) ในการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัท ไอเอเอ็ม อินดัสเทรียล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (IAM Industrial Asset Management S.R.L.) จ านวน 
42,500 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 จากผูถื้อหุ้นเดิม รวมเป็นเงินลงทุน 3.36 ล้านยูโร (เทียบเท่า 114.81 
ลา้นบาท)  บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 150,000 ยูโร โดยให้ถือวา่เงินมดัจ าเป็นส่วนหน่ึงของการช าระค่า
หุน้ ในสัญญาซ้ือขายหุน้ไดต้กลงกนัวา่ภาระผูกพนัของบริษทัในการด าเนินการซ้ือขายให้ส าเร็จเสร็จส้ินนั้นตอ้งไดรั้บ
การอนุมัติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐ หากการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บการอนุมติั ผูข้ายตกลงท่ีจะคืนเงินมดัจ า
เตม็จ านวนให้แก่บริษทั ทั้งน้ีการเพิ่มทุนของบริษทัเพือ่น าเงินมาลงทุนในหุน้สามญัของผูข้าย ผูถื้อหุน้ไม่ช าระเงินเพิ่ม
ทุนและส านักงาน กลต.ไม่อนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่มทุน (PP) จึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง
และสัญญามีผลใหส้ัญญาส้ินสุดลงและผูข้ายตอ้งคืนเงินมดัจ าใหแ้ก่บริษทัต่อไป  

 

ทั้งน้ี บริษทัได้ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาและขอรับเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย แต่ทางผูข้ายได้ฟ้องร้องต่อ
ศาลสมุทรปราการเรียกร้องให้ช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้เรียกร้องให้โจทก์คืนเงิน
มดัจ าแก่บริษทัแลว้ ทั้งน้ีคดีความดงักล่าวอยู่ในกระบวนการของศาลตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 44.2 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการยกเลิกการลงทุนดงักล่าวจ านวน 
5.47 ลา้นบาท เน่ืองจากผูข้ายปฏิเสธการจ่ายคืนเงินมดัจ าดงักล่าวแก่กลุ่มบริษทั 

 

22.   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ 11,470,800 19,944,375 5,061,823 7,394,234 
เจา้หน้ีอ่ืน 19,241,677 16,931,719 18,008,671 14,422,132 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 10,177,318 8,381,357 2,649,759 3,261,249 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,193,205 1,371,937 70,152 30,550 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 297,491 136,055 158,988 81,436 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 433,906 - 393,634 - 
                        รวม 42,814,397 46,765,443 26,343,027 25,189,601 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  2,836,196                        -     2,836,196  
ซ้ือเพ่ิม  60,000                        -     60,000  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  2,896,196                        -     2,896,196  

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (2,727,446)                       -    (2,727,446) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (38,124)                        -    (38,124)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (2,765,570)                        -    (2,765,570)  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  130,626                        -     130,626  
    

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 38,124 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 2,836,196 700,000 3,536,196 
ซ้ือเพ่ิม          -                    -                       -    
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย                   -    (700,000) (700,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,836,196                    -    2,836,196 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (2,703,745)                    -    (2,703,745) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (23,701)                    -    (23,701) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2,727,446)                    -    (2,727,446) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 108,750                     -    108,750 
    

ค่าตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 23,701 
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21.   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

บริษทัไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจ (“MOU”) ฉบบัลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 และสัญญาซ้ือขายหุ้น (“SPA”) 
ฉบบัลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 กบันายมทัเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา (“ผูข้าย”) ในการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัท ไอเอเอ็ม อินดัสเทรียล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (IAM Industrial Asset Management S.R.L.) จ านวน 
42,500 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 จากผูถื้อหุ้นเดิม รวมเป็นเงินลงทุน 3.36 ล้านยูโร (เทียบเท่า 114.81 
ลา้นบาท)  บริษทัไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 150,000 ยูโร โดยให้ถือวา่เงินมดัจ าเป็นส่วนหน่ึงของการช าระค่า
หุน้ ในสัญญาซ้ือขายหุน้ไดต้กลงกนัวา่ภาระผูกพนัของบริษทัในการด าเนินการซ้ือขายให้ส าเร็จเสร็จส้ินนั้นตอ้งไดรั้บ
การอนุมัติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐ หากการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บการอนุมติั ผูข้ายตกลงท่ีจะคืนเงินมดัจ า
เตม็จ านวนให้แก่บริษทั ทั้งน้ีการเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อน าเงินมาลงทุนในหุน้สามญัของผูข้าย ผูถื้อหุน้ไม่ช าระเงินเพิ่ม
ทุนและส านักงาน กลต.ไม่อนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่มทุน (PP) จึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง
และสัญญามีผลใหส้ัญญาส้ินสุดลงและผูข้ายตอ้งคืนเงินมดัจ าใหแ้ก่บริษทัต่อไป  

 

ทั้งน้ี บริษทัได้ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาและขอรับเงินมดัจ าคืนจากผูข้าย แต่ทางผูข้ายได้ฟ้องร้องต่อ
ศาลสมุทรปราการเรียกร้องให้ช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นค าให้การและฟ้องแยง้เรียกร้องให้โจทก์คืนเงิน
มดัจ าแก่บริษทัแลว้ ทั้งน้ีคดีความดงักล่าวอยู่ในกระบวนการของศาลตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 44.2 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการยกเลิกการลงทุนดงักล่าวจ านวน 
5.47 ลา้นบาท เน่ืองจากผูข้ายปฏิเสธการจ่ายคืนเงินมดัจ าดงักล่าวแก่กลุ่มบริษทั 

 

22.   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ 11,470,800 19,944,375 5,061,823 7,394,234 
เจา้หน้ีอ่ืน 19,241,677 16,931,719 18,008,671 14,422,132 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 10,177,318 8,381,357 2,649,759 3,261,249 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,193,205 1,371,937 70,152 30,550 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 297,491 136,055 158,988 81,436 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 433,906 - 393,634 - 
                        รวม 42,814,397 46,765,443 26,343,027 25,189,601 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัในขณะนั้นได้ท าสัญญาว่าจ้างบริษทัจ ากัด
แห่งหน่ึงเพื่อใหบ้ริการดา้นกฎหมายแก่บริษทัจ านวน 11 สัญญา และไดท้ าสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษา 6 ราย เพื่อใหบ้ริการ
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและทางกฎหมายแก่บริษทั โดยบริษทัได้รับรู้ค่าบริการดังกล่าวรวมจ านวน 32.01 ล้านบาท
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 และไดรั้บรู้ส่วนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระจ านวน 12.27 ลา้นบาทเป็นเจา้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 

บริษทัไดท้ าหนังสือขอให้คู่สัญญาซ่ึงให้บริการดา้นกฎหมายแก่บริษทัน าส่งหลกัฐานการปฏิบติังานให้กับ
บริษทัเพื่อใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีอย่างเหมาะสม ซ่ึงบริษทัไม่ได้รับหลกัฐานการปฏิบตัิงานจากคู่สัญญา
ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือบอกเลิกสัญญาว่าจา้งและขอเรียกเงินคืนจากคู่สัญญา โดยคู่สัญญาไดแ้จง้
ให้บริษทัทราบว่าสัญญาการให้บริการดังกล่าวมีผลตามกฎหมายแล้วและได้ตอบปฏิเสธการคืนเงินให้กับบริษัท
ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทัไดม้อบหมายทนายความฟ้องร้องคู่สัญญาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อศาลเพื่อให้ไต่สวนและ
พิสูจน์หลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเรียกร้องให้คู่สัญญาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนัชดใชค้่าเสียหายจ านวน 9.40 ลา้น
บาทพร้อมดอกเบ้ียคืนให้กบับริษทั อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2563 คู่สัญญาได้ฟ้องร้องต่อศาลเรียกร้องให้
บริษทัช าระค่าบริการคา้งช าระจ านวน 12.00 ล้านบาท (แสดงรายการรวมอยู่ในรายการเจ้าหน้ีอ่ืน) พร้อมดอกเบ้ีย
ให้กบัคู่สัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาให้บริษทัช าระเงินให้กบับริษทัคู่สัญญาเป็น
เงินจ านวน 12.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.0 – 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าวนบัถดัจากวนัฟ้อง อย่างไรก็
ตาม บริษทัไดม้อบหมายทนายความด าเนินการอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์   

 

นอกจากน้ีบริษทัไดท้ าหนังสือขอให้คู่สัญญาหลายราย ซ่ึงให้บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจและทางกฎหมายแก่
บริษทัน าส่งหลกัฐานการปฏิบติังานให้กบับริษทัเพื่อใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีอย่างเหมาะสม ซ่ึงบริษทัไม่ไดรั้บ
หลกัฐานการปฏิบติังานจากคู่สัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัไดท้ าหนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจา้งและขอเรียก
เงินคืนจากคู่สัญญาจ านวน 10.36 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้
ไม่พบวา่มีพยานหลกัฐานท่ีจะแสดงว่าคู่สัญญาหลายรายดงักล่าวมิไดท้ าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่บริษทัหรือไม่อย่างไร 
และเห็นว่าบริษทัไม่ควรด าเนินการฟ้องร้องคดีดงักล่าว เพราะมีความเส่ียงท่ีจะแพค้ดีและบริษทัอาจถูกคู่สัญญา
หลายรายฟ้องกลบัเช่นกนั 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัในขณะนั้นได้ท าสัญญาว่าจ้างบริษทัจ ากัด
แห่งหน่ึงเพื่อใหบ้ริการดา้นกฎหมายแก่บริษทัจ านวน 11 สัญญา และไดท้ าสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษา 6 ราย เพื่อใหบ้ริการ
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและทางกฎหมายแก่บริษทั โดยบริษทัได้รับรู้ค่าบริการดังกล่าวรวมจ านวน 32.01 ล้านบาท
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 และไดรั้บรู้ส่วนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระจ านวน 12.27 ลา้นบาทเป็นเจา้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 

บริษทัไดท้ าหนังสือขอให้คู่สัญญาซ่ึงให้บริการดา้นกฎหมายแก่บริษทัน าส่งหลกัฐานการปฏิบติังานให้กับ
บริษทัเพื่อใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีอย่างเหมาะสม ซ่ึงบริษทัไม่ได้รับหลกัฐานการปฏิบตัิงานจากคู่สัญญา
ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษทัไดท้ าหนงัสือบอกเลิกสัญญาว่าจา้งและขอเรียกเงินคืนจากคู่สัญญา โดยคู่สัญญาไดแ้จง้
ให้บริษทัทราบว่าสัญญาการให้บริการดังกล่าวมีผลตามกฎหมายแล้วและได้ตอบปฏิเสธการคืนเงินให้กับบริษัท
ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทัไดม้อบหมายทนายความฟ้องร้องคู่สัญญาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อศาลเพื่อให้ไต่สวนและ
พิสูจน์หลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเรียกร้องให้คู่สัญญาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนัชดใชค้่าเสียหายจ านวน 9.40 ลา้น
บาทพร้อมดอกเบ้ียคืนให้กบับริษทั อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2563 คู่สัญญาได้ฟ้องร้องต่อศาลเรียกร้องให้
บริษทัช าระค่าบริการคา้งช าระจ านวน 12.00 ล้านบาท (แสดงรายการรวมอยู่ในรายการเจ้าหน้ีอ่ืน) พร้อมดอกเบ้ีย
ให้กบัคู่สัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาให้บริษทัช าระเงินให้กบับริษทัคู่สัญญาเป็น
เงินจ านวน 12.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5.0 – 7.5 ต่อปีของเงินตน้ดงักล่าวนบัถดัจากวนัฟ้อง อย่างไรก็
ตาม บริษทัไดม้อบหมายทนายความด าเนินการอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์   

 

นอกจากน้ีบริษทัไดท้ าหนังสือขอให้คู่สัญญาหลายราย ซ่ึงให้บริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจและทางกฎหมายแก่
บริษทัน าส่งหลกัฐานการปฏิบติังานให้กบับริษทัเพื่อใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีอย่างเหมาะสม ซ่ึงบริษทัไม่ไดรั้บ
หลกัฐานการปฏิบติังานจากคู่สัญญา ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัไดท้ าหนังสือบอกเลิกสัญญาว่าจา้งและขอเรียก
เงินคืนจากคู่สัญญาจ านวน 10.36 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้
ไม่พบวา่มีพยานหลกัฐานท่ีจะแสดงว่าคู่สัญญาหลายรายดงักล่าวมิไดท้ าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่บริษทัหรือไม่อย่างไร 
และเห็นว่าบริษทัไม่ควรด าเนินการฟ้องร้องคดีดงักล่าว เพราะมีความเส่ียงท่ีจะแพค้ดีและบริษทัอาจถูกคู่สัญญา
หลายรายฟ้องกลบัเช่นกนั 
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ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่านหน่ึงได้ฟ้องร้องบริษัทไอเจน เอเนอร์ยี่ จ  ากัด 
(บริษทัยอ่ย) ต่อศาลแพ่งเรียกร้องใหบ้ริษทัย่อยด าเนินการร้ือถอนทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยซ่ึงตั้งอยู่ภายในเขตท่ีดินของ
ผูฟ้้องร้อง และให้บริษทัย่อยจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กบัผูฟ้้องร้องอีกเดือนละ 100,000 บาท จนกว่าบริษทัย่อยจะ
ร้ือถอนทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยเสร็จส้ิน (บริษทัย่อยไดรั้บรู้หน้ีสินจากการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวในงบการเงิน
ของบริษทัย่อยโดยรวมอยู่ในบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย) ในอดีตบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาใชท่ี้ดินกบัเจา้ของกรรมสิทธ์ิเดิม 
และในเวลาต่อมากรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวไดต้กเป็นของผูฟ้้องร้อง ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัยอ่ยไดเ้จรจาขอจ่ายช าระค่าใช้
ที่ดินกบัผูฟ้้องร้องในจ านวนเงินที่เป็นธรรม แต่ผูฟ้้องร้องไม่ยอมรับในจ านวนเงินดงักล่าว ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งแต่งตั้งทนายความเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไป 

