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บริษัท
VALSPAR
CARBOLINE
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SUNCOAT
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กองทุนรวม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
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Valspar Paint (Australia) Pty Ltd./1
Carboline International Corporation./2.
บริษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ซันโค้ ท (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท โซลิด คอนสตรัคชัน่ จากัด
บริษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : /1 = Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและจาหน่ายสี มี สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้ ซื ้อกิจการทังหมดของ
้
Wattyl Australia Pty Ltd. (“Wattyl”) เมื่ อปี 2554
/2 = Carboline International Corporation (Carboline) เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายสี มี สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษั ท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั ้งบริษั ทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สีคุณภาพสูงสาหรับใช้ ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ ในงานก่อสร้ างต่างๆ อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุด เจาะน ้ามันและก๊ าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสี
ทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์ นิเจอร์ และสีอตุ สาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊ าซ เป็ นต้ น
นโยบายบริ ษัท
บริ ษัทฯ มีความตั ้งใจอันแรงกล้ า ที่จะเป็ นผู้ให้ บริการ สีเคลือบคุณภาพสูงในหลายๆ ประเภทสู่ตลาดไทย และบริ ษัท
จะปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความเท่าเทียม ยุติธรรมและความรับผิดชอบเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ าทุกท่าน
นโยบายคุณภาพ
บริษั ทฯ มี ความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ ความพึงพอใจสูงสุด ด้ วยสิน ค้ าและการบริ การ
ที่มี คุณภาพ โดยมีการปรั บปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพในทุกขบวนการอย่ างต่ อ เนื่อ ง เมื่ อลูกค้ า มี ความพึงพอใจในสิน ค้ า และบริ การ
ลูกค้ าย่อมมีความเชื่อถือในการพิจารณาสัง่ ซื ้อสินค้ าอีกในอนาคต
บริษั ทฯ มี การจัดทบทวนนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพอย่างสม่าเสมอ โดยฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ พ นักงาน
ทุกคนมีความตระหนักถึงนโยบายคุณภาพอย่างถ่องแท้
วิสัยทัศน์
"มุ่งมัน่ เป็ นผู้นาในด้ านการผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ ผลตอบแทนที่ ดีแก่ค่คู ้ า
พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม"
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริษัทกาหนดเป้าหมายที่จะเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ สคี ุณภาพสูงที่ได้ มาตรฐาน ภายใต้ การดูแลและรักษาตามนโยบาย
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยบริษัทมีแผนงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ดังนี ้
1) พัฒ นาและขยายฐานสีทาอาคารในประเทศ โดยบริษัทตั ้งเป้าจะเพิ่มตัวแทนจาหน่ายขนาดใหญ่ (Distributor)
เพิ่มขึ ้น
2) พิจารณาแต่งตั ้งตัวแทนจาหน่ายในกลุม่ ประเทศอาเซียน
3) ขยายกลุม่ ลูกค้ าในกลุม่ ที่ใช้ สีคณ
ุ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นกลุม่ ของอสังหาริมทรัพย์ และ กลุม่ ยานยนต์ เป็ นต้ น
4) ดาเนินการปรับปรุ งระบบและกระบวนการผลิต คลังสิน ค้ า และสถานที่เพื่อ รองรับยอดขายจากการขยายฐาน
ลูกค้ า และให้ สอดคล้ อ งกับมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้ อ ม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2015
5) ปรับปรุงและพิจารณาระบบและกระบวนการผลิต รวมทั ้งการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ ในการผลิต
6) พัฒนาตลาดและขยายช่องทางการจัดจาหน่าย รวมทั ้งคลังสินค้ าให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายมากขึ ้น
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.1-1
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1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

บริษัทมีความเป็ นมาที่สาคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังนี ้
: • บริษัทเพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีไดเมทในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต หัวหิน ชุมพร ราชบุรี เป็ นต้ น
• ขยายตลาดออกแบบติดตั ้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริษัทย่อย ACCT
• ปรับปรุงขยายพื ้นที่การผลิต
• เปิ ดร้ านขายสีในบริเวณโรงงาน เพื่อจาหน่ายให้ บค
ุ คลทัว่ ไป และให้ บริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
: • ที่ ป ระชุม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2555 เมื่ อ วัน ที่ 22 ตุล าคม 2555 มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยน จาก
90.0 ล้ านบาท เป็ น 135 ล้ านบาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
• บริษัทปรับปรุงขยายพื ้นที่คลังสินค้ า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
• เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกับห้ างสรรพสินค้ าทันสมัย ( Modern Trade ) เช่น บริษั ท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) (Home Pro) เป็ นต้ น
• เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกบ
ั ห้ างร้ านทัว่ ไป
• กุม ภาพัน ธ์ 2556 บริ ษั ท จาหน่ ายหุ้น บางส่ว นที่ ถือ อยู่ใน ACCT ให้ แก่ บุค คลที่ไม่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น จานวน
ร้ อยละ 23.75 ของทุนจดทะเบียน
• เพิ่มจุดจาหน่ายสีทาอาคาร กับกลุม
่ Modern Trade และผู้แทนจาหน่ายทัว่ ประเทศ
• ขยายพื่นที่ส่วนผลิตและคลังสินค้ าบางส่วน
• เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกบ
ั ห้ างสรรพสินค้ าทันสมัย (Modern Trade) เพิ่มขึ ้น เช่น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์
จากัด (มหาชน), บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นต้ น
• เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกบ
ั ห้ างร้ านทัว่ ไป และลดจานวนจุดขายใน Modern Trade
• เพิ่มประสิทธิผลในการทางานขององค์ กรโดยเข้ าร่ วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2 โครงการ
(1) CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement)เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อปุ ทานในองค์กร
(2) CF Marketing เพื่ อ จั ดให้ มี การน าแผนกลยุ ท ธ์ ด้ านการตลาด ด้ านการขายไปสู่ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และจัดให้ มีการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย
• •ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ที่

1/2558 วัน ที่ 28 สิ ง หาคม 2558 มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารท าค าเสนอซื อ้ หุ้ น
บางส่วนของบริษัทฯ โดยบริษัทเอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน) ร่วมกับนายนิธิศ ศิลมัฐ
• วัน ที่ 8 มกราคม 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ รับ แบบรายงานผลการเสนอซื ้อหลัก ทรัพ ย์ ของบริ ษั ท ฯ โดยจ านวน
หลักทรัพย์ ที่ถือโดย บริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC) และนายนิธิศ ศิลมัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 24.50
และ ร้ อยละ 12.94 เมื่อเทียบกับจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ ตามลาดับ
• บริษัทฯ เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีไดเมทในต่างจังหวัด
• ขยายตลาดออกแบบติดตั ้งระบบป้ องกัน สนิมแบบ Cathodic Protection” และการป้องกันการกัดกร่อ น
ด้ วยระบบ Wax Tape ในบริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด (“ACCT”)
• •บริ ษั ท ฯ ยกเลิก การเป็ นตั ว แทนจ าหน่ า ยผู้ ผลิต ผู้ท าตลาด และบริ ก ารหลังการขาย กับ ผลิต ภั ณ ฑ์ สี
ของบริษัท พีพีจี โคทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
• •บริษัทฯ ได้ ดาเนินการเซ็นสัญญาเป็ นผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายสีกบ
ั บริษัท คาร์ โบไลน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
คอร์ เปอร์ เรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION, U.S.A)
รับรองความถูกต้ อง……………………………................

•

ส่วนที่ 1 หน้ า 1.1-2

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ปี 2561

•
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ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 ได้ มีมติในเรื่องที่สาคัญดังนี ้
(1) อนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จากัด (“IGE”) จากบริษัท อิเล็กทริ ค
โซลูชั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ ด (“ES”) จานวน 378,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 14 ของจานวนหุ้น
ที่ ช าระแล้ วทั ง้ หมดของ ES ในราคาไม่ เ กิ น หุ้ นละ 480 บาท รวมมู ล ค่ า ที่ ช าระไม่ เ กิ น
181,440,000 บาท
(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท จาก 135,000,000 บาท เป็ น 134,476,723.50 บาท
และพิ จ ารณาอนุ มัติแก้ ไ ขหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับ การ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(3) อนุมัติการเพิ่ ม ทุน จดทะเบียนของบริ ษั ท จาก 134,476,723.50 บาท เป็ น 403,430,170.50
บาท และพิ จารณาอนุมัติแ ก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษั ท เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
(4) อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ กับผู้ถือ
หุ้นเดิม 268,953,447 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ Dimet-W2 268,953,447 หุ้น
(5) อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัทไดเมท (สยาม)
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (DIMET-W2) ให้ แก่ ผ้ ถู ือ หุ้น เดิ มของบริ ษั ทตามสัดส่วนการถื อหุ้น
ที่ จ องซื อ้ และได้ ช าระค่ า จองซื อ้ หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ทจ านวนไม่ เกิ น 268,953,447
หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท

1.3. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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บริ ษัทย่อย
ACCT จดทะเบี ย นจั ด ตั ง้ เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2531 ตั ง้ อยู่ เ ลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ต าบลบางปู ใ หม่
อ าเภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ด าเนิ น ธุ รกิ จ จ าหน่ า ยสี รั บ เหมาทาสี ง านโครงการ ออกแบบติ ด ตั ง้
ระบบป้องกันสนิ มแบบ Cathodic Protection สาหรับ ท่อก๊ าซใต้ ดิน โครงสร้ างเหล็กใต้ น า้ ฯลฯ และการป้ องกัน การกัดกร่ อ น
ด้ วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 29,982 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์จานวน 510 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 76.23 ของทุนจดทะเบียนของ ACCT ซึง่ เท่ากับ 4,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
บริ ษัททีเ่ กี ่ยวข้องกัน
1) SUNCOAT จดทะเบี ยนจั ด ตัง้ เมื่ อ วั น ที่ 10 ตุ ลาคม 2548 ตั ง้ อยู่ เลขที่ 888/18 หมู่ ที่ 19 ถนนบางพลี -ตาหรุ
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุท รปราการ ดาเนิ น ธุ รกิ จ จ าหน่ า ยสีท นความร้ อ นสาหรับ ใช้ ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า โดยบริ ษั ทถื อหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ยนของ SUNCOAT ซึ่งเท่ ากับ
300,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
2) SOLID จดทะเบี ย นจั ด ตั ง้ เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2532 ตั ง้ อยู่ เ ลขที่ 589/1 ถนนจั น ทน์ แขวงวัด พระยาไกร
เขตบางคอแหลม จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ด าเนิ น ธุ รกิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ าง มี ทุน จดทะเบี ยนช าระแล้ ว เต็ ม มูล ค่ า เท่ า กั บ
6,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ้น สามัญ จ านวน 600 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 10,000 บาท โดยมี กรรมการ กรรมการบริ ห าร
และกรรมการผู้มีอานาจลงนามบริษัท เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ นางอัจฉรา โมมินทร์ ซึง่ เป็ นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
3) บริ ษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) (“UWC”) จดทะเบียนจัดตั ้งเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2510 ตั ้งอยู่เลขที่ 247
ถนนร่ ม เกล้ า แขวงแสนแสบ เขตมี น บุรี กรุ งเทพฯ ดาเนิ น ธุ รกิ จผลิตและจ าหน่ ายโครงเหล็กชุบ สังกะสีสาหรับ เสาสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และมีการให้ บริ การชุบสังกะสีให้ แก่ลกู ค้ าทั่วไป และจาหน่าย
สิน ค้ า อุป กรณ์ ส่งกาลัง บริ ษั ท เอื อ้ วิท ยา จ ากัด (มหาชน) ถือ หุ้น ร้ อ ยละ 24.50 เมื่ อเที ยบกับ จานวนหุ้น ที่ จาหน่ ายได้ แ ล้ ว
ทั ้งหมดของกิจการ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วม

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.1-4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท แบ่ ง กลุ่ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี อุ ต สาหกรรม กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี ท าอาคาร
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
ปี 2559
(สิน้ สุด 30 มิ.ย. 59)
ล้ านบาท ร้ อยละ

ประเภทรายได้

ปี 2560
(สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60)
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2561
(สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61)
ล้ านบาท ร้ อยละ

1. รายได้ การจําหน่ายในประเทศ
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอตุ สาหกรรม/1
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
3) อื่นๆ (สีอนื่ รวมทั ้งรายได้ จากการรับจ้ างผลิตและงานบริ การ)
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายในประเทศ

225.24
34.48
67.23
326.95

68.40
10.47
20.41
99.28

194.43
25.42
82.00
301.85

63.98
8.37
26.99
99.34

139.70
20.39
115.74
275.83

50.09
7.31
41.50
98.90

2. รายได้ การจําหน่ายในต่างประเทศ
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายในต่ างประเทศ
รวมรายได้ จากการจาหน่ าย
/2
รายได้ อื่นๆ
รายได้ รวม