 
23. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - - - 4,173,063 

 
24. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 45,000,000 45,000,000 - - 

 

บริษทั เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดกู้ย้ืมเงินตามสัญญาจ านวน 45.00 
ลา้นบาท กบับริษทั บียอนด์ แคปปิตอล จ ากดั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี และช าระดอกเบ้ียล่วงหน้า 6 เดือน
โดยบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัท  บียอนด์ แคปปิตอล จ ากัด  ซ่ึงเป็นผู ้ให้ เงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อย               
ได้ฟ้องร้องบริษัทย่อยต่อศาลจังหวดัสมุทรปราการเรียกร้องให้บริษัทย่อยช าระหน้ีเงินกู้ยืมพร้อมทั้ งค่าใช้จ่าย            
ในการทวงถามหน้ีจ านวน 46.25 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี และเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 3.00 
ต่อปี  โดยกล่าวหาว่าบริษทัย่อยได้ท าผิดสัญญากู้ยืมเงิน เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่จ่ายช าระคืนหน้ีเงินกู้ยืมเมื่อ
ครบก าหนดตามสัญญา ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทย่อยได้ยื่นค าให้การและฟ้องแยง้ต่อศาลศาลจังหวดั
สมุทรปราการ เรียกร้องให้ศาลพิพากษาว่า บริษทัย่อยไดรั้บเงินกูย้ืมเพียง 38.05 ลา้นบาท บริษทัย่อยจึงมีหน้าท่ีตอ้ง
ช าระเงินกูย้มืคืนเพียง 38.05 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ากดัยงัก าหนดใหบ้ริษทัย่อยช าระเงินคืน
จ านวน 45.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากบริษทัย่อยส าหรับระยะเวลา 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 36.60 
ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเกินกว่ากฎหมายก าหนดอย่างมาก รวมทั้งขอให้บริษทั บียอนด์ แคปปิตอล จ ากดั จดทะเบียน
ไถ่ถอนจ านองหลกัประกันให้กบับริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาให้บริษทัย่อย
ช าระเงินให้กับบริษทั บียอนด์ แคปปิตอล จ ากดั จ านวน 45.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2564 และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2564 เป็น
ตน้ไปจนกว่าบริษทัย่อยจะช าระเงิน พร้อมทั้งจ่ายเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.00 นับตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 เป็น
ตน้ไปจนกว่าจะช าระเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดม้อบหมายให้ทนายความด าเนินการอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา
ศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ 

 

25. ประมาณการหน้ีสินจ่ายชดเชยเลิกจา้งพนกังาน 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัได้ออกจดหมายเลิกจ้างพนักงานของบริษัทจ านวน 33 คน 
อย่างไรก็ตาม จดหมายเลิกจา้งฉบบัดงักล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ เน่ืองจากกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัรายการดงักล่าวเป็น
กรรมการร่วมซ่ึงไม่มีอ านาจในการอนุมติัรายการ ดงันั้น ทางบริษทัจึงออกจดหมายแจง้ให้พนักงานกลบัเขา้ท างาน
ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีออกจดหมายแจง้ แตพ่นกังานไม่กลบัมาท างานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จึงส้ินสุดสภาพ
การเป็นพนักงานตามกฎหมาย พนักงานจึงร้องเรียนกับส านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน จังหวัด
สมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ต่อมา บริษทัไดเ้ขา้ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงแก่ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน และเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2563 บริษทัไดรั้บค าสั่งแจง้จากพนกังานแรงงานวา่บริษทัจะตอ้งจ่ายเงินชดเชยตาม
กฎหมายให้แก่พนักงานในกรณีเลิกจา้งเป็นจ านวน 14.64 ลา้นบาท ทางผูบ้ริหารจึงพิจารณาตั้งประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวในงบการเงินปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีพนักงานบางส่วนกลบัเขา้มาท างานกับบริษทัจึงกลบัรายการ
ประมาณการหน้ีสินจ่ายชดเชยเลิกจา้งพนกังานจ านวน 0.79 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระเงินชดเชยเลิกจา้งพนกังาน
เรียบร้อยแลว้ในปี 2564 
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ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัท  บียอนด์ แคปปิตอล จ ากัด  ซ่ึงเป็นผู ้ให้ เงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อย               
ได้ฟ้องร้องบริษัทย่อยต่อศาลจังหวดัสมุทรปราการเรียกร้องให้บริษัทย่อยช าระหน้ีเงินกู้ยืมพร้อมทั้ งค่าใช้จ่าย            
ในการทวงถามหน้ีจ านวน 46.25 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี และเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 3.00 
ต่อปี  โดยกล่าวหาว่าบริษ ัทย่อยได้ท าผิดสัญญากู้ยืมเงิน เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่จ่ายช าระคืนหน้ีเงินกู้ยืมเมื่อ
ครบก าหนดตามสัญญา ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทย่อยได้ยื่นค าให้การและฟ้องแยง้ต่อศาลศาลจังหวดั
สมุทรปราการ เรียกร้องให้ศาลพิพากษาว่า บริษทัย่อยไดรั้บเงินกูย้ืมเพียง 38.05 ลา้นบาท บริษทัย่อยจึงมีหน้าท่ีตอ้ง
ช าระเงินกูย้มืคืนเพียง 38.05 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทั บียอนด ์แคปปิตอล จ ากดัยงัก าหนดใหบ้ริษทัย่อยช าระเงินคืน
จ านวน 45.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากบริษทัย่อยส าหรับระยะเวลา 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 36.60 
ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเกินกว่ากฎหมายก าหนดอย่างมาก รวมทั้งขอให้บริษทั บียอนด์ แคปปิตอล จ ากดั จดทะเบียน
ไถ่ถอนจ านองหลกัประกนัให้กบับริษทัย่อย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทัย่อย
ช าระเงินให้กับบริษทั บียอนด์ แคปปิตอล จ ากดั จ านวน 45.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2564 และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2564 เป็น
ตน้ไปจนกว่าบริษทัย่อยจะช าระเงิน พร้อมทั้งจ่ายเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1.00 นับตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 เป็น
ตน้ไปจนกว่าจะช าระเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดม้อบหมายให้ทนายความด าเนินการอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษา
ศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ 

 

25. ประมาณการหน้ีสินจ่ายชดเชยเลิกจา้งพนกังาน 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัได้ออกจดหมายเลิกจ้างพนักงานของบริษัทจ านวน 33 คน 
อย่างไรก็ตาม จดหมายเลิกจา้งฉบบัดงักล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ เน่ืองจากกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัรายการดงักล่าวเป็น
กรรมการร่วมซ่ึงไม่มีอ านาจในการอนุมติัรายการ ดงันั้น ทางบริษทัจึงออกจดหมายแจง้ให้พนักงานกลบัเขา้ท างาน
ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีออกจดหมายแจง้ แตพ่นกังานไม่กลบัมาท างานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จึงส้ินสุดสภาพ
การเป็นพนักงานตามกฎหมาย พนักงานจึงร้องเรียนกับส านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน จังหวัด
สมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ต่อมา บริษทัไดเ้ขา้ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงแก่ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน และเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2563 บริษทัไดรั้บค าสั่งแจง้จากพนกังานแรงงานวา่บริษทัจะตอ้งจ่ายเงินชดเชยตาม
กฎหมายให้แก่พนักงานในกรณีเลิกจา้งเป็นจ านวน 14.64 ลา้นบาท ทางผูบ้ริหารจึงพิจารณาตั้งประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าวในงบการเงินปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีพนักงานบางส่วนกลบัเขา้มาท างานกับบริษทัจึงกลบัรายการ
ประมาณการหน้ีสินจ่ายชดเชยเลิกจา้งพนกังานจ านวน 0.79 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระเงินชดเชยเลิกจา้งพนกังาน
เรียบร้อยแลว้ในปี 2564 
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26. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-กิจการอื่น 2,533,932 6,783,334 1,394,995 2,565,894 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 226,919 - 

รวม 2,533,932 6,783,334 1,621,914 2,565,894 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,783,334 7,905,798 2,565,894 2,724,619 
ท าสัญญาเพ่ิมในระหว่างปี 3,898,817 215,585 2,462,879 - 
ยกเลิกสัญญา (1,639,850) - (649,441) - 
จ่ายช าระระหว่างปี (6,508,369) (1,338,049) (2,757,418) (158,725) 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,533,932 6,783,334 1,621,914 2,565,894 

 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจา่ย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,469,120 (200,043) 1,269,077 444,000 (79,226) 364,774 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1,424,859 (160,004) 1,264,855    1,389,000 (131,860) 1,257,140 

รวม 2,893,979 (360,047) 2,533,932 1,833,000 (211,086) 1,621,914 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไมเ่กิน 1 ปี 1,838,904 (511,008) 1,327,896 585,039 (117,111) 467,928 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  6,405,287 (949,849) 5,455,438 2,340,145 (242,179) 2,097,966 

รวม 8,244,191 (1,460,857) 6,783,334 2,925,184 (359,290) 2,565,894 
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ณ ว ันที่  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อ เช่ายานพาหนะ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร และอาคารส านักงานกบับริษทัอ่ืนจ านวน 4 สัญญา (2563 : จ านวน 4 สัญญา) สัญญาเช่าก าหนดช าระ
ค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 5,300 - 33,000 บาท  (2563 : เดือนละ 22,000 - 42,059 บาท) โดยมีระยะเวลา
การเช่า 2-5 ปี (2563 : ระยะเวลาการเช่า 4-6 ปี) 

 

27.   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีเกษียณอายุ  4,159,203  4,251,641  674,544  1,326,806 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอื่น  369,740  -  29,022  - 

รวม 4,528,943 4,251,641 703,566 1,326,806 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้งวด  4,251,641  2,946,318  1,326,806  248,465 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  307,333  109,137  76,933  4,810 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  44,729  17,305  12,599  1,665 
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -    205,404  -    54,071 
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (52,710) 103,979  15,612  33,999 
ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  (382,217) 1,349,913  (757,406) 983,796 
โอนออก  (9,573) (480,415)  -    - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  4,159,203  4,251,641  674,544  1,326,806 
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ณ ว ันที่  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อ เช่ายานพาหนะ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร และอาคารส านักงานกบับริษทัอ่ืนจ านวน 4 สัญญา (2563 : จ านวน 4 สัญญา) สัญญาเช่าก าหนดช าระ
ค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 5,300 - 33,000 บาท  (2563 : เดือนละ 22,000 - 42,059 บาท) โดยมีระยะเวลา
การเช่า 2-5 ปี (2563 : ระยะเวลาการเช่า 4-6 ปี) 

 

27.   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีเกษียณอายุ  4,159,203  4,251,641  674,544  1,326,806 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอื่น  369,740  -  29,022  - 

รวม 4,528,943 4,251,641 703,566 1,326,806 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้งวด  4,251,641  2,946,318  1,326,806  248,465 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  307,333  109,137  76,933  4,810 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  44,729  17,305  12,599  1,665 
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -    205,404  -    54,071 
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (52,710) 103,979  15,612  33,999 
ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  (382,217) 1,349,913  (757,406) 983,796 
โอนออก  (9,573) (480,415)  -    - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  4,159,203  4,251,641  674,544  1,326,806 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชนต์น้ปี - - - - 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 364,119 - 28,536 - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,621 - 486 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชนป์ลายปี  369,740  -  29,022  - 

 
สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด ณ วนัส้ินปี 1.67-2.14% 1.17% 2.14% 1.17% 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.50-5.00% 3.50% 5% 3.50% 
อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ 11.46-34.38% 11.46% - 34.38% 11.46% - 34.38% 11.46% - 34.38% 

 
การเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จะมี

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 2564 2563 2564 2563 
ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน 0.50%  (119,887) (146,666)  (20,756) (43,468) 
ถา้อตัราคิดลดลดลง 0.50%  126,124  138,469  21,870  41,406 
     

ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 1.00%  234,104  123,374  41,800  39,859 
ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลง 1.00%  (215,976) (135,304)  (38,453) (42,987) 
     

ถา้อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพ่ิมข้ึน 20.00%  (581,165) (41,607)  (100,826) (13,408) 
ถา้อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 20.00%  722,402  41,122  126,290  13,264 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานโดยไม่คิดลด มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ไม่เกิน 1 ปี  716,957  715,065  142,541  250,000 
2 ปี - 5 ปี  1,436,726  1,261,692  44,789  - 
มากกว่า 5 ปี  2,849,092  5,753,994  618,678  1,918,222 
   รวม  5,002,775  7,730,751  806,008  2,168,222 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานของ
กลุ่มบริษทัประมาณ 7-11 ปีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ 9 ปีในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
28. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 กรกฎาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม 
 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น 138,489 (138,489) - - - - - 
สินทรัพยท์ี่เกิดจากสัญญา – กิจการอื่น 431,055 (449,310) - (18,255)  18,255   -    - 
สินคา้คงเหลือ 84,837 (84,837) - - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 131,730 (131,730) - - - - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 39,272 (581,898) - (542,626)  517,201  (11,153,900)     (11,179,325) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - -   (101,247)   -    (101,247) 
หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา – กิจการอื่น (567,154) 567,154 - - - - - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 539,571 (539,571) - - - - - 