0.42
0.42
327.37
1.95
329.32

0.13
0.13
99.41
0.59
100

0.07
0.07
301.92
1.93
303.85

0.02
0.02
99.36
0.64
100

1.10
1.10
276.93
1.96
278.89

0.39
0.39
99.29
0.71
100

หมายเหตุ : /1 = กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอตุ สาหกรรม ประกอบด้ วย สีป้องกันสนิม, สีเคลือบไม้ และสีอตุ สาหกรรมอื่นๆ
/2 = รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายได้ ค่าเช่า และดอกเบี ้ยรับ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ สีอุตสาหกรรม
1.1. สีป้องกันสนิ ม (Protective Coating)
เป็ นสีพิเศษทางด้ านวิศวกรรมที่ใช้ สาํ หรับทาโครงสร้ างเหล็ก เพื่อป้องกันสนิม และทนทานต่อมลภาวะ (อาทิ แสงแดด
ไอนํ ้าเค็ม เป็ นต้ น) และสารเคมี รวมทั ้งคงสภาพความสวยงามในอุตสาหกรรมหนัก ให้ มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติ
หากจําแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ ว สีป้องกันสนิมจะประกอบด้ วย สีรองพื ้น สีชั ้นกลาง และสีทับหน้ า ซึ่งแต่ละชั ้นจะทํา
หน้ าที่ และให้ คณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี ้
สีรองพื ้น : ใช้ ป้องกันสนิมเหล็ก และให้ ความยึดเกาะที่ดีกบั ผิวเหล็ก อาทิ สี Inorganic Zinc Primer เป็ นต้ น
สีชั ้นกลาง : ใช้ เสริ มความแข็งแรงให้ กบั ระบบสี อาทิ สีอีพ๊อกซี่ เป็ นต้ น
สีทบั หน้ า : ใช้ ป้ องกัน พื น้ ผิ ว เหล็ กจากสภาวะแวดล้ อ มภายนอก (แสงแดด ไอนํ า้ เค็ ม สารเคมี ) อาทิ
สีโพลียเู รเทน เป็ นต้ น
1.2. สีเคลือบไม้ (Timber Coating)
เป็ นสีที่ใช้ สาํ หรับเคลือบผิวไม้ ให้ เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้ งานจริ ง ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ เคลือบหลายชั ้น
เพื่อให้ ได้ คุณสมบัติที่ต้องการ อาทิ ความเรี ยบเนียน เป็ นเงา ทนทานต่อสารเคมี ที่มีในผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาดเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
เป็ นต้ น
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.2-1

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

1.3. สีอุตสาหกรรม (Industrial Coating)
เป็ นสีที่ ใ ช้ เ ป็ นส่ ว นประกอบหนึ่ง ในการผลิตสิน ค้ าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมต่ า งๆ ซึ่ ง ประเภทของ
สีอตุ สาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกต่างออกไปตามความต้ องการของอุตสาหกรรมนั ้นๆ

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ สีทาอาคาร
2.1. สีทาอาคาร (Decorative Paints)
เป็ นสีที่ใช้ สาํ หรับทาอาคาร บ้ าน โรงแรม และสํานักงานทั่วไป เพื่อให้ เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์
ต่างๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปสีทาอาคารจะประกอบไปด้ วยสีรองพื ้นและสีทบั หน้ า โดยสีบางชนิดจะมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ต่อพื ้นผิว ป้องกัน
นํ ้ารั่วซึม ทนเชื ้อราทั ้งภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ล้ างสิ่งสกปรกได้ ง่าย นอกจากนี ้สีทาอาคารบางชนิดยังสามารถ
สะท้ อนความร้ อนเพื่อประหยัดพลังงาน และเป็ นสีที่ไร้ กลิน่ ที่ใช้ ทาภายในโดยไม่สร้ างอาการแพ้ ให้ แก่ผ้ อู ยู่อาศัยด้ วย
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ปั จจุ บันบริ ษั ทได้ ดํ าเนิ น การจดทะเบี ยนลิข สิทธิ์ ชื่ อ ทางการค้ า ไว้ จํ านวนหนึ่ง ซึ่ง ได้ กระทํ ามาอย่ างต่ อเนื่ อ ง
เพื่อป้องกันการเลียนแบบจากคู่แข่งขัน
สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
1) สัญญาระหว่ างบริ ษัทกับ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION (สัญญาการรั บการสนั บสนุ น
ด้ านเทคโนโลยีด้านการผลิต ผลิตสีและเป็ นผู้ แทนจาหน่ ายสินค้ าให้ กับ CARBOLINE INTERNATIONAL
CORPORATION)
วันที่ทําสัญญา
: วันที่ 28 มีนาคม 2560
คู่สญ
ั ญา
: Carboline International Corporation , “CARBOLINE”กับ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ระยะเวลาผูกพัน
: 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา (ตั ้งแต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565)
2) สัญญาระหว่ างบริ ษัทกับ VALSPAR (สัญญาการรั บการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีด้านการผลิต)
วันที่ทําสัญญา
คู่สญ
ั ญา

: วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
: Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) กับ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ระยะเวลาผูกพัน
: 3 ปี (ตั ้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562)
ภายใน 3 เดือนก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถส่งหนังสือแจ้ ง
ความประสงค์ขอต่ออายุสญ
ั ญาออกไป ซึง่ จะสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีกคราวละ 3 ปี
ค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) : คิดเป็ นร้ อยละของยอดขายสินค้ าสุทธิ หรือขั ้นตํ่า ขึ ้นอยู่กบั ส่วนไหนจะมากกว่า ตามประเภท
สินค้ า โดยชําระเป็ นรายไตรมาส

2.2 การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1) ภาวะอุตสาหกรรม
“สี” จัดว่า เป็ นผลิตภั ณฑ์ เ คมีภัณฑ์ ขั ้นปลาย ซึ่ง มีการนํา ไปใช้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั ้น การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการเติ บโตของอุตสาหกรรมสีนัน้ ขึน้ อยู่กับ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ ใช้ สีเป็ นส่วนประกอบ อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่ อสร้ าง อุตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุตสาหกรรมสิ่ง พิ ม พ์ เป็ นต้ น
ซึง่ อุตสาหกรรมสีสามารถแบ่งออกตามลักษณะการใช้ งานได้ 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
 สีอุตสาหกรรม (Industrial Paint) อาทิ สีป้องกันสนิมสําหรับชิ ้นส่วนรถยนต์ สีป้องกันสนิมคุณภาพสูง
สีทาเรือ สีสาํ หรับงานสิง่ พิมพ์ และสีเคลือบไม้ เป็ นต้ น
 สีทาอาคาร (Decorative Paint)
เป็ นสีที่ ใ ช้ ใ นภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และภาคครั ว เรื อ น อาทิ สีนํ า้
สีนํ ้ามันหรือสีเคลือบเงา เป็ นต้ น
2) ภาวะการแข่งขัน
ภาวะการแข่งขันของตลาดสีในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ จ ากภาวะอุตสาหกรรมต่า งๆ ที่เ กี่ยวเนื่อ งกับ
ผลิตภัณฑ์ สี โดยเบื ้องต้ นสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
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ตลาดสีอุตสาหกรรม :
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 4.2 – 4.8) เร่ งขึ ้น
จากปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 3.9 โดยมีการส่งออกสินค้ าเป็ นแรงขับเคลื่อนสํา คัญ ซึ่งสอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั ้งนี ้ คาดว่าปริ มาณส่งออกสินค้ าและบริ การมีแนวโน้ มขยายตัวที่ร้อยละ 6.3
(โดยมีช่ วงคาดการณ์ ที่ร้อ ยละ 6.0-6.6) ประกอบกับการใช้ จ่ายภาครัฐยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สํา คัญตามกรอบ
รายจ่ายเพื่อการบริ โภคและลงทุนภาครัฐประจํา ปี งบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง และพรบ. จัดทํา งบประมาณ
กลางปี งบประมาณ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้ านบาท ส่งผลให้ การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้ มขยายตัว ในระดับสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ
7.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.6 – 8.2) เช่นเดียวกับการบริโภคภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.9
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6-3.2) นอกจากนี ้ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ ของภาครัฐ
ที่สาํ คัญ และการพัฒนาพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั ้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ ภ าคธุรกิ จ และส่ง เสริ ม บรรยายกาศการลงทุน ภาคเอกชนในประเทศได้ ม ากขึ ้น โดยคาดว่ า การ ลงทุน
ภาคเอกชนจะขยายตัวร้ อยละ 3.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 3.6 -4.2) สําหรับการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัว
อย่ างต่อ เนื่อ ง โดยได้ รับ แรงสนับสนุน จากรายได้ ครั วเรื อ นนอกภาคเกษตรที่มี สัญญาณปรั บ ตัว ดีขึน้ ตามการจ้ า งที่เ พิ่ม ขึน้
ในธุ รกิ จ ที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกับ การส่ง ออก ขณะที่ รายได้ เ กษตรกรเริ่ ม ทยอยปรั บตัว ดี ขึน้ จากด้ า นผลผลิต นอกจากนี ้ มาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐทั ้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วน
ช่ ว ยสนับ สนุน กํ า ลัง ซื อ้ ของครั ว เรื อ นในระยะต่ อ ไปและส่ง ผลให้ การบริ โ ภคภาคเอกชนขยายตัว ที่ ร้อยละ 3.8 (โดยมี ช่ ว ง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5-4.1) ส่วนปริ มาณการนํา เข้ าสินค้ าและบริ การคาดว่าจะมีแนวโน้ มขยายตัวเร่ งขึ ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.2
(โดยมีช่ วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 6.9-7.5) สอดคล้ องกับ แนวโน้ มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่า จะเร่ ง ขึ ้นและการฟื ้นตัวของ
ภาคการส่งออก นอกจากนี ้ ยังได้ รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้ วย
(ทีม่ า: สานักนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง กระทรวงการคลัง)

เศรษฐกิจไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตัวร้ อยละ 4.8 เร่งตัวขึ ้นเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 4.0 ในไตรมาสที่ 4/2560
ด้ านการผลิตมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาขยายตัวในเกณฑ์สงู ของผลผลิตภาคเกษตร หลังจากหดตัวในไตรมาสก่อนหน้ า
และการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของการผลิตภาคนอกเกษตร โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้ าง และสาขาการค้ า
ปลีกค้ า ส่ง ที่ ข ยายตัว เร่ ง ขึน้ รวมทัง้ การขยายตัว ในเกณฑ์ สูง ต่ อ เนื่ อ งของภาคบริ การที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกับ การท่ อ งเที่ ยว และ
การขยายตัวในเกณฑ์ดีของสาขาที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ อํานวยความสะดวกพื ้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา และก๊ าซ แม้ ว่าจะชะลอตัว
ลงอย่างช้ าๆ จากไตรมาสก่อนหน้ า ในด้ านการใช้ จ่ายขยายตัวได้ ดีต่อเนื่องโดยการใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคขั ้นสุดท้ ายของ
เอกชนและรัฐบาล และการลงทุนขยายตัวเร่ งขึ ้น ส่วนการส่งออกสินค้ าและบริ การขยายตัวในเกณฑ์ สูงต่ อเนื่องแม้ ชะลอลง
เล็กน้ อยจากไตรมาสก่อนหน้ า
การผลิ ต ไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตั ว ร้ อยละ 4.8 เร่ ง ขึ น้ จากการขยายตั ว ร้ อยละ 4.0 ในไตรมาสที่ 4/2560
โดยภาคเกษตรขยายตัวร้ อยละ 6.5 ปรับตัวดีขึ ้นจากที่ลดลงร้ อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้ า ภาคนอกเกษตรขยายตัวร้ อยละ
4.7 โดยมี ปั จ จัยสนับ สนุน มาจากการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในกลุ่ม อุตสาหกรรมเพื่ อการส่ง ออก
ภาคบริ การส่วนใหญ่ ยังขยายตัวในเกณฑ์ ดีเช่น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซม
สาขาขนส่งและการคมนาคม
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สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้ อยละ 3.7 เร่งขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 3.4 เป็ นการขยายตัว
ทั ้งในการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ในประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้ าทุนและเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมวัตถุดิบขยายตัวตอเนื่อง

อุตสาหกรรมเบา ลดลงร้ อยละ 0.7 จากการผลิตยาสูบที่ได้ รับผลกระทบจากการขึ ้นภาษี สรรพสามิต การผลิตสิ่งทอ
ลดลง ในขณะที่อตุ สาหกรรมอาหารขยายตัวตามการผลิตนํ ้าตาล นํ ้ามันพืช อาหารทะเลกระป๋ อง
อุตสาหกรรมวัตถุดิบ ขยายตัว ต่อ เนื่ อ งร้ อยละ 5.3 เป็ นผลจากโรงกลั่นนํ า้ มัน และโลหะพื น้ ฐาน ที่ข ยายตัวตาม
ความต้ องการใช้ ในต่างประเทศและการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมสิน ค้ า ทุน และเทคโนโลยี ข ยายตัว ร้ อยละ 7.5 เร่ ง ขึน้ จากไตรมาสก่ อ นหน้ า เป็ นผลมาจากการผลิต
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เครื่ อ งจักรและอุป กรณ์ ยานยนต์ แ ละรถจักรยานยนต์ ซึ่ง ขยายตัว สูงตามความต้ อ งการทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
สาขาการทํ า เหมื องแร่ แ ละเหมื อ งหิ นลดลงร้ อยละ 0.8 เที ยบกับ การขยายตัว ร้ อยละ 0.5 จากไตรมาสก่ อ นหน้ า
เป็ นผลจากการลดลงของการผลิตแร่ หลายชนิ ด โดยเฉพาะการผลิต นํ ้ามันดิ บลดลงร้ อ ยละ 5.0 เนื่ องจากปริ มาณการผลิต
ที่ลดลงของแหล่งผลิตที่สาํ คัญเช่น ยูงทอง กลุม่ ทานตะวัน เบญจมาศ และนาสนุ่นตะวันออก บ่อรั งเหนือ เป็ นต้ น การผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติลดลงร้ อยละ 4.7 ตามปริ มาณการผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิตที่สํา คัญ คือ บงกช กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ และ
ภูฮอ่ ม เป็ นต้ น ประกอบกับมีการผลิตแร่ อื่นๆ ลดลง เช่น ฟลูออไรท์ หินปนู และยิปซั่ม เป็ นต้ น ขณะที่การผลิตก๊ าซธรรมชาติ
เหลวขยายตัว ร้ อยละ 11.8 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 8.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
สาขาการไฟฟ้า ก๊ าซ และการประปา ขยายตัวร้ อยละ 2.2 เทียบกับการขยายตัวร้ อ ยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า
โดยการผลิตในหมวดประปาลดลงร้ อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้ า และโรงแยกก๊ าซลดลง
ร้ อ ยละ 4.7 ตามการลดลงของปริ มาณก๊ า ซเข้ า โรงแยก ขณะที่ ห มวดไฟฟ้ าขยายตัว ร้ อยละ 3.3 ต่ อเนื่ อ งจากร้ อยละ 3.2
ในไตรมาสก่ อ นหน้ า โดยการใช้ กระแสไฟฟ้ าของกิ จ การขนาดกลาง กิ จ การขนาดใหญ่ แ ละกิ จ การเฉพาะอย่ า งเพิ่ ม ขึ น้
ส่วนการใช้ กระแสไฟฟ้าในประเภทที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็กชะลอลง

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.2-5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาก่ อสร้ า ง ขยายตัว ร้ อ ยละ 1.2 ปรับ ตัว ดี ขึ ้นจากการลดลงร้ อยละ 5.3 ในไตรมาสที่ 4/2560 โดยการก่ อ สร้ าง
เอกชนขยายตั ว ร้ อยละ 3.4 ปรั บ ตั ว ดี ขึน้ จากการหดตั ว ร้ อยละ 2.3 ในไตรมาสที่ 4/2560 โดยการก่ อ สร้ างที่ อ ยู่ อ าศั ย
การก่อ สร้ างโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวการก่ อสร้ า งอาคารเพื่อ การพาณิ ชย์ แ ละสิ่ง ก่อ สร้ างอื่ นๆ ลดลง ส่วนการก่ อสร้ า ง
ภาครั ฐปรับ ตัว ดีขึน้ จากไตรมาสก่ อนหน้ า จากการก่ อ สร้ า งรั ฐวิ สาหกิ จ ซึ่งในไตรมาสนี เ้ พิ่ม ขนจากการก่ อ สร้ า งในโครงการ
ต่อเนื่อ ง เช่ น โครงการพัฒนาที่ อยู่อ าศัยของการเคหะแห่งชาติโครงการปรับปรุ งกิ จ การประปาตามแผนงานหลักครัง้ ที่ 7-9
ของการประปานครหลวง การก่ อสร้ า งรถไฟรางคู่ช่วงมาบตาพุด -จีระ และช่วงนครปฐม-ปราณบุรีและการก่อสร้ า งทางด่ว น
ขั ้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 (ส่วนของตอม่อ) เป็ นต้ น
สาขาการขนส่ง และการคมนาคมขยายตัวร้ อยละ 7.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้ อยละ 8.8 ในไตรมาสก่ อนหน้ า
สอดคล้ องกับการชะลอตัวลงของจํ า นวนนักท่องเที่ยว โดยการขนส่งทางบกและขนส่ง ทางอากาศขยายตัว ร้ อยละ 3.4 และ
ร้ อยละ 12.5 ตามลําดับ ส่วนบริ การโทรคมนาคมขยายตัวร้ อยละ 9.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 8.6 ในไตรมาสก่อ น
สอดคล้ องกับการปรับตัวดีขึ ้นของผลประกอบการของผู้ให้ บริ การด้ านการสือ่ สาร
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สาขาบริการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่าและบริ การทางธุรกิจ ขยายตัวร้ อยละ 4.5 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ
5.8 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยหมวดกิจกรรมด้ านอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมชะลอตัวลงตามกิจกรรมบริ การอสังหาริ มทรัพย์ ที่เป็ น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ขณะที่กิจกรรมนายหน้ าซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์ ยังคงขยายตัวต่อเนื่องนอกจากนี ้หมวดกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เช่ น กิ จ กรรมบริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาทางธุ ร กิ จ และการจั ด การ กิ จ กรรมบริ การโฆษณา กิ จ กรรมบริ ก าร
ทําความสะอาดอาคาร และกิจกรรมบริ การด้ านธุรกิจอื่นๆ รวมถึงหมวดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาชะลอลง อย่างไรก็ตาม
หมวดกิจกรรมด้ านคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้ อง และหมวดบริการให้ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ยงั คงขยายตัวในเกณฑ์ ดี
สาขาโรงแรมและภั ตตาคาร ขยายตัว ร้ อยละ 12.8 เที ยบกับ การขยายตั ว ร้ อยละ 15.3 ในไตรมาสก่ อ นหน้ า
โดยบริการโรงแรมและบริการภัตตาคารขยายตัวร้ อยละ 14.9 และร้ อยละ 11.1 ตามลําดับ สอดคล้ องกับจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ที่ขยายตัวร้ อยละ 15.4 ชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 19.5 ในไตรมาสก่อน ในไตรมาสนี ้นักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกขยายตัวร้ อยละ 18.5 ชะลอลงจากร้ อยละ 27.9 ในไตรมาสที่ 4/2560 เป็ นผลมาจากนักท่องเที่ยว
จีนที่ขยายตัวร้ อยละ 30.2 ชะลอลงจากการขยายตัวที่สงู ถึงร้ อยละ 67.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศ
ในอาเซียนยังคงขยายตัวต่อเนื่ องส่วนนักท่องเที่ ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ขยายตัวในเกณฑ์ ที่ดี ทั ้งนักท่องเที่ ยวจากภูมิภาคยุโรป
และอเมริกา โอเชเนีย และแอฟริกา

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั ้นสุดท้ ายของเอกชน
การใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของเอกชนในไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตัวร้ อยละ 3.6 เร่ งขึน้ อย่างช้ าๆ จากการ
ขยายตัวร้ อ ยละ 3.4 ในไตรมาสที่ 4/2560 หลังปรับปั จ จัยฤดููกาลออกแล้ ว การใช้ จ่า ยเพื่ อการอุปโภคบริ โภคของเอกชน
ขยายตัวร้ อยละ 1.3 เร่งตัวขึ ้นจากร้ อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้ า
การใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของเอกชนไทยทั ง้ หมดขยายตัวร้ อยละ 3.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 3.4
ในไตรมาสก่อนหน้ า ปั จจัยสนับสนุนหลักมาจากอัตราเงิ นเฟ้ อที่ยัง อยู่ในระดับ ตํ่า และดัช นีความเชื่ อมั่นของผู้บ ริ โภคยังคง
อยู่ในเกณฑ์ดีความต้ องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคส่วนบุคคลยังคงขยายตัว ขณะที่ รายได้ เกษตรกรปรับตัวในทิศทาง
ที่ดขี ึ ้นและส่วนหนึ่งเป็ นปั จจัยบวกจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐที่ช่วยสนับสนุนกําลังซื ้อของประชาชน โดยการใช้ จ่าย
สินค้ าในกลุม่ สินค้ ากึง่ คงทนโดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่ม สินค้ าไม่คงทน และการใช้ จ่ายเพื่อซือ้ บริการสุทธิขยายตัวดี
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ขณะที่การใช้ จ่ ายเพื่อ อุปโภคสินค้ าคงทนชะลอลง โดยปั จ จัยสํา คัญมาจากการใช้ จ่ายเพื่อการซือ้ ยานพาหนะของครั วเรื อ น
ที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้ า

การใช้ จ่า ยเพื่ อ การอุป โภคบริ โ ภคของเอกชนที่ ไ ม่รวมคนไทยในต่ างประเทศและคนต่ างประเทศในประเทศไทย
ขยายตัวร้ อยละ 3.1 ชะลอลงจากร้ อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้ าสอดคล้ องกับการชะลอตั วของการใช้ จ่ายในหมวดสินค้ า
คงทน ส่วนการใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศเร่งตัวขึ ้นร้ อยละ 17.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้ อยละ 7.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า ขณะที่การใช้ จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในประเทศไทยชะลอตัวลงร้ อยละ 11.9 เทียบกับที่ขยายตัวร้ อยละ
21.1 ในไตรมาสที่ 4/2561 สอดคล้ องกับจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชะลอลง
หมวดที่อยู่อาศัย ประปา ไฟฟ้า แก๊ ส และเชื อ้ เพลิงอื่น ๆ ขยายตัวร้ อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้ อยละ 6.1
ในไตรมาสที่ 4/2560 โดยการใช้ จ่ า ยไฟฟ้ า แก๊ ส และเชื อ้ เพลิง ต่ า งๆ ลดลงร้ อยละ 1.8 เที ยบกับ การขยายตัว ร้ อยละ 3.0
ในไตรมาสก่ อนหน้ าการใช้ จ่า ยด้ านที่อ ยู่อ าศัยและนํ ้าประปาขยายตัวร้ อยละ 4.3 ชะลอลงจากการขยายตัว ร้ อ ยละ 7.1
ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยเป็ นการชะลอลง ทั ้งค่าใช้ จ่ายด้ านการเช่าที่อยู่อาศัย การซ่อมแซม และการใช้ นํ ้าประปา
การสะสมทุนถาวรเบื ้องต้ นหรือการลงทุน
การลงทุน ขยายตัว ร้ อยละ 3.4 เร่ งตัวขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้ าโดยการลงทุน ภาครั ฐ
ขยายตัวร้ อยละ 4.0 ปรับตัวดีขึ ้นจากการลดลงร้ อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้ า ส่วนภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 3.1 ต่อเนื่อง
จากการขยายตัวร้ อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า
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การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้ อยละ 3.1 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ด้ านการก่อสร้ าง ขยายตัวร้ อยละ 3.4 ปรับตัวดีขึ ้นจากการลดลงร้ อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการก่อสร้ าง
อาคารที่อยู่อาศัยขยายตัวร้ อยละ 4.1 โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และ อบต. ขณะที่การก่อสร้ างที่อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพและ
ปริมณฑลยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนอาคารไม่ใช่ที่อยู่อาศัยขยายตัวร้ อยละ 2.7 เทียบกับขยายตัวร้ อยละ 1.5 ในไตรมาส
ก่อ นหน้ า โดยการก่ อสร้ า งหมวดโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 3.4 ขณะที่ การก่ อ สร้ างอาคารเพื่ อ การพาณิช ย์ แ ละ
การก่อสร้ างโรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนลดลงร้ อยละ 1.7 และร้ อยละ 6.2 ตามลําดับ
การลงทุน ภาครั ฐ ขยายตัว ร้ อยละ ปรั บ ตัว ดี ขึ น้ จากการลดลงร้ อยละ 6.0 ในไตรมาสก่ อ นหน้ า โดยการลงทุ น
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้ อยละ 11.6 เร่ งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 4.1 ในไตรมาสที่ 4/2560 ในขณะที่การลงทุนรัฐบาลลดลง
ร้ อยละ 0.3 แต่ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้ อยละ 11.3 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ด้ านการก่อ สร้ าง ลดลงร้ อยละ 0.1 ปรับตัวดี ขึน้ เมื่อ เทียบกับการลดลงร้ อ ยละ 7.1 ในไตรมาสก่อ นหน้ า โดยการ
ก่อสร้ างรัฐวิสาหกิจขยายตัว ร้ อยละ 12.1 เนื่องจากยังคงมีโครงการต่ อเนื่อง ทั ้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการอื่นๆ เช่ น
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโครงการทางด่วนขั ้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 (ส่วนของตอม่อ) ของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย โครงการทรัพย์สนิ การจําหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการปรับปรุ งกิจการประปาแผนหลัก
ครัง้ ที่ 7-9 ของการประปานครหลวง และโครงการรถไฟรางคู่ช่วงมาบตาพุด -จีระ และช่วงนครปฐม-ปราณบุรีของการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย ขณะที่ การก่ อ สร้ างรั ฐ บาลลดลงร้ อ ยละ 5.4 ต่ อ เนื่ อ งจากการลดลงร้ อยละ 13.7 ในไตรมาสก่ อนหน้ า
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการเบิกจ่ายด้ านการก่อสร้ างจากงบประมาณประจํา ปี ลดลง ประกอบกับการเบิกจ่ายจากโครงการ
เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่ งด่วนลดลง เนื่องจากใกล้ สิ ้นสุดโครงการ
ส่วนการเบิกจ่ายจากงบเหลือ่ มปี เพิ่มขึ ้น
(ที ่มา:ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที ่ 1/2561 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
เวลา 9:30 น.)