รวม 797,800 (1,358,681) - (560,881) 434,209 (11,153,900)    (11,280,572) 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 กรกฎาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม 
 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2564 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (439,744) - (439,744)  439,744  - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - -  (1,008) - (1,008) 

รวม - (439,744) - (439,744)  438,736   -     (1,008) 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานโดยไม่คิดลด มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ไม่เกิน 1 ปี  716,957  715,065  142,541  250,000 
2 ปี - 5 ปี  1,436,726  1,261,692  44,789  - 
มากกว่า 5 ปี  2,849,092  5,753,994  618,678  1,918,222 
   รวม  5,002,775  7,730,751  806,008  2,168,222 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานของ
กลุ่มบริษทัประมาณ 7-11 ปีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ 9 ปีในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
28. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 กรกฎาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม 
 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น 138,489 (138,489) - - - - - 
สินทรัพยท์ี่เกิดจากสัญญา – กิจการอื่น 431,055 (449,310) - (18,255)  18,255   -    - 
สินคา้คงเหลือ 84,837 (84,837) - - - - - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 131,730 (131,730) - - - - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 39,272 (581,898) - (542,626)  517,201  (11,153,900)     (11,179,325) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - -   (101,247)   -    (101,247) 
หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา – กิจการอื่น (567,154) 567,154 - - - - - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 539,571 (539,571) - - - - - 

รวม 797,800 (1,358,681) - (560,881) 434,209 (11,153,900)    (11,280,572) 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 กรกฎาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม รับรู้ในก าไร รับรู้ในก าไรขาด 31 ธันวาคม 
 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2564 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (439,744) - (439,744)  439,744  - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - -  (1,008) - (1,008) 

รวม - (439,744) - (439,744)  438,736   -     (1,008) 
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กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีโดยหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใน         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี               
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
จ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์ 
     หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

  
 

  

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (11,280,572) (560,881) (1,008) (439,744) 

รวม (11,280,572) (560,881) (1,008) (439,744) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลขาดทนุสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

- หมดอายใุนอีก 1 ปี   2,914,877  2,914,877  2,914,877  2,914,877 
- หมดอายใุนอีก 2 -13 ปี   23,001,648  14,521,490  18,712,069  13,268,308 

ผลแตกต่างชัว่คราว  72,261,014  51,669,126  53,554,049  44,640,731 
                     รวม  98,177,539  69,105,493  75,180,995  60,823,916 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้รับรู้ไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
    งบการเงินรวม 

  2564 2563 
  สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้    

- บริษทัยอ่ย  20,259,439 6,040,485 
                     รวม  20,259,439 6,040,485 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)
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29. ทุนเรือนหุน้ 
 

 จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563  1,613,722,797 806,861,399 
ลดทุนในระหวา่งงวด (1,074,881,352) (537,440,676) 
เพิม่ทนุในระหวา่งงวด  1,883,843,904 941,921,952 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  2,422,685,349 1,211,342,675 
เพิ่มทุนในระหวา่งปี  1,608,600,000 804,300,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  4,031,285,349 2,015,642,675 

 
 

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

ส่วนต ่ากว่า 
มูลค่าหุ้น รวม 

 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)     

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 538,374,522 269,187,261 154,863,095 - 424,050,356 
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,076,749,044 538,374,522 - (430,699,618) 107,674,904 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,615,123,566 807,561,783 154,863,095 (430,699,618) 531,725,260 
เพ่ิมทุนระหว่างปี 250,000,000 125,000,000 22,500,000 - 147,500,000 
ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุ้นสามญั - - (2,777,422) - (2,777,422) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,865,123,566 932,561,783 174,585,673 (430,699,618) 676,447,838 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

-    ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 537,440,676.00 บาท จาก 806,861,398.50 บาท เป็น 269,420,722.50 
บาท โดยการตดัหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 1,074,881,352 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท คงเหลือหุน้ไว ้466,923 หุน้เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ DIMET-W3 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

-    เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 941,921,952.00 บาท จากจ านวน 269,420,722.50 บาทเป็น 
1,211,342,674.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 1,883,843,904 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

-    จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 1,883,843,904 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี 
 

1)  จ านวนไม่เกิน 1,076,749,044 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน  
1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการค านวณให้ปัดท้ิง) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท 
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2)  จ านวนไม่เกิน 806,553,591 หุ้น เพื่อรับรองการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (DIMET-W4)      
ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้จองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 1.335 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ DIMET-W4 (ในกรณีมีเศษของหุ้นใหปั้ดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ 

 

3)  จ านวนไม่เกิน 541,269 หุ้น เพื่อรับรองการปรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั DIMET-W3 
เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering ในราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

 

-    การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (DIMET-W4) จ านวน
ไม่เกิน 806,553,591 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (Right Offering)     
ในอตัราส่วนการจัดสรร 1.335 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการค านวณ
ใหปั้ดท้ิง) ท่ีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิหน่วยละ 0 บาท และอตัราส่วนการใชสิ้ทธิคือ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิมี
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัได ้1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ 

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี               
1 ตุลาคม 2563 ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนและเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2563  ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

เม่ือวนัท่ี 22 - 29 ตุลาคม 2563  บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 1,076,749,044 หุ้น        
หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
107,674,904.40 บาท และไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (DIMET-W4) 
จ านวน 806,553,591 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน       
ของบริษทั  

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 269,187,261.00 บาท เป็นจ านวน 
807,561,783 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

-    เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 804,300,000.00 บาท จากจ านวน 1,211,342,674.50 บาทเป็น 
2,015,642,674.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,608,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

-    จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้บุคคลในวงจ ากดัจ านวน 1,608,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลคา่รวม 949,074,000.00 บาท 

 

บริษทัได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2564 ส าหรับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 



รายงานประจำาปี
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29. ทุนเรือนหุน้ 
 

 จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563  1,613,722,797 806,861,399 
ลดทุนในระหวา่งงวด (1,074,881,352) (537,440,676) 
เพิม่ทนุในระหวา่งงวด  1,883,843,904 941,921,952 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  2,422,685,349 1,211,342,675 
เพิ่มทุนในระหวา่งปี  1,608,600,000 804,300,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  4,031,285,349 2,015,642,675 

 
 

จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

ส่วนต ่ากว่า 
มูลค่าหุ้น รวม 

 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)     

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 538,374,522 269,187,261 154,863,095 - 424,050,356 
เพ่ิมทุนระหว่างงวด 1,076,749,044 538,374,522 - (430,699,618) 107,674,904 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,615,123,566 807,561,783 154,863,095 (430,699,618) 531,725,260 
เพ่ิมทุนระหว่างปี 250,000,000 125,000,000 22,500,000 - 147,500,000 
ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุ้นสามญั - - (2,777,422) - (2,777,422) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,865,123,566 932,561,783 174,585,673 (430,699,618) 676,447,838 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

-    ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 537,440,676.00 บาท จาก 806,861,398.50 บาท เป็น 269,420,722.50 
บาท โดยการตดัหุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 1,074,881,352 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท คงเหลือหุน้ไว ้466,923 หุน้เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ DIMET-W3 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

-    เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 941,921,952.00 บาท จากจ านวน 269,420,722.50 บาทเป็น 
1,211,342,674.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 1,883,843,904 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

-    จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 1,883,843,904 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัน้ี 
 

1)  จ านวนไม่เกิน 1,076,749,044 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน  
1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการค านวณให้ปัดท้ิง) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท 
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2)  จ านวนไม่เกิน 806,553,591 หุ้น เพื่อรับรองการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (DIMET-W4)      
ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้จองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 1.335 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ DIMET-W4 (ในกรณีมีเศษของหุ้นใหปั้ดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ 

 

3)  จ านวนไม่เกิน 541,269 หุ้น เพื่อรับรองการปรับสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั DIMET-W3 
เน่ืองจากการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering ในราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

 

-    การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (DIMET-W4) จ านวน
ไม่เกิน 806,553,591 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั (Right Offering)     
ในอตัราส่วนการจัดสรร 1.335 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการค านวณ
ใหปั้ดท้ิง) ท่ีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิหน่วยละ 0 บาท และอตัราส่วนการใชสิ้ทธิคือ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิมี
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัได ้1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ 

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี               
1 ตุลาคม 2563 ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนและเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2563  ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

เม่ือวนัท่ี 22 - 29 ตุลาคม 2563  บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 1,076,749,044 หุ้น        
หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
107,674,904.40 บาท และไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (DIMET-W4) 
จ านวน 806,553,591 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซ้ือและช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน       
ของบริษทั  

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 269,187,261.00 บาท เป็นจ านวน 
807,561,783 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั ดงัน้ี 
 

-    เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 804,300,000.00 บาท จากจ านวน 1,211,342,674.50 บาทเป็น 
2,015,642,674.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,608,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

-    จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้บุคคลในวงจ ากดัจ านวน 1,608,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 949,074,000.00 บาท 

 

บริษทัได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2564 ส าหรับการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 



รายงานประจำาปี
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เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 250,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 147,500,000.00 บาท  

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 807,685,998.00 บาท เป็นจ านวน 
932,561,783.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญั (DIMET-W3) 
 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 บริษัทได้ออกใบส าคัญสิทธิ (DIMET-W3) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมจ านวน 466,923 
หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (DIMET-W3) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 

- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไดแ้ละเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดเอม็ เอ ไอ 
- อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 
- วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 เมษายน 2563 
- อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.8679 หุ้น 
- ราคาใชสิ้ทธิ 0.3479 บาทต่อหุน้ 
- ก าหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 20 ของเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายนและกุมภาพนัธ์ และวนัใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (DIMET-W3) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 
466,923 หน่วย 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญั (DIMET-W4) 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัสิทธิ (DIMET-W4) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 806,553,450 
หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (DIMET-W4) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดเอม็ เอ ไอ 
- อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 
- วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 16 พฤศจิกายน 2563 
- อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุน้ 
- ราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ 
- ก าหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายนและธันวาคมของทุกปี วนัใช้

สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 
ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (DIMET-W4) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 
806,553,450 หน่วย 
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เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 250,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 147,500,000.00 บาท  

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแล้วจากจ านวน 807,685,998.00 บาท เป็นจ านวน 
932,561,783.00 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญั (DIMET-W3) 
 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 บริษัทได้ออกใบส าคัญสิทธิ (DIMET-W3) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมจ านวน 466,923 
หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (DIMET-W3) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 

- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไดแ้ละเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดเอม็ เอ ไอ 
- อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 
- วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 เมษายน 2563 
- อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.8679 หุ้น 
- ราคาใชสิ้ทธิ 0.3479 บาทต่อหุน้ 
- ก าหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 20 ของเดือนพฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายนและกุมภาพนัธ์ และวนัใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (DIMET-W3) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 
466,923 หน่วย 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญั (DIMET-W4) 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัสิทธิ (DIMET-W4) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 806,553,450 
หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (DIMET-W4) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดเอม็ เอ ไอ 
- อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 
- วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 16 พฤศจิกายน 2563 
- อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุน้ 
- ราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ 
- ก าหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายนและธันวาคมของทุกปี วนัใช้

สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 
ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (DIMET-W4) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 
806,553,450 หน่วย 
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การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษ ัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้ นเพื่อด ารงไว ้ซ่ึงความสามารถใน
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
อ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้น 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ี 

 

30. ส ารองตามกฎหมาย 
 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  บริษทัต้องจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได ้

 
31.   (รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ี รับรู้ในขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - 220,940 - - 
(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง 
      ชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (434,209) 1,358,681 (438,736) 439,744 
รวม(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (434,209) 1,579,621 (438,736) 439,744 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่ง(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัขาดทุนทางบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ขาดทุนทางบญัชี (89,687,108) (50,941,661) (58,145,786) (35,576,085) 
     
อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 
ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (17,937,422) (10,188,332) (11,629,157) (7,115,217) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,729,458 6,555,969 8,621,932 520,399 
ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนที่ไม่ไดรั้บรู้เป็น 
        สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
(793,259) 

 
(1,908,038) - (2,782,451) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี 379,708 1,257,268 39,605 6,059,505 
โอนกลบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - 848,852 - - 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด 6,187,306 5,013,902 2,528,884 3,757,508 
(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (434,209) 1,579,621 (438,736) 439,744 

 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2563 
- บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย   

- ก าไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- ก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - 
- ลดอตัราภาษีเงินได ้50% 10% 10% 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับ
งวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวกบั     

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - 
ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน 11,153,900 - - - 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 11,153,900 - - - 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่ง(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัขาดทุนทางบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ขาดทุนทางบญัชี (89,687,108) (50,941,661) (58,145,786) (35,576,085) 
     
อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 
ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (17,937,422) (10,188,332) (11,629,157) (7,115,217) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,729,458 6,555,969 8,621,932 520,399 
ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนที่ไม่ไดรั้บรู้เป็น 
        สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
(793,259) 

 
(1,908,038) - (2,782,451) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี 379,708 1,257,268 39,605 6,059,505 
โอนกลบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - 848,852 - - 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด 6,187,306 5,013,902 2,528,884 3,757,508 
(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (434,209) 1,579,621 (438,736) 439,744 

 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้
31 ธนัวาคม 

2563 
30 มิถุนายน 

2563 
- บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย   

- ก าไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- ก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - 
- ลดอตัราภาษีเงินได ้50% 10% 10% 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับ
งวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวกบั     

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - 
ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน 11,153,900 - - - 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 11,153,900 - - - 
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32.   ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 

 

ส าหรับก าไรต่อหุ้นปรับลด จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียท่ีออกและช าระแลว้ไดป้รับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงค านวณจากจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็นหุ้นสามญั
โดยสมมติว่าหากน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจากใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมาซ้ือหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาด
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด ได้แก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัในกรณีท่ีราคาตามสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิมี
มูลค่าต ่ากวา่ราคาตลาด 

 

การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสมมติว่ามีการออกหุ้นสามญัจาก
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดนั้นแสดงผลลพัธ์เป็นก าไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 

 
33. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

 

33.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด  96,084  107,034 49,875 50,289 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  154,801,195  62,130,861  147,681,025  58,385,356 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  23,185,019  9,749,961  23,132,044  9,720,826 
เงินฝากธนาคารประจ าไม่เกิน 3 เดือน  23,601  23,439  23,601  23,439 

 รวม 178,105,899 72,011,295 170,886,545 68,179,910 
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33.2 รายการไม่กระทบเงินสด 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ซ้ืออุปกรณ์ไม่ไดจ้่ายช าระ 126,729 215,585 126,729 - 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขายยงัไม่ไดช้ าระ - 24,166,564 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,202,213 - 2,462,879 - 
โอนลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาสุทธิกบั    

หน้ีสินตามสัญญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

- 
 

- 4,040,285 
 

- 
ท่ีดินส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมไปยงัส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย ์
 

55,769,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

33.3 หน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับ
งวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี   

    (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

1 มกราคม 2564 รายการเงินสด 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ผลต่างจากการ 
ยกเลิกสัญญาเช่า 

 
โอนออก 

31 ธนัวาคม 
2564  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,661,444  (2,452,696) - - (21,208,748) - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,800,000  - - - - 2,800,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 45,000,000  - - - -     45,000,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,783,334  (6,498,913) 3,889,361  (1,639,850) - 2,533,932 

รวม 78,244,778  (8,951,609)  3,889,361   (1,639,850) (21,208,748)   50,333,932  
 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

1 กรกฎาคม 2563 รายการเงินสด เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 31 ธนัวาคม 2563  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน              16,871,757             (16,871,757)                     -                            -    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   25,031,000         (1,734,252)              364,696               23,661,444  
เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั               2,800,150                       (150) -               2,800,000  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น              43,002,740                1,997,260  -              45,000,000  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า               7,905,798               (1,122,464) -               6,783,334  

รวม 95,611,445 (17,731,363) 364,696 78,244,778 
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33.2 รายการไม่กระทบเงินสด 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ซ้ืออุปกรณ์ไม่ไดจ้่ายช าระ 126,729 215,585 126,729 - 
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขายยงัไม่ไดช้ าระ - 24,166,564 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4,202,213 - 2,462,879 - 
โอนลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาสุทธิกบั    

หน้ีสินตามสัญญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

- 
 

- 4,040,285 
 

- 
ท่ีดินส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมไปยงัส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย ์
 

55,769,500 
 

- 
 

- 
 

- 
 

33.3 หน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับ
งวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี   

    (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

1 มกราคม 2564 รายการเงินสด 
เพ่ิมขึ้น 
ระหว่างปี 

ผลต่างจากการ 
ยกเลิกสัญญาเช่า 

 
โอนออก 

31 ธนัวาคม 
2564  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23,661,444  (2,452,696) - - (21,208,748) - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,800,000  - - - - 2,800,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 45,000,000  - - - -     45,000,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,783,334  (6,498,913) 3,889,361  (1,639,850) - 2,533,932 

รวม 78,244,778  (8,951,609)  3,889,361   (1,639,850) (21,208,748)   50,333,932  
 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

1 กรกฎาคม 2563 รายการเงินสด เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 31 ธนัวาคม 2563  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน              16,871,757             (16,871,757)                     -                            -    
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   25,031,000         (1,734,252)              364,696               23,661,444  
เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั               2,800,150                       (150) -               2,800,000  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น              43,002,740                1,997,260  -              45,000,000  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า               7,905,798               (1,122,464) -               6,783,334  

รวม 95,611,445 (17,731,363) 364,696 78,244,778 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 

1 มกราคม 2564 รายการเงินสด เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 
ผลต่างจากการ
ยกเลิกสัญญาเช่า 31 ธนัวาคม 2564  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

          
9,500,000  (2,000,000) - 

 
- 7,500,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     2,565,894  (2,757,418) 2,462,879 (649,441) 1,621,914 
รวม 12,065,894 (4,757,418) 2,462,879 (649,441) 9,121,914 

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 กรกฎาคม 2563 รายการเงินสด เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 31 ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน       16,871,757          (16,871,757) -                         -    
เงิน กู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั               9,500,150                       (150) -           9,500,000  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า      2,724,619           (158,725) -             2,565,894  
รวม       29,096,526           (17,030,632) - 12,065,894 

 
34. ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

34.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับ
การจ่ายสมทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นจ านวน 0.21 ลา้นบาทและจ านวน 0.55 ลา้นบาทในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั (ส าหรับงวดระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 : จ านวน 0.27 ลา้นบาทและจ านวน 0.40 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามล าดบั)  
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34.2 ผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายแรงงาน ดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  307,333  109,137  76,933  4,810 
ดอกเบ้ียจ่าย  44,729  17,305  12,599  1,665 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  352,062  126,442  89,532  6,475 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น     

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - 205,404 - 54,071 

(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (52,710) 103,979  15,612  33,999 
(ก าไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  (382,217) 1,349,913  (757,406) 983,796 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  (434,927) 1,659,296  (741,794) 1,071,866 
รวม  (82,865) 1,785,738  (652,262) 1,078,341 

 

รายการค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงรวมอยู่ใน
รายการประเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนขาย  128,509  71,715  -    1,665 
คา่ใชจ้่ายในการขาย  59,335  31,636  1,426  - 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร  99,595 23,091  23,483  4,810 
ค่าตอบแทนกรรมการ  64,623 -  64,623 - 
          รวม  352,062  126,442  89,532  6,475 

 

34.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในก าไรหรือขาดทุนเป็น
จ านวน 0.37 ลา้นบาท และจ านวน 0.03 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตามล าดบั 
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34.2 ผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายแรงงาน ดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  307,333  109,137  76,933  4,810 
ดอกเบ้ียจ่าย  44,729  17,305  12,599  1,665 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  352,062  126,442  89,532  6,475 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น     

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - 205,404 - 54,071 

(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (52,710) 103,979  15,612  33,999 
(ก าไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  (382,217) 1,349,913  (757,406) 983,796 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  (434,927) 1,659,296  (741,794) 1,071,866 
รวม  (82,865) 1,785,738  (652,262) 1,078,341 

 

รายการค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงรวมอยู่ใน
รายการประเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนขาย  128,509  71,715  -    1,665 
คา่ใชจ้่ายในการขาย  59,335  31,636  1,426  - 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร  99,595 23,091  23,483  4,810 
ค่าตอบแทนกรรมการ  64,623 -  64,623 - 
          รวม  352,062  126,442  89,532  6,475 

 

34.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในก าไรหรือขาดทุนเป็น
จ านวน 0.37 ลา้นบาท และจ านวน 0.03 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตามล าดบั 
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35. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายบางรายการสามารถน ามาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 

งานระหว่างท า 
  

3,663,751   1,141,869  
 

4,703,127  2,034,190  
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  217,699   1,265,694  104,874,606  23,026,424  
วสัดุและวตัถุดิบใชไ้ป  91,253,954   34,725,671  13,297,922  4,523,894  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -     -     35,000,000   -    
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน  811,800  -     2,051,000  -    
ค่าใชจ้่ายพนกังาน  39,286,293   22,689,783  20,693,931  7,261,961  
ชดเชยเลิกจา้งพนกังาน  -    69,345 - 69,345 
ค่าท่ีปรึกษา  3,983,239   1,128,811  3,709,801  777,074  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  4,042,698  2,099,209 923,349 834,182 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  57,748,398   33,314,862 13,037,957 9,479,745 
ขาดทุนจากลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)  2,207,679  4,133,987 (4,899,129) 2,595,523 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม  429,059   4,023,980  82,979  3,654,583  
 ค่าบริการ   1,471,128   3,538,798 -  -    
 ค่าเช่า   1,926,554   2,351,127  903,010  901,928  
 ค่าสาธารณูปโภค   1,874,543   1,184,924  -  -    
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา   878,242   464,981  -  -    
 ค่าขนส่ง   460,221   335,545 412,628  34,295  
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ   7,629,841   1,509,427  6,752,881  784,796  
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  2,755,510   4,941,122  -  -    
 ค่าใชจ้่ายรับประกนัคุณภาพสินคา้   670,856   77,349  -  -    
 ค่าปรับ   670,384   -    -  -    
 ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  1,721,208  690,524  292,997  -    
 ค่านายหนา้   1,650,843   588,048  1,127,817  -    
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36. วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 50.06 (23.38) 26.68 

 

กลุ่มบริษัทได้น าเคร่ืองจักรที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 
เงินฝากธนาคารตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว  

 

37. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานด าเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจท่ีด าเนินการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน
รวม 5 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสี ส่วนงานการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงาน
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ส่วนงานใหบ้ริการบ ารุงรักษาและส่วนงานอ่ืน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน โดยพิจารณาจากก าไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายไดอื้่น ดอกเบ้ียรับ ก าไร(ขาดทุน)จากการอตัราแลกเปลี่ยน ค่าใชจ้่ายส่วนกลางต่าง ๆ และตน้ทุนทาง 
การเงินในการวดัผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 
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36. วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 50.06 (23.38) 26.68 

 

กลุ่มบริษัทได้น าเคร่ืองจักรที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 
เงินฝากธนาคารตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว  

 

37. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานด าเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจท่ีด าเนินการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน
รวม 5 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสี ส่วนงานการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ส่วนงาน
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ส่วนงานใหบ้ริการบ ารุงรักษาและส่วนงานอ่ืน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน โดยพิจารณาจากก าไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายไดอื้่น ดอกเบ้ียรับ ก าไร(ขาดทุน)จากการอตัราแลกเปลี่ยน ค่าใชจ้่ายส่วนกลางต่าง ๆ และตน้ทุนทาง 
การเงินในการวดัผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

 

 

 
  

ขอ้
มูล

ส่ว
นง

าน
ด า
เนิน

งาน
ส า
หรั

บปี
สิ้น

สุด
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

564
 แล

ะส
 าห
รับ

งวด
ระ
ยะ
เวล

าต
ั ้งแ
ต่ว

นัที่
 1 ก

รก
ฎา
คม

 25
63 

ถึง
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

563
 มีด

งันี้
 

 
(ห
น่ว

ย :
 ลา้

นบ
าท
) 

 
งบ

การ
เงิน

รว
ม 

 
ผลิ

ตแ
ละ

จ าห
น่า
ยสี

 
บริ

กา
รรั
บเห

มา
ก่อ

สร้
าง 

จ าห
น่า
ยว
สัด

ุก่อ
สร้

าง 
บริ

กา
รบ

 ารุง
รัก
ษา

 
ส่ว

นง
าน
อื่น

 
รว
ม 

 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
ราย

ได
จ้าก

ลูก
คา้
ภา
ยน

อก
 

139
.19

 
57.

25 
- 

0.3
5 

- 
- 

0.3
7 

5.1
8 

2.3
4 

1.1
0 

141
.90

 
63.

88 
ก าไ

ร(ข
าด
ทุน

)ขั ้น
ตน้

 
28.

19 
8.2

2 
-   

(0.
44)

 
- 

- 
(0.

78)
 

3.2
4 

0.9
3 

0.7
3 

28.
34 

11.
75 

ราย
ได

อ้ื่น
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.6
6 

1.0
8 

ตน้
ทุน

ใน
กา
รจ
 าห
น่า
ย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(25
.46

) 
(9.

22)
 

ค่า
ใช
จ้่าย

บริ
หา

ร 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(38

.69
) 

(27
.99

) 
ผล

ขา
ดทุ

นด
า้น
เคร

ดิต
ที่ค

าด
ว่าจ

ะเกิ
ดข

ึ ้น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(52

.94
) 

(21
.59

) 
ขา
ดทุ

นจ
ากก

ารว
ดัม

ูลค
่ายตุ

ิธร
รม

เงิน
ลง
ทุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(0.

81)
 

- 
ตน้

ทุน
ทา
งก
ารเ

งิน
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3.
79)

 
(4.