อุตสาหกรรมไม้ และเครื่ องเรื อน :
การผลิต เครื่ อ งเรื อ นทํา ด้ ว ยไม้ ไ ตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจํ านวน 1.54 ล้ านชิ น้ ลดลงจากไตรมาสก่อ นและไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 6.09 และ 9.41 ตามลําดับ เนื่องจากมีค้าสัง่ ซื ้อลดลง ตามยอดจํา หน่ายในร้ านค้ าปลีกในประเทศ
ที่ยงั ชะลอตัว การจําหน่ายเครื่องเรือนทําด้ วยไม้ ในประเทศ ไตรมาสที่ 1ปี 2561 มีจํานวน 0.33 ล้ านชิ ้น ลดลงจากไตรมาสก่อน
และไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 2.94 และ 5.71 ตามลําดับ ในภาพรวมการจําหน่ายเครื่องเรื อนทําด้ วยไม้ ของผู้ผลิตไทย
ชะลอตัวลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ
การส่งออกไม้ แ ละผลิตภั ณฑ์ ไม้ ไ ตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่า รวม 990.38 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่ม ขึ ้นจากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 0.51 และ 17.26 ตามลําดับ แบ่งเป็ นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณ ฑ์ เครื่ องเรื อนและ
ชิ ้นส่วน 249.72 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐฯ ขยายตัว จากไตรมาสก่อ นและไตรมาสเดี ยวกัน ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 1.03 และ 14.48
ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์ไม้ 38.39 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 0.98
และ 3.34 ตามลําดับและไม้ และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ 702.27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯขยายตัวจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่ อนร้ อยละ 0.41 และ 19.68 ตามลํา ดับ ในภาพรวมการส่ง ออกไม้ แ ละผลิตภั ณฑ์ ไม้ มี การขยายตัวที่ ดี โดยเฉพาะ
ในตลาด ญี่ปนสหรั
ุ่
ฐอเมริกา และจีน
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สําหรับการผลิตเครื่ องเรื อนทํ า ด้ วยไม้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว โดยมี ปริ มาณการผลิต
ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 1.30 ตามแนวโน้ มการปรับลดลงของคําสัง่ ซื ้อจากทั ้งในและต่างประเทศ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
กรมป่ าไม้ มี น โยบายเพิ่ ม พื น้ ที่ ป่ าเศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการใช้ ไ ม้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ อ งเรื อ น
ไม้ การก่ อ สร้ าง ฯลฯ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยได้ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานการส่ ง เสริ ม ไม้ เศรษฐกิ จ แบบครบวงจร
พ.ศ.2561-2579 ซึง่ ขณะนี ้อยู่ระหว่างนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ ความเห็นชอบต่อไป
(ที ่มา: “รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม – มี นาคม 2560) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ตลาดสีทาอาคาร :
ธุรกิจสีทาอาคารเป็ นธุรกิจที่ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจก่อ สร้ างเป็ นสําคัญไม่ว่ า
เมกะโปรเจคใหญ่ ๆ ของภาครั ฐ หรื อ เป็ นบ้ า นจัดสรร คอนโดมิ เ นี ยม อาคารสํา นักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้
งานก่อสร้ างและงานซ่อมแซม
สําหรับทิ ศทางของอุตสาหกรรมก่ อสร้ างในปี 2561 นี ้ การเติ บโตน่าจะยังเป็ นในกลุ่ม งานก่อ สร้ า งที่เ กี่ยวเนื่อ งกับ
การลงทุน ของภาครั ฐ โดยในปี 2561 นี ้ รั ฐ บาลยัง คงให้ ความสํา คัญในการลงทุน โครงสร้ างพื น้ ฐานต่ างๆ ทัง้ การลงทุน
โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านคมนาคม งานพั ฒ นาและซ่ อ มแซมแหล่ง นํ า้ การก่ อ สร้ างอาคาร และปรั บ ปรุ ง สถานที่ ราชการ
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งน่า จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการก่ อสร้ างในกลุ่มที่ รับ งานก่อ สร้ า งโครงการภาครั ฐ
ศูนย์วิจยั กรุงศรีคาดว่ามูลค่าก่อสร้ างของไทยในปี 2561-2563 จะขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 7.0-9.0 ต่อปี จากการขยายการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐที่คาดว่าโครงการส่วนใหญ่ สามารถดํา เนินการตามแผนที่วางไว้ ขณะที่งานก่อสร้ างภาคเอกชน
คาดว่าจะฟื น้ ตัว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ตามแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ าใหม่ และโรงงานที่จะเติบโตในพื ้นที่พัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
งานก่อสร้ างของภาคเอกชน: กระจุกตัวในงานก่อสร้ างที่อยู่อาศัยเฉลี่ย ร้ อยละ 57 ของมูลค่าก่อสร้ างงานภาคเอกชน
ทั ้งหมด ที่เหลือเป็ นงานก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมสัดส่วนร้ อยละ 11 พาณิชยกรรมร้ อยละ 10 และอื่นๆ อีกร้ อยละ 22 เช่น
โรงแรม และโรงพยาบาล โดยงานก่อสร้ างภาคเอกชนมักผันแปรตามความเชื่อมั่นในการลงทุนซึ่งขึ ้นอยู่กับหลายปั จจัย ได้ แก่
สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพการเมือง การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ
งานก่อสร้ างของภาครัฐ: ส่วนใหญ่เป็ นโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 ของมูลค่าก่อสร้ าง
งานภาครั ฐ ทัง้ หมด ส่ว นที่ เ หลื อ เป็ นโครงการก่ อ สร้ างอาคารของรั ฐ ที่ พั กข้ าราชการ และโครงการอื่ น ๆ เช่ น โครงการ
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ผู้รับเหมาก่อสร้ างรายใหญ่ จะได้ เปรี ยบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้ างพื ้นฐาน
ขนาดใหญ่ เนื่ อ งจากมี ป ระสบการณ์ มี ความชํ า นาญเฉพาะด้ า น มี ศักยภาพทางการเงิ น และมี การพัฒ นาเทคนิ คและ
เทคโนโลยีในงานก่อสร้ างมาอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบตั ิการด้ านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่ งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐานของประเทศ ประกอบด้ วยโครงการพัฒ นาโครงสร้ า งพื น้ ฐานด้ านคมนาคมขนส่ง ที่ สํา คัญของกระทรวงคมนาคม
จํา นวน 44 โครงการ กรอบวงเงิน ลงทุนรวม 2,021,283.52 ล้ า นบาท โดยนํ า มาจัดกลุ่ม และตัง้ เป้าหมายตามขัน้ ตอน
การดําเนินงานที่สามารถดําเนินการได้ ในปี งบประมาณพ.ศ. 2561 จําแนกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
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กลุ่ม โครงการที่ คณะกรรมการ PPP เห็ น ชอบ หรื อ คณะรั ฐ มนตรี อ นุมัติ ไ ด้ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 21 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 914,012.34 ล้ านบาท ดังนี ้
 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่ าตอง จ.ภูเก็ต
 โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม
 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ าภูมิภาค (ชายแดน)
 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ าภูมิภาค (เมืองหลัก)
 โครงการจัดซื ้อรถโดยสารไฟฟ้า จํานวน 35 คัน
 โครงการจัดซื ้อรถโดยสารปรับอากาศใช้ เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอํา
 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย
 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับอุตราภิมขุ ช่วงรังสิต-บางปะอิน
 โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่า งเมื อ งทางยกระดับ บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี -ปากท่ อ ช่ ว ง
กรุงเทพฯ–มหาชัย (บ้ านแพ้ ว)
 โครงการก่อสร้ างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
 โครงการก่อสร้ างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน
 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน บางชื่อ-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ ม บางซื่อ-หัวลําโพง
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์ บรู ณะ
 โครงการก่อสร้ างระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต
 โครงการก่อสร้ างระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่
 โครงการก่อสร้ างระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา
 โครงการก่อสร้ างระบบขนส่งมวลชน จ.ขอนแก่น
 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั ้นที่ 3
 โครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) จ. ขอนแก่น
 โครงการศูนย์ ซ่อมบํ ารุ ง อากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ณ ท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา
กลุ่มโครงการที่ป ระกวดราคาแล้ วเสร็ จ หรื อ เริ่ ม ดํา เนิน การก่อ สร้ า งได้ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํ านวน
23 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,107,271.18 ล้ านบาทดังนี ้
 โครงการก่อสร้ างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) จ. บุรีรัมย์ และ จ.ขอนแก่น
 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ด้ านตะวันตก
 โครงการระบบทางด่วนขั ้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้ านตะวันออก
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร (ช่วงนครปฐมหัวหิน/ช่วงหัวหิน -ประจวบ/ช่วงประจวบฯชุมพร)
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากนํ ้าโพ
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 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงปากนํ ้าโพ-เด่นชัย
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ ธานี
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ ธานี-หาดใหญ่-สงขลา
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้ านไผ่-นครพนม
 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุ งเทพฯ-หนองคาย(ระยะที่ 1 ช่วงกรุ งเทพฯนครราชสีมา)
 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้ รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิ อู่ตะเภา)
 โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ ม ช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนู ย์ รังสิต
 โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน -ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (พระราม 6 บาง
กรวย และบ้ านฉิมพลี) และช่วงตลิง่ ชัน-ศิริราช
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ (ก่อสร้ างลานจอด และระบบไฟฟ้า)
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (ก่อสร้ างอาคารผู้โดยสาร)
 โครงการระบบตัว๋ ร่วม

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.2-12

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจรวบรวม

สําหรับความคืบหน้ าในแผนการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานตามแผนปฏิบตั ิการด้ านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 นี ้
โครงการที่ดําเนินการเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ แล้ ว จํานวน 7 โครงการ ได้ แก่
 โครงการพัฒ นาท่ าเรื อ เฟอร์ รี่เ ชื่อ มโยงอ่ าวไทยตอนบนฝั่ ง ตะวันออกและตะวันตก (ระยะสั ้น: เชิ ญชวน
ให้ เอกชนเดินเรือ Ferry เส้ นทางพัทยา-หัวหิน) ที่เปิ ดให้ บริการแล้ วในปี พ.ศ. 2560
 โครงการศูน ย์ เ ปลี่ยนถ่ า ยรู ป แบบการขนส่ง สิ น ค้ า เชี ยงของ จ.เชี ยงราย ที่ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างแล้ ว
ในปี พ.ศ. 2560
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค ระยะแรก (ท่าอากาศยานแม่ สอด จ.ตาก ท่าอากาศยานเบตง
จ.ยะลา และท่ า อากาศยานสกลนคร จ.สกลนคร) ที่ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างแล้ ว ในปี พ.ศ. 2560
โดยท่าอากาศยานกระบี่ จ.กระบี่ ที่ได้ รับงบดําเนินการ ปี พ.ศ. 2561
 โครงการพัฒ นาสถานี ข นส่ง สิน ค้ า ภู มิ ภ าค (ชายแดน 9 จัง หวั ด) ที่ เ ตรี ยมข้ อเสนอโครงการแล้ ว เสร็ จ
ในปี พ.ศ. 2560
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 โครงการพัฒ นาสถานี ข นส่ง สิน ค้ า ภู มิ ภ าค (เมื อ งหลัก 8 จัง หวัด) ที่ เ ตรี ยมข้ อ เสนอโครงการแล้ ว เสร็ จ
ในปี พ.ศ. 2560
 โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้ นทางการขนส่งสินค้ าหลักของประเทศ (จ.บุรีรัมย์ จ. อุดรธานี และ
จ.กําแพงเพชร) ที่ได้ รับงบดําเนินการ ปี พ.ศ. 2561
 โครงการก่ อ สร้ างระบบขนส่ง มวลชน จ.ภู เ ก็ ต (รฟม./สนข. ศึ กษา) ซึ่ ง สนข. ได้ ส่ง ผลการออกแบบ
รายละเอียด (Detailed Design) ให้ รฟม. รับไปดําเนินการแล้ ว
ซึง่ คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 นี ้ การประมูลโครงการเหล่านี ้น่าจะเริ่มทยอยเห็นความชัดเจนและเริ่มก่อสร้ างได้
โครงการที่รอนําเสนอรัฐมนตรี
สําหรับโครงการที่ อยู่ระหว่ างเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) และเตรี ยมเสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.) จํานวน 11 โครงการ ได้ แก่
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงปากนํ ้าโพ-เด่นชัย
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ ธานี
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ ธานี-หาดใหญ่-สงขลา
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
 โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้ านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม
 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนู ย์รังสิต
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิง่ ชัน-ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
(ที ่มา: สานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม)

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.2-14

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2561

สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จะได้ รับอานิสงส์จากโครงการลงทุนภาครัฐ อาทิ

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่ อสร้ างภาครั ฐทัง้ ผู้ ผลิตและค้ าวัสดุก่อสร้ าง สําหรับในกลุ่มผู้ผลิตและขายวัสดุก่อ สร้ าง
น่าจะปรับ ตัวดี ขึ ้นในปี 2560 นี ้ โดยกลุ่มที่ จะได้ รับประโยชน์ จากงานก่ อสร้ าง อาทิ วัสดุก่อ สร้ างในกลุ่มงานโครงสร้ าง เช่ น
เหล็ก ปูนซีเมนต์ แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป ทราย และยางมะตอย เป็ นต้ น กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ อย่างตะปู หรื อน็อต ที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานโครงสร้ างพื ้นฐาน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่จะได้ รับประโยชน์ จะเป็ นกลุ่มผู้ผลิตที่สามารถผลิตอุปกรณ์ และวัสดุ ก่อสร้ าง
ที่มีข นาดเฉพาะและมี ความแข็ งแรงเป็ นพิเ ศษตามมาตรฐานการใช้ งานที่ ถูกกํา หนดขึน้ ในแบบ เนื่ องจากโครงการภาครั ฐ
ในกลุ่ม งานก่ อ สร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานอย่า งรถไฟหรื อ รถไฟฟ้ า อุป กรณ์ วัสดุก่อ สร้ า งที่ ใ ช้ จ ะต้ อ งมี ขนาด คุณภาพ แข็ งแรง
ตามมาตรฐานที่กําหนด
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กลุ่มธุรกิจเครื่ องจักรกลสาหรั บงานก่ อสร้ าง สํา หรับธุรกิจขายและให้ เช่ าเครื่ องจักรกลก่อสร้ างจะเป็ นอีกกลุ่มที่จะได้ รับ
ประโยชน์จากโครงการภาครัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการก่อสร้ างภาครัฐในพื ้นที่ภูมิภาคจะเป็ นก่อสร้ างถนน การปรับปรุ ง
พื ้นผิ ว ถนน การก่อ สร้ างและพัฒ นาแหล่ง นํ า้ และเป็ นโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่ง ผู้ป ระกอบการธุ รกิจ ในกลุ่ม
เครื่ อ งจักรและอุปกรณ์ ก่อ สร้ างจะต้ อ งมีการวางแผนและศึกษาโครงการที่จะเกิดขึน้ ในพื ้นที่ เพื่อที่ จะนํ า เอาเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมมาทําตลาด
กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสายไฟ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและกลุ่มผู้ ผลิตอุปกรณ์ ประปา เนื่องจากในปี นี ้โครงการภาครัฐมีหลายโครงการ
ที่ต้องใช้ อปุ กรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประปา อาทิ โครงการรถไฟฟ้า โครงการขยายประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ
โครงการปรับปรุงและวางระบบไฟฟ้า และปรับปรุงอาคารสถานที่ราชการ เป็ นต้ น
(ที ่มา: K SME Analysis ธนาคารกสิ กรไทย)