97)
 

ขา
ดทุ

นก่
อน

ราย
ได

(้ค่า
ใช
จ้่าย

)ภา
ษเีงิ

นไ
ด ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(89
.69

) 
(50

.94
) 

 ขอ้
มูล

เพิ ่ม
เติม

เกี่ย
วก

บัก
ารก

ระ
ทบ

ยอ
ดร
ายก

ารที่
มีส

าระ
ส า
คญั

ขอ
งแ
ต่ล

ะส่
วน

งาน
กบั

จ าน
วน

รว
มข

อง
กลุ่

มบ
ริษ

ทั 
 

(ห
น่ว

ย :
 ลา้

นบ
าท
) 

 
งบ

กา
รเงิ

นร
วม

 
 

ผล
ิตแ

ละ
จ าห

น่า
ยสี

 
บริ

กา
รรั
บเห

มา
ก่ อ

สร้
าง 

จ าห
น่า

ยว
สัดุ

ก่ อ
สร้

าง 
บริ

กา
รบ

 ารุง
รัก
ษา

 
ส่ว

นง
าน

อื่น
 

ส่ว
นก

ลา
ง 

รว
ม 

 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
ค่า
เสื่อ

มร
าค
า 

1.9
6 

1.0
4 

- 
- 

- 
- 

1.3
2 

0.4
0 

- 
- 

1.1
4 

0.6
5 

4.3
3 

2.0
9 

ค่า
ตดั

จ าห
น่า

ย 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
0.0

5 
0.0

1 
0.0

5 
0.0

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

74 
 



รายงานประจำาปี
2564
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

226

75 
 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย
เป็นจ านวนเงิน 87.38 ลา้นบาท จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสี (ส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กับลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 รายเป็นจ านวนเงิน 
26.68  ลา้นบาทจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสี) 

 

38.   รายได ้
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลการจ าแนกรายไดแ้ละขอ้มูลรายไดท่ี้เปิดเผยตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563    
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานด าเนินงาน   
 

ผลิตและจ าหน่ายสี 
บริการรับเหมา

ก่อสร้าง จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง บริการบ ารุงรักษา ส่วนงานอื่น รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
             

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 139.19 57.25 - 0.35 - - 0.37 5.18 2.34 1.10 141.90 63.88 
             

รายไดจ้ าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดย             
- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  139.19  57.25 - - - -  -    -  2.34  1.10  141.53  58.35 
- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง  -    - - 0.35 - -  0.37  5.18  -    -  0.37    5.53 

รวม  139.19  57.25 - 0.35 - -  0.37  5.18  2.34  1.10  141.90  63.88 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจ านวนเงินของราคาของรายการท่ีไดปั้นส่วนใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
การให้บริการบ ารุงรักษา  1,023,763 300,000 
การขายพลงังานไฟฟ้า  39,946,056 42,364,132 

รวม  40,969,819 42,664,132 
 

บริษทัคาดว่าจะรับรู้จ านวนเงินของราคาของรายการท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นรายไดใ้นงวดอนาคตดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ขึ้นไป รวม 
การให้บริการบ ารุงรักษา  403,757  403,757  216,249   1,023,763  
การขายพลงังานไฟฟ้า  2,349,768  2,349,768 35,246,520  39,946,056 

รวม 1,011,756 2,329,263 39,597,479 42,938,498  2,753,525  2,753,525 35,462,769  40,969,819 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย
เป็นจ านวนเงิน 87.38 ลา้นบาท จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสี (ส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 : กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กับลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 รายเป็นจ านวนเงิน 
26.68  ลา้นบาทจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายสี) 

 

38.   รายได ้
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลการจ าแนกรายไดแ้ละขอ้มูลรายไดท่ี้เปิดเผยตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563    
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานด าเนินงาน   
 

ผลิตและจ าหน่ายสี 
บริการรับเหมา

ก่อสร้าง จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง บริการบ ารุงรักษา ส่วนงานอื่น รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
             

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 139.19 57.25 - 0.35 - - 0.37 5.18 2.34 1.10 141.90 63.88 
             

รายไดจ้ าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดย             
- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  139.19  57.25 - - - -  -    -  2.34  1.10  141.53  58.35 
- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง  -    - - 0.35 - -  0.37  5.18  -    -  0.37    5.53 

รวม  139.19  57.25 - 0.35 - -  0.37  5.18  2.34  1.10  141.90  63.88 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจ านวนเงินของราคาของรายการท่ีไดปั้นส่วนใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
การให้บริการบ ารุงรักษา  1,023,763 300,000 
การขายพลงังานไฟฟ้า  39,946,056 42,364,132 

รวม  40,969,819 42,664,132 
 

บริษทัคาดว่าจะรับรู้จ านวนเงินของราคาของรายการท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นรายไดใ้นงวดอนาคตดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ขึ้นไป รวม 
การให้บริการบ ารุงรักษา  403,757  403,757  216,249   1,023,763  
การขายพลงังานไฟฟ้า  2,349,768  2,349,768 35,246,520  39,946,056 

รวม 1,011,756 2,329,263 39,597,479 42,938,498  2,753,525  2,753,525 35,462,769  40,969,819 
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บริษทัคาดว่าจะรับรู้จ านวนเงินของราคาของรายการท่ีไดปั้นส่วนให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ียงัไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นรายไดใ้นงวดอนาคตดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ขึ้นไป รวม 
การให้บริการบ ารุงรักษา     300,000 - - 300,000 
การขายไฟฟ้า 2,353,563 2,353,563    37,657,006 42,364,132 

รวม 2,653,563 2,353,563    37,657,006 42,664,132 
 

จ านวนรายไดท่ี้บริษทัรับรู้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีเคยรวมอยู่ในหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 
การใหบ้ริการก่อสร้าง 58,731 - 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีจ านวนรายไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้ในงวดก่อน  

 

39. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นเครดิต
และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะพิจารณาเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ตาม
ความเหมาะสมโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของความเส่ียง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะ
ประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

 

ความเส่ียงดา้นตลาด 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยความเส่ียงดา้นสกุลเงิน ความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นราคาอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี
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ความเส่ียงดา้นสกุลเงิน 
 

ความเส่ียงด้านสกุลเงินเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง
การเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีรายการ
ค้ากับเงินสดในมือและเจ้าหน้ีการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้บริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนโดยเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 (หน่วย : เงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ   -     -    33,831 - 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย  -     42,418  85 22,136 

 

 (หน่วย : เงินตราตา่งประเทศ) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2564 2563 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย               -               2,490  85 - 

 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวส าหรับความเส่ียงดา้นสกุลเงินท่ีจะมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ะเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ้น 3%  -   6  -   - 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 3%  -  (6)  -  - 
     

ถา้สกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ้น 3%  (31,406)  (15,492)  (1,844)  5 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 3%  31,406   15,492   1,844  (5) 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ
ทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงก าหนดให้จ่ายช าระดอกเบ้ียแบบลอยตวั ดงันั้นกลุ่ม
บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาด 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีจะมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ะเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
ถา้อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 0.5% - (0.03) - - 
ถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง 0.5% - 0.03 - - 
 
ความเส่ียงดา้นราคา 

 

ความเส่ียงดา้นราคาเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
มีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าในอนาคตของเงินลงทุนในหุ้นสามญัดงักล่าว 

 

ข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเส่ียงด้านราคาของเงินลงทุนในหุ้นสามัญซ่ึงไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึง
ท าใหเ้กิดผลขาดทุนทางการเงินต่อกลุ่มบริษทั 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยต์ามสัญญาและผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายซ่ึุงค านวณโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงระบุอตัราการกนัส ารองคงท่ีโดยขึ้นอยู่กบัจ านวนวนัท่ีคา้ง
ช าระเกินก าหนดของลูกหน้ีการคา้ โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายช าระของลูกหน้ี
การคา้ในอนาคต มีดงัน้ี 
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ความเส่ียงดา้นสกุลเงิน 
 

ความเส่ียงด้านสกุลเงินเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง
การเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีรายการ
ค้ากับเงินสดในมือและเจ้าหน้ีการค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงฝ่ายบริหารได้บริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนโดยเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 (หน่วย : เงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ   -     -    33,831 - 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย  -     42,418  85 22,136 

 

 (หน่วย : เงินตราตา่งประเทศ) 
 งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 2564 2563 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย               -               2,490  85 - 

 

การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวส าหรับความเส่ียงดา้นสกุลเงินท่ีจะมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ะเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ้น 3%  -   6  -   - 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 3%  -  (6)  -  - 
     

ถา้สกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ้น 3%  (31,406)  (15,492)  (1,844)  5 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 3%  31,406   15,492   1,844  (5) 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือ
ทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงก าหนดให้จ่ายช าระดอกเบ้ียแบบลอยตวั ดงันั้นกลุ่ม
บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาด 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีจะมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ะเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับงวด 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

1 กรกฎาคม 2563  
ถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
ถา้อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น 0.5% - (0.03) - - 
ถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง 0.5% - 0.03 - - 
 
ความเส่ียงดา้นราคา 

 

ความเส่ียงดา้นราคาเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
มีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าในอนาคตของเงินลงทุนในหุ้นสามญัดงักล่าว 

 

ข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวส าหรับความเส่ียงด้านราคาของเงินลงทุนในหุ้นสามัญซ่ึงไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึง
ท าใหเ้กิดผลขาดทุนทางการเงินต่อกลุ่มบริษทั 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยต์ามสัญญาและผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายซ่ึุงค านวณโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงระบุอตัราการกนัส ารองคงท่ีโดยขึ้นอยู่กบัจ านวนวนัท่ีคา้ง
ช าระเกินก าหนดของลูกหน้ีการคา้ โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
ปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายช าระของลูกหน้ี
การคา้ในอนาคต มีดงัน้ี 
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     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 ยงัไม่ถึง 

ก าหนดช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถงึ 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถงึ 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป รวม 

อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.11%-12.22% 0.16%-33.33% 2.39%-100.00% 2.13%-100.00% 100.00%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 15,992,304 5,920,497 374,151 1,488,829 60,336,348 84,112,129 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยต์ามสัญญา 148,787 38,112  -     -    4,078,636 4,265,535 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 587,651 1,079,791 345,479 1,099,152 64,414,984 67,527,057 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 ยงัไม่ถึง 

ก าหนดช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถงึ 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถงึ 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 
รวม 

อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.05%-5.76% 0.08%-18.61% 1.36%-45.98% 20.37%-68.29% 100%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 26,490,427 7,507,266 40,356,097 5,144,491 15,746,860 95,245,141 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยต์ามสัญญา 4,169,914 - - - - 4,169,914 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 41,063 39,003 - 4,252,948 15,746,860 20,079,874 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถงึ 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถึง 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 
รวม 

อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 2.20%-7.70% 6.22%-12.54% 29.79%-50.29% 19.15%-62.08% 100.00%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 25,027,378 11,480,760 1,372,590 5,227,408 34,619,299 77,727,435 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1,097,825 2,066,543 653,086 1,883,178 20,609,115 26,309,747 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถึง 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถงึ 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป รวม 

อตัราผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.14%-0.38% 0.69%-8.91% 13.85%-45.98% 20.37%-68.29% 100%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 19,586,767 5,926,698 1,147,815 47,111,045 16,549,424 90,321,749 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 41,331 170,528 183,844 21,393,481 16,549,424 38,338,608 
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     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 ยงัไม่ถึง 

ก าหนดช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถงึ 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถงึ 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป รวม 

อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.11%-12.22% 0.16%-33.33% 2.39%-100.00% 2.13%-100.00% 100.00%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 15,992,304 5,920,497 374,151 1,488,829 60,336,348 84,112,129 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยต์ามสัญญา 148,787 38,112  -     -    4,078,636 4,265,535 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 587,651 1,079,791 345,479 1,099,152 64,414,984 67,527,057 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 ยงัไม่ถึง 

ก าหนดช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถงึ 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถงึ 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 
รวม 

อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.05%-5.76% 0.08%-18.61% 1.36%-45.98% 20.37%-68.29% 100%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 26,490,427 7,507,266 40,356,097 5,144,491 15,746,860 95,245,141 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยต์ามสัญญา 4,169,914 - - - - 4,169,914 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 41,063 39,003 - 4,252,948 15,746,860 20,079,874 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถงึ 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถึง 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 
รวม 

อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 2.20%-7.70% 6.22%-12.54% 29.79%-50.29% 19.15%-62.08% 100.00%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 25,027,378 11,480,760 1,372,590 5,227,408 34,619,299 77,727,435 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1,097,825 2,066,543 653,086 1,883,178 20,609,115 26,309,747 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 
เกินก าหนดช าระ  

1 ถึง 3 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

3 ถึง 6 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

6 ถงึ 12 เดือน 
เกินก าหนดช าระ 

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป รวม 

อตัราผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.14%-0.38% 0.69%-8.91% 13.85%-45.98% 20.37%-68.29% 100%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 19,586,767 5,926,698 1,147,815 47,111,045 16,549,424 90,321,749 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 41,331 170,528 183,844 21,393,481 16,549,424 38,338,608 
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเป็นความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะประสบกบัความยากล าบากในการช าระคืนภาระ
ผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงตอ้งช าระดว้ยเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

 

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
ตามจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่คิดลด มีดงัน้ี 

 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,067,698 - - 1,067,698 1,067,698 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 40,660,240 - - 40,660,240 40,660,240 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,800,000 - - 2,800,000 2,800,000 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน - - - - - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 45,000,000 - - 45,000,000 45,000,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,469,120 1,424,859 - 2,893,979 2,533,932 

 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,522,023 - - 10,522,023 10,522,023 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 46,828,176 - - 46,828,176 46,828,176 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   2,800,000 - -   2,800,000   2,800,000 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 424,930 - - 424,930 424,930 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 45,000,000 - - 45,000,000 45,000,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,838,904 6,405,287 - 8,244,191 6,783,334 

 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,763,158 - - 15,763,158 15,763,158 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 25,720,254 - - 25,720,253 25,720,253 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 444,000 1,389,000 - 1,833,000 1,621,914 
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    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,222,957 - - 44,222,957 44,222,957 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 25,189,602 - - 25,189,602 25,189,602 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 585,039 2,340,145 - 2,925,184 2,565,894 

 
40.  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรมไดใ้ห้ค านิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็น
ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า  โดยไม่ค านึงว่าราคาดงักล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้มาจากการ
ประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวก าหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่าวก าหนดหรืออนุญาตใหท้ าการวดัมูลค่ายติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 
ระดบั 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด

นั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : ลา้นบาท) 
       
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
มลูค่ายติุธรรม ล าดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม 
เทคนิคการประเมิน 

2564 2563 2564 2563 
       
เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน 0.03 0.03 0.03 0.03 ระดบั 1 วิธีราคาตลาด 
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน 47.27 46.03 45.73 45.73 ระดบั 2 วิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน 14.36 16.41 14.36 16.41 ระดบั 3 วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
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    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,222,957 - - 44,222,957 44,222,957 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 25,189,602 - - 25,189,602 25,189,602 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 585,039 2,340,145 - 2,925,184 2,565,894 

 
40.  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรมไดใ้ห้ค านิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็น
ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า  โดยไม่ค านึงว่าราคาดงักล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้มาจากการ
ประมาณการโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวก าหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่าวก าหนดหรืออนุญาตใหท้ าการวดัมูลค่ายติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 
ระดบั 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด

นั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีการวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน มีดงัน้ี 

 

    (หน่วย : ลา้นบาท) 
       
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
มลูค่ายติุธรรม ล าดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม 
เทคนิคการประเมิน 

2564 2563 2564 2563 
       
เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน 0.03 0.03 0.03 0.03 ระดบั 1 วิธีราคาตลาด 
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน 47.27 46.03 45.73 45.73 ระดบั 2 วิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน 14.36 16.41 14.36 16.41 ระดบั 3 วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
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ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีจดัประเภทในระดบั 3 ของล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั 5.25%  10.24% 5.25%  10.24% 
 อตัราการเติบโตของยอดขาย 2.00%-10.00% 5.00% 2.00%-10.00% 5.00% 
 อตัราก าไรขั้นตน้ 16.21% 11.10% 16.21% 11.10% 
 ส่วนลดจากการขาดสภาพคล่อง 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

 

ความอ่อนไหวของการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนไม่จดทะเบียน     
ถา้อตัราตน้ทุนทางการเงินเพิม่ขึ้น 0.25% (819,085) (1,100,000) (819,085) (1,100,000) 
ถา้อตัราตน้ทุนทางการเงินลดลง 0.25% 845,442 1,210,000  845,442 1,210,000  
     

ถา้อตัราการเติบโตของยอดขายเพิม่ขึ้น 5% 4,866,146 2,100,000  4,866,146 2,100,000  
ถา้อตัราการเติบโตของยอดขายลดลง 5% (4,876,276) (3,500,000) (4,876,276) (3,500,000) 
     

ถา้อตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น 1% 9,701,521 20,000 9,701,521 20,000 
ถา้อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง 1% (9,711,652) (20,000) (9,711,652) (20,000) 
     

ถา้อตัราส่วนลดจากการขาดสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 5% (1,527,560) (1,025,000) (1,527,560) (1,025,000) 
ถา้อตัรส่วนลดจากการขาดสภาพคล่องลดลง 5% 1,517,430  1,025,000  1,517,430  1,025,000  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน  
มีดงัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
ล าดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 
ยติุธรรม 

ราคา 
ตามบญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,800,00 2,757,025 2,800,000  2,817,458 ระดับ 2 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 45,000,000 45,000,000 45,000,000  43,239,130 ระดับ 2 
      

 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
ล าดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 
ยติุธรรม 

ราคา 
ตามบญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,500,000 7,384,888 9,500,000 9,559,233 ระดับ 2 
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ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ ราคาตามบญัชีมีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและกิจการอ่ืน ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตาม

สัญญาดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทั 
 

41. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุ  
 

บริษทัย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือพลงังานไฟฟ้าและไอน ้าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะหรือเช้ือเพลิงจากขยะ 
ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โดยไดรั้บสิทธิ
และประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิตามท่ี
ก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
ในฐานะท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
บตัรส่งเสริมการลงทนุ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดเ้ร่ิมกระบวนการผลิตจากสิทธิพิเศษดงักล่าว 

 

42. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

42.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยัจ านวน 1 สัญญา        
โดยมีระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 40,000 บาท (2563 : เดือนละ 15,500  
- 44,000 บาท) 

 

42.2    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งบริการรักษาท าความสะอาด
กบับริษทัแห่งหน่ึงโดยมีระยะเวลา 1 ปี บริษทัยอ่ยมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 17,100 บาท  

 

42.3     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษางานดา้นโรงไฟฟ้าใน
ทุกโครงการของบริษัทจ านวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีข้อผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 
20,619 บาท  

 

42.4     ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัคงเหลือจากการท าสัญญาซ้ือขายและอนุญาต
ให้ใชสิ้ทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจา้งท าเวบ็ไซตก์บับริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 712,000 บาท และสัญญา
ดูแลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีข้อผูกพนัท่ีต้องจ่าย
ค่าบริการเดือนละ 20,000 บาท (2563 : จ านวน 1 สัญญา ค่าบริการเดือนละ 20,000) 

 

42.5     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายจ านวน 2 สัญญา บริษทั
มีข้อผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 50,000 บาท และอัตราชั่วโมงละ 7,000 บาท   (2563 :  จ านวน 1 
สัญญา ค่าบริการเดือนละ 50,000 บาท) 
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42.6    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสัญญาสิทธิการผลิต จ าหน่ายและการช่วยเหลือ
ทางเทคนิคจากต่างประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 

 

สัญญาระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท Valspar Paint (เดิมช่ือ Wattyl) ของประเทศ
ออสเตรเลีย ในการผลิตและจ าหน่ายสีเคลือบไมแ้ละสีทาอาคาร สัญญาน้ีจะครบก าหนดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิในอตัราร้อยละของราคาขายสุทธิแต่ไม่น้อยกวา่
จ านวนขั้นต ่ายกเวน้เกิดเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2560 บริษัทได้เข้าท าสัญญาส าหรับระยะเวลา 5 ปี ระหว่างบริษัทและ 
Carboline International Corporation ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตและจ าหน่ายสารเคลือบสี
ธรรมดา สารเคลือบสีและสีป้องกนัอคัคีภยั โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิในอตัราร้อยละของ
ราคาขายสุทธิแตไ่ม่นอ้ยกวา่จ านวนขั้นต ่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

  
42.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษาผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและจดัท าเงินเดือน

ระยะเวลา 1 ปี กับบริษัท 2 แห่ง จ านวน 3 สัญญา บริษัทมีภาระผูกพนัคงเหลือจากการท าสัญญาจ านวน 
50,000 บาทและค่าบริการเดือนละ 70-75 บาทต่อคน แต่ไม่นอ้ยกวา่จ านวนขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

42.8 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการบริหารทีมขาย , 
การผลิตสี และการปรับปรุงสี จ านวน 4 สัญญา บริษัทมีข้อผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 45,000-
220,000 บาท    

 

42.9 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาเก่ียวกบัดา้นการเงินและแผนธุรกิจ 
จ านวน 2 สัญญา กบับริษทั 2 แห่ง บริษทัมีภาระผกูพนัคงเหลือจากการท าสัญญาจ านวน 2.75 ลา้นบาท  
   

42.10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกับการว่าจา้งออกแบบงานตกแต่งภายใน
ส านกังาน จ านวน 1 สัญญา กบับริษทั 1 แห่ง บริษทัมีภาระผูกพนัคงเหลือจากการท าสัญญาจ านวน 180,000 บาท 
   

42.11 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการกับบริษทั 4 แห่ง โดยมีระยะเวลา 1-5 ปี 
บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการวนัละ 400 บาทและเดือนละ 1,000 - 55,000 บาท 
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ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ ราคาตามบญัชีมีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและกิจการอ่ืน ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตาม

สัญญาดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทั 
 

41. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  
 

บริษทัย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือพลงังานไฟฟ้าและไอน ้าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะหรือเช้ือเพลิงจากขยะ 
ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โดยไดรั้บสิทธิ
และประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิตามท่ี
ก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
ในฐานะท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละ
บตัรส่งเสริมการลงทนุ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดเ้ร่ิมกระบวนการผลิตจากสิทธิพิเศษดงักล่าว 

 

42. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

42.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยัจ านวน 1 สัญญา        
โดยมีระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 40,000 บาท (2563 : เดือนละ 15,500  
- 44,000 บาท) 

 

42.2    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งบริการรักษาท าความสะอาด
กบับริษทัแห่งหน่ึงโดยมีระยะเวลา 1 ปี บริษทัยอ่ยมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 17,100 บาท  

 

42.3     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษางานดา้นโรงไฟฟ้าใน
ทุกโครงการของบริษัทจ านวน 1 สัญญา โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีข้อผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 
20,619 บาท  

 

42.4     ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัคงเหลือจากการท าสัญญาซ้ือขายและอนุญาต
ให้ใชสิ้ทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจา้งท าเวบ็ไซตก์บับริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 712,000 บาท และสัญญา
ดูแลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีข้อผูกพนัท่ีต้องจ่าย
ค่าบริการเดือนละ 20,000 บาท (2563 : จ านวน 1 สัญญา ค่าบริการเดือนละ 20,000) 

 

42.5     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายจ านวน 2 สัญญา บริษทั
มีข้อผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 50,000 บาท และอัตราชั่วโมงละ 7,000 บาท   (2563 :  จ านวน 1 
สัญญา ค่าบริการเดือนละ 50,000 บาท) 
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42.6    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสัญญาสิทธิการผลิต จ าหน่ายและการช่วยเหลือ
ทางเทคนิคจากต่างประเทศ 2 แห่ง ดงัน้ี 

 

สัญญาระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท Valspar Paint (เดิมช่ือ Wattyl) ของประเทศ
ออสเตรเลีย ในการผลิตและจ าหน่ายสีเคลือบไมแ้ละสีทาอาคาร สัญญาน้ีจะครบก าหนดในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิในอตัราร้อยละของราคาขายสุทธิแต่ไม่น้อยกว่า
จ านวนขั้นต ่ายกเวน้เกิดเหตุสุดวิสัยตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2560 บริษัทได้เข้าท าสัญญาส าหรับระยะเวลา 5 ปี ระหว่างบริษัทและ 
Carboline International Corporation ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อผลิตและจ าหน่ายสารเคลือบสี
ธรรมดา สารเคลือบสีและสีป้องกนัอคัคีภยั โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิในอตัราร้อยละของ
ราคาขายสุทธิแตไ่ม่นอ้ยกวา่จ านวนขั้นต ่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

  
42.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษาผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและจดัท าเงินเดือน

ระยะเวลา 1 ปี กับบริษัท 2 แห่ง จ านวน 3 สัญญา บริษัทมีภาระผูกพนัคงเหลือจากการท าสัญญาจ านวน 
50,000 บาทและค่าบริการเดือนละ 70-75 บาทต่อคน แต่ไม่นอ้ยกวา่จ านวนขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

42.8 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งที่ปรึกษาเกี่ยวกบัการบริหารทีมขาย , 
การผลิตสี และการปรับปรุงสี จ านวน 4 สัญญา บริษัทมีข้อผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 45,000-
220,000 บาท    

 

42.9 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาเก่ียวกบัดา้นการเงินและแผนธุรกิจ 
จ านวน 2 สัญญา กบับริษทั 2 แห่ง บริษทัมีภาระผกูพนัคงเหลือจากการท าสัญญาจ านวน 2.75 ลา้นบาท  
   

42.10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเก่ียวกับการว่าจา้งออกแบบงานตกแต่งภายใน
ส านกังาน จ านวน 1 สัญญา กบับริษทั 1 แห่ง บริษทัมีภาระผูกพนัคงเหลือจากการท าสัญญาจ านวน 180,000 บาท 
   

42.11 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการกับบริษทั 4 แห่ง โดยมีระยะเวลา 1-5 ปี 
บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการวนัละ 400 บาทและเดือนละ 1,000 - 55,000 บาท 
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43. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม 

 
จดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะ 
การเงินรวม 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอืน่ 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,133,582 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 2,904,660 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจการอืน่ ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 62,734 

 

 (หน่วย : บาท) 
  ส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ 
งบก าไรขาดทนุ 
เบด็เสร็จรวม 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
เฉพาะกิจการ 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 975,739  975,739 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 21,591,664 21,623,995 
ตน้ทุนขายและบริการ คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 652,884 - 

 
 