ตารางแสดงบริษัทคู่แข่งในตลาดสีอตุ สาหกรรม และสีทาอาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ผลิต/จาหน่ าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัท แอ็กโซ่ โนเบิล โค้ ทติ ้ง จํากัด
บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ จํากัด
บริษัท โจตัน จํากัด
บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จํากัด
บริษัท เบเยอร์ จํากัด
บริ ษัท ที โอเอเพ้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิปปอนเพ้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อัก๊ โซ่ โนเบล เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด

สีอตุ สาหกรรม
สีอตุ สาหกรรม
สีอตุ สาหกรรม
สีอตุ สาหกรรม
สีทาอาคาร
สีอตุ สาหกรรม / สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร

2.2.2 การตลาด
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1.) กลยุทธ์ ดา้ นสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ (Product)
บริ ษั ท ให้ ความสํา คัญกับ การพัฒนาคุณภาพผลิตภั ณฑ์ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง กอปรกับ การให้ ความสํา คัญกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ มีความหลากหลายด้ วยการใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับความชํานาญของบุคลากร
บริ ษัทที่ มีอยู่ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเน้ นการให้ คําแนะนํา และ/หรื อบริ การหลังการขายแก่ลูกค้ า ซึ่งถือเป็ นนโยบายที่ผ้ ูบริ หาร
บริษัทให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
2.) กลยุทธ์ ดา้ นราคา (Price)
บริ ษัท เน้ นการกํา หนดราคาในระดับ ที่ ใกล้ เ คียงหรื อ สูง กว่ าคู่แข่ งขันเล็กน้ อ ย ตามประเภทและคุณภาพ
ของสินค้ า ซึ่งการกํา หนดราคาสินค้ า ของบริ ษั ทที่สูงกว่ าคู่แ ข่ง เป็ นผลมาจากสิน ค้ าของบริ ษั ทเป็ นสิน ค้ าที่ ได้ ม าตรฐานและ
มีคณ
ุ ภาพสูง กอปรกับความสามารถในการผลิตสินค้ าที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า
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3.) กลยุทธ์ ดา้ นการจาหน่าย และช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
บริษัทเน้ นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดในเชิงรุ กจากทีมขายผ่าน 4 ช่องทาง ได้ แก่
การจําหน่ายโดยวิธีขายตรง โดยให้ พนักงานขายแต่ละคนทํา หน้ าที่ในการนําเสนอสินค้ าให้ กับลูกค้ าโดยตรง, การจําหน่า ย
ผ่า นตัวแทนจํ าหน่ า ย โดยบริ ษั ท มุ่งเน้ น การจํ า หน่ า ยให้ ครอบคลุม ทั่วทุกภู มิภ าคในประเทศ อาทิ ภาคกลาง, ภาคเหนื อ ,
ภาคอีสาน และภาคใต้ เป็ นต้ น ซึ่งปั จ จุบัน บริ ษั ทมี ตัวแทนจํ า หน่า ยกว่ า 20 รายทั่วประเทศ, และการเข้ า ร่ ว มประมูลงาน
จากผู้รับ เหมาโดยบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประมูล งานจากผู้รับ เหมาที่ ไ ด้ รั บ งานจากผู้ว่ า จ้ าง ซึ่ง บริ ษั ท เป็ นหนึ่ ง ในบริ ษั ท ที่ อ ยู่ใ น
Vendor List ของผู้รับเหมามาเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี
4.) กลยุทธ์ ดา้ นการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
บริษัทให้ ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้ าของบริ ษัทให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ า เป้าหมายโดยตรง
ควบคู่ไ ปกับการให้ ความสํา คัญกับ การให้ บ ริ การหลังการขาย รวมถึงการจัดส่ง สิน ค้ า ให้ กับ ลูกค้ า อย่ า งรวดเร็ ว ตามความ
ต้ องการ และการพยายามเก็บสต๊ อกสินค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าที่มีสายงานการผลิตอย่างต่อเนื่องมั่นใจได้ ว่าจะมีสินค้ าใช้ จนเสร็ จงาน
นอกจากนี ้บริษัทยังให้ บริการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ สีให้ กับบุคลากรของลูกค้ า เพื่อให้ เกิดความรู้
ทางด้ า นการใช้ สีอ ย่ า งแท้ จ ริ ง รวมถึง ฝึ กทักษะการใช้ สีที่ ถูกต้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ และถื อ เป็ นการสร้ างความสัม พัน ธ์ แ ละ
การมีสว่ นร่วมระหว่างลูกค้ าและบริษัท
2.2.3 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมายหลัก ของบริ ษั ท ได้ แก่ กลุ่ม ผู้ ประกอบการในอุต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พลัง งานและ
การก่อสร้ างงานโครงเหล็กต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงกลัน่ นํ ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะนํ ้ามันและก๊ าซ
ในอ่าวไทย โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายรองลงมาได้ แก่ กลุม่ ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจส่งออกเฟอร์ นิเจอร์
โดยบริษัทไม่มีการพึง่ พิงการจําหน่ายสินค้ ากับลูกค้ ารายใดรายหนึง่ เกินกว่าร้ อยละ 30 ของยอดจําหน่ายรวม

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี กํ า ลัง การผลิ ต รวมทั ง้ สิ น้ ประมาณ 3,600,000 ลิ ต ร/ปี โดยบริ ษั ท มี อั ต ราการใช้ กํ า ลัง การผลิ ต
(Utilization Rate) ประมาณร้ อยละ 40 ของกําลังการผลิตรวม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับความยากง่ ายและรายละเอียดการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ เกิ ดจากความต้ อ งการสัง่ ซื อ้ ของลูกค้ า ทั ้งนี ้ บริ ษัท ไม่ ได้ มีการพึ่งพิง การจัดซื ้อวัตถุดิบ จากผู้จัดจํ าหน่ายวัตถุดิ บ
รายใดรายหนึง่ เกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื ้อทั ้งหมดของบริษัท
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ ามี 4 ประเภท คือ
1. สารเรซิน (Resin) : เป็ นสารเคมีที่เป็ นตัวกําหนดคุณลักษณะของสี อาทิ ความแข็ง ความทนทานต่อนํ ้า และ
สภาพภูมิอากาศ เป็ นต้ น
2. ตัวให้ สี (Pigment) : เป็ นสารเคมี ที่ทํ า ให้ เกิ ดสีสันตามความต้ อ งการและตามสูตรที่ กําหนดโดยตัว ให้ สี หรื อ
Pigment มีทั ้งแบบที่เป็ นผงและของเหลว
3. ตัวทําละลาย (Solvent) : มีคุณสมบัติช่ วยละลายส่ว นผสมของวัตถุดิบ ให้ เ ข้ า เป็ นเนื อ้ เดียวกัน และลดความ
หนืดเพื่อทําให้ สามารถใช้ งานได้ ง่าย
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4. ตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) : เป็ นสารเคมีที่ใช้ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษบางประการของสีแต่ละชนิด อาทิ
ลดการเป็ นฟอง ป้องกันรังสีอลั ตร้ าไวโอเลต ป้องกันเชื ้อรา เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ การผลิตสีแ ต่ ละชนิ ดจะมี ขัน้ ตอนการผลิตที่ คล้ า ยคลึง กัน แต่ ส่ว นผสม สูตรการผลิตสี และการตรวจสอบ
คุณภาพจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามคุณสมบัติของสีแต่ละประเภท

2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
3.1.1. ความเสีย่ งจากการสัญญาการผลิตสินค้ าโดยอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
บริ ษั ท ได้ รับ การสนับ สนุน ด้ า นเทคโนโลยีก ารผลิต จากสองบริ ษั ท ผู้ผ ลิต สีชั ้นนาของโลกที่ป ระกอบธุรกิจ
มาน าน กว่า 100 ปี ได้ แ ก่ VALSPAR แ ละ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION ซึ ่ง บ ริ ษ ั ท มีส ญ
ั ญา
การให้ การสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีการผลิต ดังนี ้
1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) VALSPAR ซื อ้ กิ จ การทั ง้ หมดของ Wattyl และ
ยังคงให้ ลิข สิทธิ์ (Licence) แก่บ ริ ษั ท ในการผลิตและจาหน่า ย สีเ คลือ บไม้ แ ละสีท าอาคาร เป็ น ระยะเวลา 3 ปี โดยการ
ต่อ อายุสญ
ั ญา บริ ษั ท สามารถต่อ อายุไ ด้ คราวละ 3 ปี ปั จ จุบ ัน สัญ ญานี ้มีผ ลผูก พัน ธ์ ตั ้งแต่ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
2) Carboline International Corporation (CARBOLINE) CARBOLINE ให้ ลิขสิทธิ์ (Licence) แก่บ ริษั ท
ในการผลิตและจาหน่ า ยสีป้ อ งกันสนิ ม ของ CARBOLINE โดยมี ระยะเวลาผูกพัน 5 ปี นับ จากวัน ที่ ลงนามสัญญา (ตัง้ แต่
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565)
ซึ่งจากการพึ ่ง พิง เทคโนโลยีก ารผลิต ของทั ้งสองบริ ษ ั ท ดัง กล่า ว อาจท าให้ บ ริ ษ ั ท ได้ รับ ความเสี ่ย งจาก
การไม่ได้ รับการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีการผลิต หรื อการถูกบอกเลิกสัญญาหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
อย่า งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่า นมา บริ ษั ทได้ ทาการวิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สีป้อ งกัน สนิม จนทาให้
ผลิต ภัณ ฑ์ ส ีป ้อ งกัน สนิม ที ่ผ ลิต ได้ มีคุณ สมบัติที ่เ หมาะสมกับ สภาพภูม ิอ ากาศของประเทศไทย โดยในการจาหน่า ย
ผลิตภัณ ฑ์ สี นอกจากคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์ สี และความหลากหลายของเฉดสี รวมทั ้งความพร้ อ มของบริ ษั ท ในการส่ง
มอบผลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้ ท ัน ตามความต้ อ งการของลูก ค้ า และปั จ จัย สาคัญ อีก ประการหนึ ่ง คื อ การให้ บ ริ ก ารหลัง การขาย
(After Sale Service) ซึ ่ง บริ ษ ั ท มีท ีม บริ ก ารทางเทคนิค (Technical Service Team) คอยให้ ค าแนะน า ณ สถานที่
ของลูกค้ าเกี่ยวกับ การใช้ สีที่ถูกต้ อ ง จึงทาให้ บ ริ ษั ท สามารถให้ บ ริ การลูกค้ า ได้ อ ย่างรวดเร็ ว และยัง ถือ เป็ นโอกาสในการ
ขยายตลาดอีกด้ วย ซึ่งจากการจาหน่า ยผลิตภัณฑ์ สีภายในประเทศมาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ บริ ษัท มีความคุ้นเคย และ
ความช านาญด้ า นการตลาดภายในประเทศเป็ น อย่า งดี และสามารถสร้ า งความได้ เ ปรี ยบด้ า นการตลาดให้ กับ บริ ษั ท
ซึ่งจากความชานาญในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สีภายในประเทศของบริ ษัททาให้ VALSPAR และ CARBOLINE ต้ อ งพึ่งพา
ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สี (Marketing Arm) ของบริ ษัทเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สีภายในประเทศ
นอกจากนี ้ บริ ษั ทได้ สร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดีกับ ทัง้ สองบริ ษั ท มาโดยตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา บริ ษั ท ได้ รับ
การสนับสนุนและให้ ลขิ สิทธิ์การใช้ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริษัทมีความพร้ อม ประสบการณ์ และความชานาญในด้ าน
การผลิตและจาหน่ายสีภายใต้ เทคโนโลยีของทั ้งสองบริษัทเป็ นอย่างดี ทาให้ บริษัทได้ รับความเชื่อถือจากกลุม่ ลูกค้ าผู้ใช้ สีด้วยดี
มาโดยตลอด รวมทั ้งบริ ษั ทได้ สร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับ กลุ่มลูกค้ าผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ สีของทัง้ สองบริ ษั ทดังกล่าว ควบคู่ไปกับ
การพัฒ นาคุณสมบัติของผลิตภั ณฑ์ สีที่ผลิตได้ โดยต่อ เนื่อ ง ทาให้ ผลิตภั ณฑ์ สีของบริ ษัทที่ ใช้ เทคโนโลยีการผลิตจากทั ้งสอง
บริษัทมีคุณสมบัติการใช้ งานที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี ้ บริษัทยังมีทีมงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สี (R&D) ประเภทต่างๆ ซึง่ ปั จจุบันบริษัทได้ จดลิขสิทธิ์ตราสินค้ า (Brand Name) ของบริษัทหลายสินค้ า
และดาเนินการจดทะเบียนสินค้ าอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ใหม่เพิ่มขึ น้ ทั ้งนี ้ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต
จากทั ้งสองบริษัทข้ างต้ น และเพื่อสร้ างการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าของบริษัท
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3.1.2. ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผัน ผวนของราคาวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากการปรับ ตัวเพิ่ มขึ ้นของต้ นทุน
วัตถุดิบ ซึง่ วัตถุดิบ ที่ใช้ ในการผลิตของบริษัทส่วนใหญ่ เป็ นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตจากต่างประเทศ จัดว่าเป็ นเคมีภัณฑ์ ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับ ราคาน ้ามันดิ บ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี ของตลาดโลก รวมทั ้งอาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ทัง้ นี ้บริ ษั ท ได้ สั่งซื ้อวัตถุดิบจากตัวแทนจ าหน่ ายในประ เทศคิดเป็ น สัดส่ว นประมาณ
ร้ อยละ 90 และนาเข้ าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 สาหรับการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ า
จากต่า งประเทศ บริ ษั ทจะตกลงกับผู้จาหน่ ายวัตถุดิบในต่ างประเทศ โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่ างประเทศไว้
อย่างชัดเจน ซึง่ ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้ มีการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน
แต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ป ริ ม าณการน าเข้ า วัตถุดิบ โดยตรงจากต่ า งประเทศในมูลค่ าที่ ไ ม่ ม ากนัก ท าให้ บ ริ ษั ท ได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศไม่มาก
อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ ความสาคัญกับการวางแผนและการบริ หารการจัดซื ้อผลิตภัณฑ์ และการบริหารสินค้ าคง
คลัง รวมทั ้งการบริ หารระบบขนส่ง เพื่อควบคุมและบริหารต้ นทุนรวมทั ้งค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัท กอปรกับการที่
บริษัททาการผลิตสีตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to order) เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ บริ ษัทสามารถวางแผนการผลิตให้ สอดคล้ อง
กับแผนการจาหน่ายได้ และทาให้ บริษัทสามารถกาหนดราคาสินค้ าที่จะจาหน่ายให้ เป็ นไปตามต้ นทุนการผลิตที่เปลีย่ นแปลงใน
แต่ละช่วงเวลาได้ และสามารถรักษาอัตรากาไรขั ้นต้ นให้ อยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงเดิมได้