44.   คดีความ 
 

44.1 ในเดือนกรกฎาคม 2563 นายยู ้หว่า แซ่ลี ไดฟ้้องร้องบริษทัต่อศาลแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบ้ียจากบริษทัจ านวน 29.38 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัไดท้ าผิดสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 
อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดท้ าผิดสัญญาตามที่น ักลงทุนกล่าวหาแต่อย่างใด เนื่องจากศาลจงัหวดั
สมุทรปราการ มีค าสั่งให้นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัระงบัการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แลว้(เพิ่มทุน) ที่จดัสรรและเสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั รวมทั้งบริษทัไดร้ับแจง้จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(ส านักงาน กลต.) เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ว่า
บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน กลต. จึงเป็น
เหตุให้บริษทัยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ ่มทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลจังหวดัสมุทรปราการ  
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44.2 ในเดือนพฤษภาคม 2564 Mr. Mattia Regosa และ Mrs. Marta Regosa (ในฐานะท่ีเป็นคู่สัญญาในการ
จ าหน่ายหุ้นสามญัของ IAM Industrial Asset Management Srl ซ่ึงเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั  
จดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมายของประเทศอิตาลี) ไดฟ้้องร้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษทัช าระเงินค่า
ซ้ือหุ้นสามญัของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามสัญญาซ้ือขายหุ้นส่วนที่เหลือจ านวน 
110.73 ลา้นบาทพร้อมทั้งค่าเสียหายจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเน่ืองจากการผิดนัดช าระค่าหุ้นอีก
จ านวน 26.81 ลา้นบาทรวมจ านวน 137.54 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัไดท้ าผิดสัญญาไม่ช าระค่า
ซ้ือหุ้นสามญัพร้อมทั้งรับโอนหุ้นสามญัของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามก าหนดเวลาท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดท้ าผิดสัญญาตามขอ้กล่าวหาแต่อย่างใด เน่ืองจาก
ตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาระบุว่า หากการซ้ือขายหุ้นไม่ไดร้ับอนุมติัจากผูถ้ือหุ้นหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ให้ถือว่าสัญญาส้ินสุดลง และผูข้ายจะคืนเงินมดัจ าให้แก่บริษทัฯทนัที เม่ือผูถื้อหุ้นไม่ช าระเงิน
เพิ่มทุนและส านักงาน กลต.ไม่อนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่มทุน(PP) สัญญาจึงส้ินสุดลง และผูข้ายตอ้งคืนเงิน
มดัจ าต่อไป 

 

ทั้งน้ี คดีความดงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางศาลโดยบริษทัเช่ือว่าทา้ยท่ีสุดแลว้ผลการพิจารณา
ของศาลจะไม่เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทั  ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากเร่ืองดงักล่าวในงบการเงิน 

 

44.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 ผูถ้ือหุ้นของบริษทัจ านวน 5 รายไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงไดอ้นุมตัิแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพิ ่มเติมและไดอ้นุมตัิการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการที่จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563 ของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงจดัประชุมโดยบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2563 ศาล
ชั้นตน้พิพากษายกค าร้องของผูย้ื่นค าร้อง ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูย้ื่นค าร้องไดข้ออุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื่นแกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 1 
 

45. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพื่อให้ออกงบการเงิน
ไดเ้ม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
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43. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม 

 
จดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะ 
การเงินรวม 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอืน่ 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุนส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,133,582 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 2,904,660 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจการอืน่ ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 62,734 

 

 (หน่วย : บาท) 
  ส าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ 
งบก าไรขาดทนุ 
เบด็เสร็จรวม 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
เฉพาะกิจการ 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 975,739  975,739 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 21,591,664 21,623,995 
ตน้ทุนขายและบริการ คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 652,884 - 

 
 

44.   คดีความ 
 

44.1 ในเดือนกรกฎาคม 2563 นายยู ้หว่า แซ่ลี ไดฟ้้องร้องบริษทัต่อศาลแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบ้ียจากบริษทัจ านวน 29.38 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัไดท้ าผิดสัญญาจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 
อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดท้ าผิดสัญญาตามที่น ักลงทุนกล่าวหาแต่อย่างใด เนื่องจากศาลจงัหวดั
สมุทรปราการ มีค าสั่งให้นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัระงบัการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แลว้(เพิ่มทุน) ที่จดัสรรและเสนอขายให้กบับุคคลในวงจ ากดั รวมทั้งบริษทัไดร้ับแจง้จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(ส านักงาน กลต.) เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ว่า
บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน กลต. จึงเป็น
เหตุให้บริษทัยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ ่มทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดัขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลจังหวดัสมุทรปราการ  
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44.2 ในเดือนพฤษภาคม 2564 Mr. Mattia Regosa และ Mrs. Marta Regosa (ในฐานะท่ีเป็นคู่สัญญาในการ
จ าหน่ายหุ้นสามญัของ IAM Industrial Asset Management Srl ซ่ึงเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั  
จดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมายของประเทศอิตาลี) ไดฟ้้องร้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษทัช าระเงินค่า
ซ้ือหุ้นสามญัของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามสัญญาซ้ือขายหุ้นส่วนที่เหลือจ านวน 
110.73 ลา้นบาทพร้อมทั้งค่าเสียหายจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเน่ืองจากการผิดนัดช าระค่าหุ้นอีก
จ านวน 26.81 ลา้นบาทรวมจ านวน 137.54 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัไดท้ าผิดสัญญาไม่ช าระค่า
ซ้ือหุ้นสามญัพร้อมทั้งรับโอนหุ้นสามญัของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามก าหนดเวลาท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดท้ าผิดสัญญาตามขอ้กล่าวหาแต่อย่างใด เน่ืองจาก
ตามบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาระบุว่า หากการซ้ือขายหุ้นไม่ไดร้ับอนุมตัิจากผูถ้ือหุ้นหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ให้ถือว่าสัญญาส้ินสุดลง และผูข้ายจะคืนเงินมดัจ าให้แก่บริษทัฯทนัที เม่ือผูถื้อหุ้นไม่ช าระเงิน
เพิ่มทุนและส านักงาน กลต.ไม่อนุญาตให้ขายหุ้นเพิ่มทุน(PP) สัญญาจึงส้ินสุดลง และผูข้ายตอ้งคืนเงิน
มดัจ าต่อไป 

 

ทั้งน้ี คดีความดงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางศาลโดยบริษทัเช่ือว่าทา้ยท่ีสุดแลว้ผลการพิจารณา
ของศาลจะไม่เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทั  ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากเร่ืองดงักล่าวในงบการเงิน 

 

44.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 ผูถ้ือหุ้นของบริษทัจ านวน 5 รายไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งเพิกถอนมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 ซ่ึงไดอ้นุมตัิแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพิ ่มเติมและไดอ้นุมตัิการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการที่จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563 ของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงจดัประชุมโดยบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2563 ศาล
ชั้นตน้พิพากษายกค าร้องของผูย้ื่นค าร้อง ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูย้ื่นค าร้องไดข้ออุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื่นแกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 1 
 

45. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพื่อให้ออกงบการเงิน
ไดเ้ม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
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เอกสารแนบ�1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

และเลขานุการบริษัท
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240 เอกสารแนบ 1-06

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�7�กันยายน�2564

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท	การบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต	ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
• ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	รุ่นที่	35	

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
188/2021	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• หลักสูตร	“ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)”	รุ่นที่		9
• หลักสูตร	“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”	รุ่นที่	14
• หลักสูตร	“ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน”	รุ่นที่	15
• หลักสูตร	“วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”	รุ่นที่	56
• การเมืองการปกครองส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	สถาบันพระปกเกล้า	ปปร.8
• International	Police	Management	Program	จากประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การท�างาน

• กรรมการ	บริษัท	ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)		(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา	บริษัท	เอคิว	เอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษาพิเศษส�านักงานต�ารวจแห่งช�าติ	(สบ	10)	(ปัจจุบัน)
• เป็นคณะอนกุรรมการด้านการขนส่งทางน�า้และพาณชิยนาว	ีสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย
• รองประธานคณะท�างานก�ากับติดตามการใช้ประโยชน์จากกัญชา	
• ตามค�าสั่งกระทรวง	สาธารณสุข	ที่	814/2563	
• เป็นคณะท�างานด้านการด�าเนินการคดีของบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	

พล.ต.อ.อดิศร์��งามจิตสุขศรี�

• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
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• เป็นประธานทีป่รกึษาการจัดท�ายทุธศาสตร์การรกัษาความปลอดภยัและอ�านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

• เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้า	
• เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	
• เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	
• เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย	
• เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวไทย	
• วิเคราะห์จัดท�ายุทธศาสตร์กองบังคับการต�ารวจท่องเที่ยว	
• วเิคราะห์จัดท�าหลกัสตูรการช่วยเหลอืนกัท่องเท่ียวต่างชาติในสถานการณ์ฉุกเฉิน	
• จัดท�าศูนย์รับแจ้งเหตุ	(1155)	ของต�ารวจท่องเที่ยว	
• 11	–	15	ม.ิย.	2549	ปฏบัิตหิน้าทีน่ายต�ารวจเกยีรตยิศประจ�าพระองค์จกัรพรรดิ	

แห่งประเทศญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	
• กรรมการบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	(บ.ข.ส.)	
• กรรมการบริหารองค์การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	(ร.ส.พ.)	
• ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	(ร.ฟ.ท.)
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�24�กรกฎาคม�2564

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
187/2021	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
36/2005)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Certification	 Program	 (DCP)	 รุ่นท่ี	
215/2016		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• อบรมหลกัสูตร	“ถอดรหสั	7	นสิยั	สร้างความส�าเร็จให้ชวีติและองค์กร”	โดยนคิม
อุตสาหกรรมบางปู	

• อบรมหลักสูตร	“Basic	Cargo	Handling,	Airline	Business	Training	Dept”	
โดย	Thai	Airway	International	Public	Company	Limited.	

• อบรม	“หลกัสตูรการติดตามระบบคณุภาพภายใน”	Direct	Organizing	Supply:	
SD	–	M0	

• อบรมหลักสูตร	“Good	Governance	&	Competitiveness	Program”	โดย
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย,ตลาดหลกัทรพัย์ใหม่	และธนาคารไทยพาณชิย์

• อบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร	สถาบนัความ
ปลอดภัยในการท�างาน		

• โครงการ	“การยกระดับ	มาตรฐาน	วิธีการผลิตที่ดี	GMP	รุ่นที่	1”	โดยส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		

• Business	Planning	for	SMEs	Workshop.	Bangkok	Bank	in	association	
with	Deloitte	Touche	Tohmatsu	

นายวิชัย��วนวิทย์���

• รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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• Certificate	for	contribute	to	the	success	of	the	15th	OCA	General	
Assembly	Olympic	Council	of	Asia	(7-9	December	1996)

• In	Search	of	Professional	Manager:	MICRO	MBA	Advance	Institute	of	
Multi	Studies	

• Building	Maintenance	Fundamental	Training	Couse	1	Japan	Building	
Maintenance	Association.	Tokyo,	Japan	

ประสบการณ์การท�างาน

• ประธานบริษัทและกรรมการ	บริษัท	ฮาตาริ	ไวร์เลส	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	วนวิทย์	 เมทัลเวิร์ค	จ�ากัด	

(ปัจจุบัน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ฮาตาริ	เทคโนโลยี	จ�ากัด	และ	บริษัท	ฮาตา	ออ

โตแก๊ส	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	จุน	เอส.ดับบลิว.พี	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา	บริษัท	Pure	Bio	Farm	และบริษัท	มายด์แคร์	บาย	ธัยสมุย	จ�ากัด	

(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฮาตาริ	อิเลกทริค	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เพียว	ซุปเปอร์คาร์	จ�ากัด	
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กิจการร่วมค้า	(FMHT)	
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	กรบดินทร์	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ฮาตาริ	แอลอีดี	จ�ากัด	
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บียอนด์	โมบาย	จ�ากัด	(ฮาตาริ	คอนเน็กท์)	
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ประวัติการศึกษา

• Post-Doctoral:	Researching	Associate,	The	University	of	Cambridge,	
UK

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ	 สาขา
วิทยาการจัดการและบริการ		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติ	กลุม่วชิาการจดัการเชงิกลยทุธ์	สาขาการจดัการเชงิกล
ยุทธขั้นสูง	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	(เกียรตินิยมอันดับ	1)

• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	 สาขาวิศวอุตสาหกรรม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัยนิปปอน	ประเทศญี่ปุ่น	

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	 สาขาวิศวอุตสาหกรรม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
36/2006จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Certification	 Program	 (DCP)	 รุ่นท่ี	
215/2016)		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• อบรม	“หลกัสตูรการติดตามระบบคณุภาพภายใน”	Direct	Organizing	Supply:	
SD	–	M0	(2011)

• อบรมหลักสูตร	“Good	Governance	&	Competitiveness	Program”	โดย
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย,ตลาดหลกัทรพัย์ใหม่	และธนาคารไทยพาณชิย์	
(2005)

• Building	Maintenance	Fundamental	Training	Couse	1	Japan	Building	
Maintenance	Association.	Tokyo,	Japan	(1993)

ดร.วรดิศ��ธนภัทร����

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ประสบการณ์การท�างาน

• ประธานกรรมการ	บริษัท	เอสเคเอส	บิลดิ้ง	เมนเทนแนนท์	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เอพีพีอาร์	มีเดีย	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการ	กลุ่มโรงแรมในเครือ	Bangkok	Group	(ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการ	บริษัท	ออโรร่า	เคมิคอล	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา	บริษัท	โซล่าร์	พาวเวอร์	แมเนจเม้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา		AE	Power	Godo	Kasiha	(ประเทศญี่ปุ่น)	(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา	Higashi	Nihon	Mega	Solar	3	(ประเทศญี่ปุ่น)	(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา	บริษัท	 Alternative	 Energies	 Kabushiki	 Kaisha	 (ประเทศญี่ปุ่น)	

(ปัจจุบัน)	
• กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เกรท	เอ็ดดูเทนเมนท์	เทอร์มินัล	จ�ากัด	
• กรรมการ	บริษัท	Kyotamba	Solar	Kaish	(ประเทศญี่ปุ่น)	
• กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อีสเทอร์น	พาวเวอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
• กรรมการบริหาร	บริษัท	Life	Holistic	Care	Co.,	Ltd.	
• กรรมการบริหาร	บริษัท	เวลเนส	ซิสเต็ม	แอนด์	ซัพพลาย	จ�ากัด	
• กรรมการบริหาร	บริษัท	แพลนแทสติก	จ�ากัด
• กรรมการบริหาร	บริษัท	Amanitic	International	Co.,	Ltd.
• กรรมการบริหาร	บริษัท	วี.ซี.เอ็น	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�30�มิถุนายน�2564

ประวัติการศึกษา

• Master,	National	Taipei	University	of	Technology,	Taipei	
• Bachelor,	National	Cheng	Kung	University,	Tainan

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
187/2021	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท	ไดเมท	(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)
• บริษัท	กรีนรีเวอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	

นายเหอ�จือ�หวง����

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�24�กรกฎาคม�2564

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
• เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
• วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร	รุ่นที่	12	แห่งสภา

ทนายความ	
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ	 ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภา	

ทนายความ	

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
164/2019		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน	IR	GLOBAL	ณ	กรุง
ลอนดอน	สหราชอาณาจักร	พ.ศ.2561

• ประกาศนยีบตัรการพฒันาทางวชิาชพีต่อเนือ่งจากสถาบนั	IR	GLOBAL	ณ	เมอืง
แฟรงค์เฟิร์ต	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	พ.ศ.2560	

ประสบการณ์การท�างาน

• กรรมการบริษัท	อัลติจูด	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• Managing	Partner	และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พิสุทธ์ิ	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	

จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท	ซิลค์	ลีกัล	จ�ากัด	
• Managing	Partner	บริษัท	จัสลอว์	แอนด์	คอนซัลท์	จ�ากัด	
• กรรมการบริษัท	ไนเตรทไทย	จ�ากัด	
• ทนายความอาวุโส	(Senior	Associate)	และหวัหน้าแผนก	Dispute	Resolution	

&	Litigation	บริษัท	ไพร้ซ์	สานนท์ประภาและวีนน์	จ�ากัด	
• ทนายความหุ้นส่วน	ส�านักกฎหมายรพีพัฒน์	พับลิค	ลอว์	
• ทนายความ	บริษัท	ศักด์ิ	แอนด์	แอสโซซิเอท	จ�ากัด	
• ทนายความฝึกหัด	ส�านักงานทนายความ	ประจบ	แสงอนงค์

นายพิสุทธิ์��รักวงษ์����

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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248 เอกสารแนบ 1-06

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�30�กันยายน�2564

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท	Info	Systems	มหาวิทยาลัย	Golden	Gate	สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย	Pittsburgh	สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์มิติ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	Director	Certificate	Program	(DCP)	รุน่ท่ี	131	พ.ศ.
2553	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

• Capital	Market	Academy	รุ่นที่	23	พ.ศ.2560
• ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ)	พ.ศ.2544
• CIMB	Insead	Leadership	program	พ.ศ.2554
• ประกาศนียบัตร	Financial	Institutions	Governance	Program	พ.ศ.2554
• หลักสูตร	Corporate	Finance	3/2562	จากสภาวิชาชีพบัญชี	 (จ�านวน	7.30	

ชั่วโมง)

ประสบการณ์การท�างาน

• ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิและบญัช	ีบมจ.	สบาย	เทคโนโลยี	จ�ากดั	(ปัจจบุนั)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	สบาย	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการบริษัท	 ไทย-อะมาดิอุส	 จ�ากัด	 (ปัจจุบันคือ	 บริษัท	 ไทย-

อะมาดิอุส	เซาท์อีสต์เอเชีย	จ�ากัด)
• ประธานกรรมการ	บริษัท	เวิลด์ลีส	จ�ากัด
• กรรมการ	บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
• กรรมการ	บริษัท	สายการบินนกแอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
• กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	พรินซิเพิล	จ�ากัด	

นายณรงค์ชัย��ว่องธนะวิโมกษ์�����

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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• ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท	อีวาย	คอร์ปอเรท	แอดไวซอรี่	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม	บมจ.ดุสิตธานี	
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	วิมานสุริยา	
• รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี	บมจ.	การบินไทย	
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายกลยุทธ์และการเงิน	 ธนาคาร	 ซีไอเอ็มบี	 ไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	
• First	Senior	Vice	President,	MIS	&	Planning	Division	Head	กลุ่มการเงิน	

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	
• Head	of	Business	Finance,	Wholesale	Bank,	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	

จ�ากัด	และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	นครธน	(มหาชน)
• Vice	 President	 Finance	 Control	 Department,	 ธนาคารซิตี้แบงก์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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250 เอกสารแนบ 1-06

วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�7�กันยายน�2564

ประวัติการศึกษา

• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	 วิทยาเขต
เทเวศน์

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
188/2021		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• อบรมหลักสูตร	“นักบริหารระดับสูง”	ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
• อบรมหลกัสตูร	“นกับริหารระดบัสงูผูม้วีสิยัทศัน์”	ส�านกังานข้าราชการพลเรอืน
• อบรมหลักสูตร	 “เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมจังหวัด”	 ส�านักงานปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม	

ประสบการณ์การท�างาน

• กรรมการ	บริษัท	ทีดิก	เซาท์	จ�ากัด		(ปัจจุบัน)
• ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคนรัษฎา	(ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษา	 กลุ่มบริษัทในเครือ	 บริษัท	 กรีนรีเวอร์	 พาเนล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	

(ปัจจุบัน)
• อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี	
• อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร	
• ผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัด	พังงา	กระบี่	สุราษฎร์ธานี	และสงขลา	

นายบุญโชค��ขนาบแก้ว�����

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�1�กรกฎาคม�2564

ประวัติการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเพื่อการศึกษา	 จากมหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ดเชียร์	 ประเทศ
อังกฤษ

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
187/2021	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน

• ประธานบริษัท	เอฟเวอร์เคลฟเวอร์	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ประธานบริษัท	อีไอยู	เทค	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ประธานโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส	(ปัจจุบัน)
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน	(ปัจจุบัน)
• รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	ทุนเท็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
• ผู้จัดการอาวุโสบริษัท	ทุนเท็กซ์	ปิโตรเคมิคอลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย

นายเย่า�ล่าง�จาง����

• กรรมการ
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�24�กรกฎาคม�2564

ประวัติการศึกษา

• Master	of	Business	Administration	Central	Missouri	State	University	
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมเคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
187/2021		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ซึ่งได้รับการรับรอง
จากหลกัสตูรจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การท�างาน

• กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไดเมทเพ้นท์	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ฮาตาริ	ไวร์เลส	จ�ากัด	
• Vice	President,	Strategic	Finance	Department,	Finance	Group	บมจ.	

โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคช่ัน	
• Senior	Analyst	บริษัท	Asian	Direct	Capital	Management	
• Assistant	Vice	President,	Corporate	Finance	Division	บริษัท	หลักทรัพย์

เมอร์ริลลินช์ภัทร	จ�ากัด	
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	สถาบันวิจัยภัทร	บมจ.	เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ	

นายนพดล��กาญจนทวีวัฒน์�����

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเปนกรรมการ�:�7�กันยายน�2564

ประวัติการศึกษา

• Master	of	Business	Administration;	Mount	Vernon	College	(Currently,	
a	campus	of	George	Washington	University),	Washington	D.C.,	USA

• อักษรศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการอบรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Company	 Secretary	 Program	 	 (CSP)	 รุ่นท่ี	
123/2021	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 รุ่นที่	
188/2021	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน

• บริษัท	 ไดเมท	 (สยาม)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ต�าแหน่ง	กรรมการ	 เลขานุการบริษัท	
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	(ปัจจุบัน)

• ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล	บริษัท	เอ็มเอสที	โลจิสติกส์	จ�ากัด	
• บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	พ.ศ.2564
• Provident	Fund	Office

• HR	Business	Partner	(for	Commercial	Department)		
• Personnel	Planning	&	Analysis	Department	
• Manpower	Planning	&	Analysis	Department
• Travel	Industry	Relations	Department
• Customer	Relations	Department	(Services	&	Settlement)	

• บริษัทท่ีปรึกษา	 Watson	 Wyatt	 Thailand	 (บริษัท	 ทาวเวอร์ส	 วัทสัน	
ประเทศไทยจ�ากัด)

• Private	Banking	Group,	Consulting	and	Advisory	Services	Department	
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	

นางอัญญา�ถาวรนันท์����

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝายปฏิบัติการ
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ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท,	 Master	 of	 Information	 Technology	 Cleveland	 State	

University,	Ohio,	USA

ประสบการณ์การท�างาน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขายและการตลาด	บริษัท	ไดเมทเพ้นท์	จ�ากัด	
(ปัจจุบัน)

• กรรมการบริษัท	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด	 บริษัท	
ฮาตาริ	ไวร์เลส	จ�ากัด

• กรรมการบริษัท	บริษัท	เอกทวีทรัพย์	จ�ากัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมเมอร์เชียล	บริษัท	ฮาตาริ	เทคโนโลยี	จ�ากัด
• ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าองค์กร	บมจ.	ทรู	คอร์ปอเรชั่น
• ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน	บมจ.	ทรู	คอร์ปอเรชั่น

นายวสุ��คุณวาสี�����

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝายการขายและการตลาด
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�ประวัติการศึกษา

• ปรญิญาโท	รฐัประศาสนศาตร์	สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์	(นด้ิา)	หลกัสตูร
การจัดการภาครัฐและเอกชน	รุ่นที่	5

• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• ประกาศนีย์บัตรหลักสูตร	CFO	ของตลาดหลักทรัพย์รุ่นที่	5
• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	 และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 หมายเลขผู้สอบบัญชี		

4280	ตั้งแต่ปี	2535	ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท	ไดเมทเพ้นท์	จ�ากัด	(ปัจจุบัน)
• ประธานฝ่ายบริหารการเงินบริษัท	ฮาตาริ	ไวร์เลส	จ�ากัด	
• ผู้สอบบัญชีอิสระและที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน	และ	ส�านักงานตรวจ	
• รองกรรมการผู้จัดการบกลุ่มบริษัท	ยูเนี่ยนแสงทอง	จ�ากัด	
• ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายควบคมุต้นทนุ	บรษิทั	มติซบูชิมิอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
• ผู้จัดการบริหารการด�าเนินงานและการเงิน	 (Performance	 and	 	 Financial	

Controller)บริษัท	สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม	(สระบุรี)	จ�ากัด	
• Production	Senior	Manager	at	Rayong	Plant	บริษัท	อเมริกันสแตนดาร์ด	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
• Demand	 Flow	 Technology	 Manager	 บริษัท	 อเมริกันสแตนดาร์ด	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
• Assistant	 of	 	 Financial	 	 Plant	 Controller	 บริษัท	 อเมริกันสแตนดาร์ด	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท	ปัญจวัฒนาพลาสติก	จ�ากัด)	ปัจจุบันจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	“PJW”
• ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี		SGV	Na-Thalang	&	Arther	Anderson		

นายณัฐธีร์�ธนนฐิติพัฒน์����

• ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
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เอกสารแนบ�2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	(Compliance)	

และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท	Master	of	Science	in	Finance	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาการธนาคารและการเงินจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

• Certified	 Investment	 and	 Securities	 Analyst	 Level	 1	 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน	จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• วิชาว่าความ	จัดโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย
• Corruption	Risk	and	Control	Workshop	
• จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	IOD)

ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้จัดการฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล	 บริษัท	 ไดเมท	
(สยาม)	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

• Senior	 Finance	 Analyst	 ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การบัญชี	 	 บริษัท	
การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

• Personnel	Officer	ส�านักงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	

นายวันเทพ��บวรพานิช�����

• ผู้จัดการฝายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ธรรมาภิบาล
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั เอเช่ียน คอรโ์รชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั
รายช่ือ ต าแหน่ง

1. นายมณฑล             เชตุวลัลภกุล กรรมการ
2. นางสาวลภสัรนิทร ์    ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ
3. ว่าทีร่อ้ยตรเีมธ ี        อทิธริวิชิัย กรรมการ
4. นายเหอ จอื หวง กรรมการ
5. นายจวง ฮัน่ จุน กรรมการ
6. นายนพดล              กาญจนทววีฒัน์ กรรมการ
จ านวนหรอืชือ่กรรมการซึง่ลงชือ่ผกูพนับรษิัทได้คอื “กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบรษิัท”

บริษทั ไอเจน เอเนอรย์ี่ จ  ากดั
รายช่ือ ต าแหน่ง

1. นายมณฑล               เชตุวลัลภกุล กรรมการ
2. นางสาวลภสัรนิทร ์      ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ
จ านวนหรอืชือ่กรรมการซึง่ลงชือ่ผกูพนับรษิัทได้คอื กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคัญของบริษัท

บริษัทยอ่ย หมายถงึ บรษิัท เอเชี่ยน คอรโ์รชัน่ คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากัด
บรษิัท ไอเจน เอเนอรย์ี่ จ ากัด

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิ์ิ์น
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