3.2 ความเสี่ยงด้ านการผลิต
3.2.1. ความเสีย่ งจากการหยุดชะงักด้ านการผลิต อันเนื่องมาจากเหตุอคั คีภัยและภัยธรรมชาติ
เนื่ อ งจากอุตสาหกรรมการผลิตสี เป็ น อุตสาหกรรมที่ ต้อ งใช้ วัตถุดิบ เคมี ภั ณ ฑ์ ใ นการผลิต ซึ่งวัตถุดิบ ที่ ใ ช้
ในการผลิตล้ วนแต่เป็ นวัตถุดิบ ที่ง่ายต่ อการติดไฟ ดังนั ้น หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี หรื อเกิดประกายไฟภายในโรงง าน
บริษัทอาจได้ รับความเสีย่ งจากการหยุดชะงักด้ านการผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ คานึงถึงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นและได้ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดให้ มีการ
ฝึกอบรมให้ แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้ าที่ภายในบริษัท เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับขั ้นตอนการผลิต ข้ อควรปฏิ บตั ิ และ
ข้ อควรระวังในการปฏิ บัติงาน รวมไปถึงสร้ า งความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ สาเหตุข องการเกิ ดอัคคีภั ย อาทิ การเกิ ดปฏิ กิริยา
ทางเคมีของสารเคมี อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้ เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มี การฝึ กอบรมการป้ องกัน และระงับอัคคีภั ย โดยการเชิญเจ้ า หน้ าที่ จากศูน ย์ ป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตาบลแพรกษา อ าเภอเมื อ ง จัง หวั ด สมุ ท รปราการ มาให้ ความรู้ แก่ พ นั ก งานของบริ ษั ท
อย่างสม่าเสมอ ทั ้งนี ้ บริษัทได้ เลือกใช้ อปุ กรณ์ กนั ระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ, มอเตอร์ เครื่องจักร, หม้ อแปลงกัน
ระเบิ ด เป็ น ต้ น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรื อ การสปาร์ คของกระแสไฟ อัน จะน ามาซึ่งการเกิดการลุกไหม้ ภ ายในโรงงานได้
ดังนั ้น ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภั ยที่อาจทาให้ เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้ า จึงมี โอกาสเกิดขึ ้นน้ อย ซึ่งที่ ผ่านมา
บริษัทยังไม่เคยได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
3.2.2. ความเสีย่ งในการจัดหาวัตถุดิบ (การบริหารวัตถุดิบ)
เนื่ อ งจากวัตถุดิบ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิตของบริ ษั ท เป็ นสารเคมี ต่างๆอาทิ สารเรซิ น (Resin), ตัว ให้ สี (Pigment),
ตัวทาละลาย (Solvent) และตัวเติ มคุณสมบัติ (Additive) โดยมี แหล่งที่ม าจากผู้ผลิตทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่ว น
ใหญ่ จ ะสั่งซื อ้ จากผู้จาหน่ ายในประเทศเป็ นหลัก ดังนัน้ บริ ษั ท จึง มี ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ในกรณี ที่ผ้ ูผลิตอาจจะ
ไม่ สามารถผลิต หรื อ จ าหน่ า ยวัต ถุดิ บ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ได้ ต าม ปริ ม าณ เวลา และเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ท ก าหนดไว้ ซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อ
การดาเนินงานและการเติบโตของบริษัท
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.3-2
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อย่ างไรก็ ตาม บริ ษั ท มี การป้ อ งกัน ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่ง บริ ษั ท มี น โยบายกระจายการจัดหา
วัตถุดิบ โดยการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายมากกว่า 1 แห่ง อีกทั ้งบริ ษัทมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ และมีการ
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายมาเป็ นเวลานานมากกว่า 35 ปี ดังนั ้น ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการจัดหาวัตถุดิบของบริ ษัทจึงมี
โอกาสน้ อย และที่ผ่านมาก็ยงั ไม่เคยประสบปั ญหาอย่างร้ ายแรงแต่อย่างใด
3.2.3. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีความชานาญ
ผู้บ ริ ห ารหลักและบุ คลากรที่ มี ความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการในการผลิต ผลิ ตภั ณ ฑ์ ทัง้ ระบบ รวมถึ ง
ความคิ ดริ เริ่ ม ในการพัฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ให้ ได้ คุณ ภาพ ถื อ เป็ น ปั จ จัยสาคัญ ประการหนึ่งของผู้ป ระกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สี ซึง่ การสูญ เสียผู้บริหารหลักและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้ านการผลิต การวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารหลักและบุคลากรด้ านการวิจยั และพัฒนาของบริษัทส่วนใหญ่ทางานร่วมกับ
บริ ษัทมาเป็ นเวลานาน ซึ่งที่ ผ่านมาบริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานในส่วนงานดังกล่าวน้ อยมาก อีกทั ้งบุคลากรสาคัญ
ในส่ว นงานที่ เกี่ยวข้ อ งกับ การผลิต งานด้ า นการวิ จัยและพัฒ นาของบริ ษั ท ยังเป็ น ผู้ถือ หุ้น และผู้บริ หารของบริ ษั ท ดัง นัน้
จึงทาให้ เชื่อมั่นได้ ว่าบริ ษั ท จะมี ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวค่ อนข้ างน้ อย นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังป้ องกัน
ความเสี่ยงที่ อ าจเกิ ดขึน้ โดยการจัดให้ มี การฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาความรู้ ความสามารถของบุ คลากรในส่ว นงานดัง กล่า ว
เพื่อกระจายความรู้ ให้ กับทีมงาน รวมทั ้งได้ ส่งเสริ มและมอบหมายให้ พ นักงานมีตาแหน่งหน้ าที่การงานสูงขึ ้นเพื่อรองรับด้ าน
การบริหารจัดการและลดการพึง่ พิงบุคลากรรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ

3.3. ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการด้ านการเงิน
3.3.1. ความเสีย่ งที่เกิดจากการโครงสร้ างการปล่อยเครดิตให้ ลกู ค้ าและการติดตามหนี ้สิน
ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ลกู ค้ าหรือคู่สญ
ั ญาของบริษัท ไม่สามารถจ่ายหรือชาระหนี ้คืน หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาที่ตกลงไว้ กับ บริ ษั ท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะเงิน ของบริ ษัท ฯ นั ้น บริษั ทฯ ได้ ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ ติดตามดูแลคุณภาพ หนี ้อย่างใกล้ ชิด ตลอดจนปรับปรุ งหลักเกณฑ์ การให้ สินเชื่อ ลูกค้ าให้ มีความ
เหมาะสม เข้ ม งวด เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ในปั จจุบัน นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯยังมุ่งเน้ น พัฒ นากระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยงด้ านเครดิตอย่างเป็ นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิ บัติงานที่ดี ปรับปรุ งกระบวนการพิจารณาการให้ สินเชื่อ รวมทั ้ง
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้ านเครดิต โดย พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้ ลกู ค้ า
และมีกระบวนการบริหารจัดการหนี ้เพื่อป้องกันและแก้ ไขหนี ้ค้ างชาระ นอกจากนั ้นบริ ษัทฯยังมีการประเมินค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ โดยการวิ เคราะห์ ป ระวัติการช าระหนี แ้ ละคาดการณ์ ศักยภาพและความเสี่ยงในการชาระหนี ใ้ นอนาคต และสาหรับ
ลูกหนี ้ที่ค้างชาระเกิน 1 ปี บริ ษั ทฯ ได้ ตั ้งสารองไว้ ร้อยละ 100 และดาเนินการติดตามคุณภาพลูกหนี ้อย่างสม่าเสมอ รวมทัง้
มีรายงานข้ อมูลลูกหนี ้ค้ างชาระเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป

3.4.

ความเสี่ยงการกากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์

3.4.1. บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในการปฏิ บัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดและการบริหารจัดการความเสีย่ งที่เกิดจาก
การทุจริ ต มีคณะกรรมการบริ หารทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย รวมทั ้งกาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริ ตในองค์ กร
ปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ า ร่ ว มเพื่ อ เป็ น แนวร่ ว มปฏิ บัติภ าคเอกชนไทย ในการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ แ ละ
ความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ
บริษัทฯ ได้ จดั ทาแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นและได้ ยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าว
ซึง่ ได้ มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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ทุจริตเพื่อพิจารณา และบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บัติฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวัน ที่
22 กรกฎาคม 2559 เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยใบรับ รองดังกล่าวจะมี อายุ
3 ปี นับจากวันที่มีมติให้ การรับรอง บริษัทฯ ได้ รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้ อง Ballroom
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ที่ผ่านมา

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อยที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ประเภททรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน

เป็ นเจ้ าของ

2. อาคารสิ่งปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

4. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน (สานักงาน)
5. ยานพาหนะ
6. งานระหว่างก่อสร้ าง และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
(บาท)
(บาท)
30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2561
ที่ตงอาคารโรงงาน
ั้
16,470,500
16,470,500 - ที่ ดิน โฉนดเลขที่ 85930 ตัง้ อยู่ที่นิ คมอุต สาหกรรม
บางปู ซอย 1 ต าบลบางปู ใ หม่ อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนือ้ ที่ 6-1-80 ไร่
ติดภาระจานองพร้ อมอาคารสิ่ง ปลูกสร้ างตามข้ อ 2.
มูลค่าจานองรวม 97.0 ล้ านบาท กับธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักถนนหลังสวน
อาคารโรงงาน
9,350,231
8,633,257 - อาคารสิ่งปลูกสร้ าง ตัง้ อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
และสานักงาน
ซอย 1 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จัง หวัด สมุทรปราการ ติ ด ภาระจานองร่ ว มกับ ที่ ดิ น
ตามข้ อ 1. กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
สาขาสานักถนนหลังสวน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
3,754,560
4,429,517 - เครื่องจักรจานวน 20 รายการ ติดภาระจานอง มูลค่า
ที่ใช้ ในการผลิต
จานอง 2.0 ล้ านบาท กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด
(มหาชน) สาขาสานักถนนหลังสวน
4,425,912
2,906,914
- ไม่มี 3,514,403
1,526,420
- ไม่มี 0.00
0.00
- ไม่มี รวมมูลค่ าทรั พย์ สิน
37,515,606
33,966,608
การใช้ งาน
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4.2 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2560 และ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 บริ ษัท มี รายการสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ มีตัว ตนสุทธิ เ ท่ า กับ
0.47 ล้ านบาท และ 0.31 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าวได้ แก่ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับโปรแกรมด้ านบัญชี
ด้ านการผลิตและจัดซื ้อ

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง อันเนื่องมาจากการลงทุนในบริ ษัทดังกล่าว
จานวน 3 บริษัท ได้ แก่ ACCT และ SUNCOAT โดยบริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ์ ของ ACCT ตามราคาทุน
คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 3,202,500.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทรั บรู้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนใน ACCT
เท่า กับ 3,202,500.00 บาท ทาให้ กิจการไม่มีเ งิน ลงทุนสุท ธิ ตามบัญชีใ น ACCT มี เงิน ลงทุนในหุ้น สามัญของ SUNCOAT
ตามวิธีทนุ เท่ากับ 300,000.00 บาท ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อ ยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมดคิดเป็ นร้ อยละ
0.18 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท คานึ ง ถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่ อ งทางการเงิ น ของบริ ษั ท อย่ า งรอบคอบ
โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิ จที่ เกื ้อหนุนและเอื อ้ ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุ รกิ จเป็ นสาคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการ
จะต้ องผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท และที่ ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่ กาหนดไว้ ซึ่งบริ ษั ท
มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการส่วนใหญ่ ในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบาย
การบริหารงานที่สาคัญของบริษัทดังกล่าว
ในกรณี บริ ษั ท ที่ เ กี่ ยวข้ อง บริ ษั ทจะไม่ ไ ด้ เ ข้ า ไปควบคุ มดู แลการบริ ห ารจัดการโดยตรง และจะท าการติ ดตามผล
การด าเนิ นงานในฐานะผู้ถือหุ้ นทั่วไป แต่ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทยังไม่ มี นโยบายการลงทุนเพิ่ มเติ มในบริ ษั ทย่ อยและบริ ษั ทที่ เกี่ ยวข้ อง
ในระยะเวลาอันใกล้ นี ้
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อบริ ษัทฯ สูงกว่าร้ อยละ
5 ของมูล ค่ า ส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ น และไม่ มี ข้ อ พิ พ าททางกฎหมายใดที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบด้ านลบต่ อ การดาเนิ น ธุ รกิ จ
ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนยั สาคัญ
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6. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ :

บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited
ปี ที่ก่อตั ้ง :
2525
เครื่องหมายหลักทรัพย์ :
DIMET
เลขทะเบียนบริษัท :
0107550000165
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสีคณ
ุ ภาพสูงสาหรับใช้ ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
โรงกลัน่ น ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะก๊ าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึง
สีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์ นิเจอร์ และสีอตุ สาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊ าซ เป็ นต้ น
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่และโรงงาน :
เลขที่ 602 หมู่ ที่ 2 นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุ ม วิ ท ต าบลบางปู ใ หม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807
เว็บไซต์ :
www.dimetsiam.com
ทุนจดทะเบียน :
403,430,170.50 บาท (สีร่ ้ อยสามล้ านสีแ่ สนสามหมื่นหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบบาทห้ าสิบสตางค์ )
ทุนที่เรียกชาระแล้ ว :
134,476,723.50 บาท (หนึง่ ร้ อยสามสิบสีล่ ้ านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้ อยยี่สบิ สามบาท
ห้ าสิบสตางค์) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 268,953,447 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
(ห้ าสิบสตางค์)
ชื่อบริ ษัทย่ อย :

บริ ษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
ASIAN CORROSION CONTROL TECHNOLOGY LTD.
เลขทะเบียนบริษัท :
0105531022203
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุ รกิ จ จาหน่ ายสี รับ เหมาทาสีง านโครงการ ออกแบบติดตัง้ ระบบป้ อ งกัน สนิ ม
แบ บ Cathodic Protection ส าหรั บ ท่ อก๊ าซใต้ ดิ น โครงสร้ างเห ล็ ก ใต้ น า้ ฯลฯ และ
การป้องกันการกัดกร่อนด้ วยระบบ WAX TAPE
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่และโรงงาน :
เลขที่ 602 หมู่ ที่ 2 นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุ ม วิ ท ต าบลบางปู ใ หม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807
ทุนจดทะเบียน :
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน)
ทุนที่เรียกชาระแล้ ว :
4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 39,490 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์
จานวน 510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)
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ชื่อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง :

บริ ษัท ซันโค้ ท (ไทยแลนด์ ) จากัด
SUNCOAT (THAILAND) CO.,LTD.
เลขทะเบียนบริษัท :
0115548010718
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุ รกิ จ จาหน่ ายสีท นความร้ อ นสาหรับ ใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ ้นส่ว น
เครื่องใช้ ไฟฟ้า
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่และโรงงาน :
888/18 หมู่ที่ 19 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5370
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5371
ทุนจดทะเบียน :
3,000,000 บาท (สามล้ านบาทถ้ วน)
ทุนที่เรียกชาระแล้ ว :
3,000,000 บาท (สามล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)
บริ ษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED.
เลขทะเบียนบริษัท :
0107548000129
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ผลิตเสาโทรคมนาคม ผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้า
ย่อย ผลิตโครงสร้ างเหล็กทั่วไป การบริ การชุบสังกะสี การจัดจาหน่ายสินค้ าอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่และโรงงาน :
247 ถนนร่ มเกล้ า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2543-9020-8
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2543-9029
ทุนจดทะเบียน :
1,907,119,713 บาท
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดล้ านหนึง่ แสนหนึ่งหมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยสิบสามบาทถ้ วน)
ทุนที่เรียกชาระแล้ ว :
1,316,251,786.40 บาท
(หนึง่ พันสามร้ อยสิบหกล้ านสองแสนห้ าหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้ อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

ติดต่อ นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม
โทรศัพท์ 0-2323-2800
e-mail : yuppadeek@dimetsiam.com

ผู้สอบบัญชี :

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชชั วาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549
ในนามบริษัท แกรนท์ ธอร์ นตัน จากัด
ชั ้น 18 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงสีลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 403,430,170.50 บาท โดยมี ทุ น ช าระ 134,476,723.50 บาท (หนึ่ ง ร้ อยสามสิ บ สี่ ล้ า น
สี่แสนเจ็ดหมื่ นหกพันเจ็ดร้ อยยี่สิบ สามบาทห้ าสิบสตางค์ ) แบ่ งเป็ น หุ้นสามัญจ านวน 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่ห้ นุ ละ 0.50
บาท (ห้ าสิ บ สตางค์ ) ทั ง้ นี ้ ทุ น จดทะเบี ย นส่ ว นที่ เ หลื อ จ านวน 268,953,447 บาท เป็ นหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ จ านวน
537,906,894 หุ้ น มูลค่ า ที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท โดยจ านวน 268,953,447 หุ้น เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หุ้ นเดิ ม ตามสัดส่ว น
การถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 1 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยบริ ษัทกาหนดวันจองซื ้อและรับชาระเงิน ค่าหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน จานวนไม่ เกิ น 268,953,447 หุ้น มูลค่ าที่ ตราไว้
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของ ใบสาคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)
นายชินชัย ลีนะบรรจง
นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกฤษฎา ตันเปาว์
นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
นายบุญชัย ศรีธีระกุล
นางสาววิณพา รัตนากิตติ์
นางสาวภัสธารีย์ วงษ์ ทองหลิน
นางอัจฉรา โมมินทร์
นายสิทธัตถ์ สิทธิสมาน
นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชยั
นายสมศักดิ์ รังสิวฒ
ั นศักดิ์
นางสิริลกั ษณ์ ฉัตรลมัย
บริษัท BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
นางสาวชญาดา ทรัพย์สิน
นายบุญจันทร์ อัครวงศ์พิพฒ
ั น์
นางสาวสยมพร บัวภูมิ
นายปยุต ธนวรรักษ์
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)

ร้ อยละ

53,712,183
1,3340,400
9,208,600
6,078,500
5,824,300
4,101,400
4,002,500
3,800,100
3,721,900
3,360,000
3,253,600
3,200,000
2,900,000
2,731,200
2,730,600
2,580,000
2,479,400
2,479,400
2,260,800
137,313,064
268,953,447

19.97%
4.96%
3.42%
2.26%
2.17%
1.52%
1.49%
1.41%
1.38%
1.25%
1.21%
1.19%
1.08%
1.02%
1.02%
0.96%
0.92%
0.88%
0.84%
51.05%
100%
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
ข้ อมูลเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (DIMET-W1)
ประเภทหลักทรัพย์
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “DIMET-W1”)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (วันเริ่มทาการซื ้อขาย)
ตลาดรอง
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
จานวนหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย
: 90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จัด สรรให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ในอั ต รา 2 หุ้ นสามั ญ เดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ยใบสาคั ญ
แสดงสิทธิ
จานวนหลักทรัพย์ที่จดั สรร
: 89,999,978 หน่วย
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ
: 89,999,978 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และเป็ นวันใช้ สิทธิครั ้งสุดท้ าย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะพ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: อัตราการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
*** อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ อาจมี การเปลี ่ยนแปลงในภายหลังตามเงื ่อนไขการ
ปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอี ยดได้จากข้อกาหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัท หรื อเว็บไซต์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ) ***

ระยะเวลาใช้ สทิ ธิ

: กาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ แรกวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และใช้ สิทธิ ได้ ทุกวันทาการ
สุ ด ท้ ายของไตรมาสถั ด ๆไป โดยก าหนดวั น ใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุ ด ท้ ายวั น ที่
1 พฤศจิกายน 2560
ตารางการใช้ สิทธิ DIMET-W1
ครั ง้ ที่
1
2
3
4

วันใช้ สิทธิ
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

ครั ง้ ที่
5
6
7

วันใช้ สิทธิ
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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ข้ อมูลเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (DIMET-W2)
ประเภทหลักทรัพย์

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด
(มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “DIMET-W2”)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
: วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 (วันเริ่ มทาการซื ้อขาย)
ตลาดรอง
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
จานวนหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย
: 90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จัด สรรให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ในอั ต รา 2 หุ้ นสามั ญ เดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ยใบสาคั ญ
แสดงสิทธิ
จานวนหลักทรัพย์ที่จดั สรร
: 268,953,447 หน่วย
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ
: 268,953,447 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 และเป็ นวันใช้ สทิ ธิ ครัง้ สุดท้ าย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะพ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: อัตราการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
1.15 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
*** อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ อาจมี การเปลี ่ยนแปลงในภายหลังตามเงื ่อนไขการ
ปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอี ยดได้จากข้อกาหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัท หรื อเว็บไซต์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ) ***

ระยะเวลาใช้ สทิ ธิ

: กาหนดวันใช้ สทิ ธิ ครัง้ แรกวันที่ 31 สิงหาคม 2561และใช้ สทิ ธิ ได้ ทุกวัน สุดท้ าย
ของเดือน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะ
ตรงกั บ วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในกรณี ที่ วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ต รงกั บ
วันหยุดทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ เป็ นวันทาการสุดท้ าย
ก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครั ้งนั ้นๆ

ตารางการใช้ สิทธิ DIMET-W2
ครั ง้ ที่
1
2
3
4

วันใช้ สิทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19 กรกฏาคม 2562

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.7-3

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษั ท มีน โยบายการจ่า ยเงิน ปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู ื อหุ้น ในแต่ละปี ไม่น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 40 ของกาไรสุท ธิ ที่ เหลือหลังจาก
หักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงิน
ปั นผลนั ้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญโดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล
นั ้นให้ นาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นเว้ นแต่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมี อานาจ
อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
สาหรับ บริษั ทย่อยของบริ ษัท บริ ษัทไม่ได้ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ย่อย โดยการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทย่อยจะขึ ้นอยู่กบั ผลดาเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ทั ้งนี ้หากมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลจะต้ องจัดสรรเงินสารอง
ตามกฎหมายอย่า งน้ อ ยร้ อยละ 5 ของกาไรสุท ธิ ที่ จ่ ายปั น ผล จนกว่ าเงิน สารองดัง กล่า วมี มูลค่ า เท่า กับร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท และการจ่ ายเงินปั น ผลนัน้ ไม่ มี ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานปกติ ของบริ ษั ทอย่างมี นัยสาคัญ โดยมติ
คณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมัติให้ จ่ายเงินปั นผลนั ้นให้ นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมัติให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2559-2561
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(ณ 30 มิ.ย. 59) (ณ 30 มิ.ย. 60) (ณ 30 มิ.ย. 61)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ล้ านบาท)
1.05
(24.75)
(35.07)
เงินปั นผลจ่ าย
(ล้ านบาท)
0.00
0.00
0.00
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8. การจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร

รับรองความถูกต้อง ……………………………….
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ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-1
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8.1 คณะกรรมการ
โครงสร้ างกัารจั ด กัารของบริ ษั ท ฯ ประกัอบด้ วยคณะกัรรมกัารทั ง้ หมด 5 ชุ ด ได้ แกั่ คณะกัรรมกัารบริ ษั ท
คณะกัรรมกัารตรวจสอบ คณะกัรรมกัารบริ หารความเสี่ยง คณะกัรรมกัารบริ ห าร และคณะกัรรมกัารสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
8.1.1 คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทมีคณะกัรรมกัารบริษัทจานวน 7 คน ดังนี ้
(ข้ อมูลคณะกัรรมกัารบริษัทปรากัฏตามเอกัสารแนบ 1)
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

1. ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง

3. พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม
4. นายโชคชัย เนียมรัตน์
5. นางสาววรรณา เมลืองนนท์

6. นายกัิตติ อธินนั ท์

7. นายมานิตย์ กัู้ธนพัฒน์

หมายเหตุ :

ประธานกัรรมกัารบริษัท
กัรรมกัารบริษัท
ประธานกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง
ประธานกัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารผู้จดั กัาร
กัรรมกัารบริษัท
กัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กัรรมกัารบริษัท
กัรรมกัารบริษัท
กัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารอิสระ
ประธานกัรรมกัารตรวจสอบ
กัรรมกัารบริหารความเสีย่ ง
ประธานกัรรมกัารสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กัรรมกัารอิสระ
กัรรมกัารตรวจสอบ
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กัรรมกัารอิสระ
กัรรมกัารตรวจสอบ
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวนครั ง้ จานวนครั ง้
การประชุม การเข้ าร่ วม
ประชุม
9
9

9

9

6

9
9

9

9

9

9

7

9

นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุกัารคณะกัรรมกัารบริษัท และเลขานุกัารบริษัท
นายโชคชัย เนียมรัตน์ ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท และกัรรมกัารบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กัันยายน 2560
นายธนกัฤต พินติ กัาญจนพันธุ์ ออกัจากัตาแหน่งกัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเสี่ยง
กัรรมกัารผู้จดั กัาร และกัรรมกัารผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รับรองความถูกัต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-2

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากััด (มหาชน)
หมายเหตุ(ต่อ) :
:

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถุนายน 2561
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์ ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารผู้จดั กัาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถุนายน 2561

กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
นายปั ญญา บุญญาภิ วัฒ น์ นายธี รชัย ลีน ะบรรจง พลตารวจโท สมคิ ด บุญถนอม นายโชคชัย เนี ยมรั ต น์
สองในสีค่ นลงลายมือชื่อร่วมกัันและประทับตราสาคัญของบริษัท
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทมีคณะกัรรมกัารตรวจสอบจานวน 3 คน ประกัอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
ประธานกัรรมกัารตรวจสอบ
2. นายกัิตติ อธินนั ท์
กัรรมกัารตรวจสอบ
3. นายมานิตย์ กัู้ธนพัฒน์
กัรรมกัารตรวจสอบ
หมายเหตุ :

กัรรมกัารตรวจสอบที่มีความรู้ ทางด้ านบัญชีกัารเงิน คือ นางสาววรรณา เมลืองนนท์
โดยมี นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุกัารคณะกัรรมกัารตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทมีคณะกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง จานวน 2 คน ประกัอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
ประธานกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง
2.
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
กัรรมกัารบริหารความเสีย่ ง
หมายเหตุ :
:

นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุกัารคณะกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง
นายธนกัฤต พินติ กัาญจนพันธุ์ ออกัจากัตาแหน่งกัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเสี่ยง
กัรรมกัารผู้จดั กัาร และกัรรมกัารผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

8.1.4 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทมีคณะกัรรมกัารบริหาร จานวน 5 คน ประกัอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
ประธานกัรรมกัารบริหาร
2.
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กัรรมกัารบริหาร
3.
นายโชคชัย เนียมรัตน์
กัรรมกัารบริหาร
4.
นายศิวา นาคธารี ย์
กัรรมกัารบริหาร
5.
นายชวลิต สุวตั ดิกัุล
กัรรมกัารบริหาร
หมายเหตุ :

นายธนกัฤต พินติ กัาญจนพันธุ์ ออกัจากัตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเสี่ยง
กัรรมกัารผู้จดั กัาร และกัรรมกัารผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รับรองความถูกัต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-3

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากััด (มหาชน)
หมายเหตุ(ต่อ) :
:
:
:
:

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุกัารคณะกัรรมกัารบริหาร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กัันยายน 2561
นายโชคชัย เนียมรัตน์ ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท และกัรรมกัารบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กัันยายน 2561
นายศิวา นาคธารี ย์ ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561
นายชวลิต สุวตั ดิกัุล ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถุนายน 2561

8.1.5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทมีคณะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 4 คน ประกัอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
ประธานกัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.
นายกัิตติ อธินนั ท์
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.
นายมานิตย์ กัู้ธนพัฒน์
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ :

นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุกัารคณะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ รับกัารแต่งตังจากัที
้
่ประชุมคณะกัรรมกัารบริษัท ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 8
มีนาคม 2561

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริษัทมีผ้ บู ริหาร จานวน 5 คน ประกัอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
กัรรมกัารผู้จดั กัาร
2.
นายศิวา นาคธารีย์
ผู้อานวยกัารอาวุโสสายงานปฏิบตั ิกัาร
3.
นายชวลิต สุวตั ดิกัุล
ผู้อานวยกัารอาวุโสสายงานขาย
4.
นายธวัช เมธากัุลวัฒน์
ผู้อานวยกัารฝ่ ายเทคนิค
5.
นายชัชวาล อัศวกันกัศิลป์
ผู้อานวยกัารฝ่ ายขาย สีป้องกัันสนิม
หมายเหตุ :
:
:
:
:
:
:

นายธนกัฤต พินติ กัาญจนพันธุ์ ออกัจากัตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเสี่ยง
กัรรมกัารผู้จดั กัาร และกัรรมกัารผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
นางเสาวลักัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั ออกัจากัตาแหน่ง ผู้อานวยกัารฝ่ ายเทคนิค โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที 11 กัรกัฎาคม 2561
นางอัจฉรา โมมินทร์ ออกัจากัตาแหน่ง ผู้อานวยกัารฝ่ ายซัพพลายเชน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 เมษายน 2561
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์ ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารผู้จดั กัาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 มิถุนายน 2561
นายธวัช เมธากัุลวัฒน์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยกัารฝ่ ายเทคนิค มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 2 กัรกัฎาคม 2561
นายศิวา นาคธารี ย์ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยกัารฝ่ ายปฏิบตั ิกัารอาวุโ ส มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 26 เมษายน 2561
นายชวลิต สุวตั ดิกัุล ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยกัารฝ่ ายขายและกัารตลาดอาวุโส มี ผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกัรรมกัารบริษัทได้ มีมติแต่งตั ้งนางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุกัารบริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่จัดกัารประชุม
คณะกัรรมกัารบริษัท และจัดกัารประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั ้งจัดทารายงานกัารประชุมคณะกัรรมกัาร รายงานกัารประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจ าปี ตลอดจนจั ด เกั็ บ เอกัสารตามที่ กั ฎหมายกั าหนด โดยเลขานุ กั ารบริ ษั ท ที่ ค ณะกัรรมกัารแต่ ง ตั ง้ ขึ น้
เป็ นผู้ที่คณะกัรรมกัารเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในกัารบริหารงานเลขานุกัารบริษัท
(ข้ อมูลเลขานุกัารบริษัทปรากัฏตามเอกัสารแนบ 1)
รับรองความถูกัต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากััด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

8.4 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(กั) ค่าตอบแทนคณะกัรรมกัาร
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2561
เบีย้ รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ประธานกัรรมกัาร
รองประธานกัรรมกัาร
กัรรมกัาร
ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกัรรมกัารตรวจสอบ
กัรรมกัารตรวจสอบ
ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกัรรมกัารบริหารความเสีย่ ง
กัรรมกัารบริหารความเสีย่ ง
ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
จ่ายค่าเบี ้ยประชุมคณะกัรรมกัารบริหารตามจริง แต่ไม่เกัิน 15 ครั ้ง/ปี
กัรรมกัารบริหารที่เป็ นพนักังานของบริษัทฯ จะไม่ได้ รับเบี ้ยรายเดือน
ประธานกัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารบริหาร

เบีย้ ประชุมต่ อครั ง้

-

10,000 บาท
7,000 บาท
6,000 บาท
20,000 บาท

-

10,000 บาท
8,000 บาท

-

6,000 บาท
4,000 บาท

25,000 บาท
10,000 บาท

6,000 บาท
4,000 บาท

สรุ ปค่ าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
เบี ้ยประชุมกัรรมกัาร
ค่าตอบแทน

รอบบัญชีปี 2560
(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
14
582,400
6
247,726

รอบบัญชีปี 2561
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
8
870,000
4
740,000

รับรองความถูกัต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากััด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการเป็ นรายบุคคลปี 2560 – 2561
ชื่อ-สกุล

1. นายไกัรฤทธิ์ บุณยเกัียรติ /1
2. นางกันกัรัตน์ เสรีพงศ์ /2
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
4. ดร.ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
5. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
6. นายประกัาศ จันทเพ็ชร์ /3
7. นายธนกัฤต พินิตกัาญจนพันธุ์ /4
8. นายกัิตติ อธินนั ท์
9. นายมานิตย์ กัู้ธนพัฒน์
10. นายโชคชัย เนียมรัตน์
11. พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม/5
12. นายศิวา นาคธารีย์/6
13. นายชวลิต สุวตั ถิกัุล/7

ปี 2560
ปี 2561
(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
กัรรมกัาร กัรรมกัาร กัรรกัาร กัรรมกัาร กัรรมกัาร กัรรมกัาร กัรรกัาร กัรรมกัาร กัรรมกัาร
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร บริหาร บริษัท ตรวจสอบ บริหาร บริหาร สรรหา
ความ
ความ
และ
เสีย่ ง
เสีย่ ง
พิจารณา
ค่าตอบ
แทน
16,000 8,000
- 3,000
58,000
- 54,000
- 52,000 4,000
94,000
- 17,000 42,000 90,000
- 18,000 88,000 6,000
62,000 40,000 8,000
- 54,000 60,000 8,000
28,000
- 8,000
38,000
- 8,000 28,000 49,000
- 12,000 51,000
36,000 24,000
- 54,000 48,000
- 4,000
30,000 16,000
- 42,000 40,000
- 4,000
- 36,000
- 48,000
- 12,000
-

หมายเหตุ : /1=นายไกัรฤทธิ์ บุณยเกัียรติ ออกัจากัตาแหน่งกัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารอิสระ และกัรรมกัารตรวจสอบโดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 16สิงหาคม 2559
: /2=นางกันกัรัตน์ เสรี พงศ์ ออกัจากัตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท รองประธานกัรรมกัารบริษัท รองประธานกัรรมกัารบริหาร
กัรรมกัารบริหารความเสี่ยง และผู้อานวยกัารฝ่ ายบัญชีและกัารเงิน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม 2559
: /3= นายประกัาศ จันทเพ็ชร์ ออกัจากัตาแหน่งตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารผู้จดั กัาร และกัรรมกัารผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24 ตุลาคม 2559
: /4=นายธนกัฤต พินติ กัาญจนพันธุ์ ออกัจากัตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริ หารความเสี่ยง
กัรรมกัารผู้จดั กัาร และกัรรมกัารผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
: /5=พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถุนายน 2561
: /6 = นายศิวา นาคธารี ย์ ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561
: /7 =นายชวลิต สุวตั ดิกัุล ดารงตาแหน่ง กัรรมกัารบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถุนายน 2561
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารในรู ปแบบเงินเดือน โบนัส และสวั สดิกัารต่างๆ อาทิ เงินสมทบกัองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยไม่รวมค่าเบี ้ยประชุมกัรรมกัาร

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ หารและผู้บริ หาร
เงินเดือน

รอบบัญชีปี 2560
(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
5
13,119,249

รอบบัญชีปี 2561
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
5
9,977,385

13,119,249

9,977,385

รวม
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่นที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
-ไม่มี-

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 บริษัทมีกัารว่าจ้ างบุคลากัรทั ้งสิ ้นจานวน 138 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
พนักงานประจา
- พนักังานสานักังาน จานวน
- พนักังานโรงงาน
จานวน
รวม

73
63
138

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61
คน
คน
คน

66
65
131

คน
คน
คน

8.5.1 ค่ าตอบแทนบุคลากร
ค่าตอบแทนบุคลากัร มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของพนักังานประจาของบริษัท
ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกัองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกัจ้ างรายวันของบริษัทในรูปค่าจ้ าง

งวดบัญชีปี 2560
งวดบัญชีปี 2561
สิน้ สุดวันที่ 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุดวันที่ 30 มิ.ย. 61
61,278,316.75
64,286,261.38
-

-

61,278,316.75

64,286,261.38
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8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ ความสาคัญกัับบุคลากัรของบริ ษัท โดยบริ ษัทถือว่าบุคลากัรของบริ ษัทเป็ นทรัพยากัรที่มีคุณค่า และ
มีความสาคัญอย่างมากัต่อกัารเติบโตในธุรกัิจ ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทเน้ นให้ ความสาคัญกัับขั ้นตอนกัารคัดเลือกั
พนักังานเพื่อเข้ าร่วมงาน รวมไปถึงกัารเน้ นกัารพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากัรภายในบริ ษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในกัารทางาน และเน้ นกัารสร้ า งขวัญกัาลัง ใจให้ แ กั่ พ นักังานและบุคลากัรของบริ ษั ท ด้ ว ยกัารกัาหนดระบบค่ าตอบแทน
กัารจัดสวัสดิกัารที่เหมาะสม และกัารวางระบบความเจริ ญกั้ าวหน้ าในหน้ าที่กัารงานให้ แกั่พนักังาน เป็ นต้ น
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 การกากับดูแลกิจการ
ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท มี การปฏิ บัติ ตามหลัก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิ พื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั ้งในฐานะของเจ้ าของบริ ษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซื ้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ
สิทธิ ในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิ ต่างๆ ในการประชุ มผู้ถือหุ้น สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ ในการ
ร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั น ผล การแต่งตั ้งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
การอนุมัติ ธุ รกรรมที่ สาคัญ และมีผลต่ อทิ ศทางในการดาเนิน ธุ รกิ จของบริ ษั ท เป็ น ต้ น ซึ่งนอกเหนื อ จากสิทธิ พื น้ ฐานต่ างๆ
ข้ างต้ นแล้ ว บริษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวัน สิ ้นสุดรอบบัญชี
ในแต่ ละปี พร้ อมทั ง้ จัด ส่งหนัง สือ นั ดประชุม และข้ อ มูล ประกอบการประชุม ตามวาระต่ า งๆ ให้ ผู้ถือ หุ้ น
รับ ทราบล่วงหน้ าก่อ นวันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิ มพ์ เพื่ อแจ้ งวันนัดประชุม
ล่ว งหน้ าเป็ นเวลา 3 วั น ติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นที่ จ ะถึง วัน ประชุ ม โดยในแต่ ละวาระการประชุ ม จะมี ค วามเห็ น
ของคณะกรรมการประกอบไปด้ วย
2. ในกรณี ที่ ผ้ ูถือ หุ้น ไม่ สามารถเข้ า ร่ วมประชุม ด้ ว ยตนเอง บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะ
ให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ที่บริษัท
ได้ จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษั ทจะเลือกใช้ และจัดเตรียมสถานที่
ที่เดินทางไปได้ สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
3. ในที่ป ระชุม บริ ษัท จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้น ตั ้งข้ อ ซักถาม ให้ ข้ อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่ อที่ ประชุม
ในประเด็ น ต่ า งๆ อย่ า งอิ ส ระและเท่ า เที ย มกั น ทั ง้ นี ้ ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นจะมี กรรมกา รและผู้ บริ ห าร
ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
4. หลัง เสร็ จสิ ้นการประชุม ผู้ถือ หุ้น บริ ษั ท จะท าการแจ้ งมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น แก่ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ โดยทัน ที
ก่อนตลาดหลักทรัพย์ ฯ เปิ ดทาการซื ้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ โดยมีเนื ้อหาที่ประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม การแจงคะแนน
นับทุกๆ วาระ และข้ อซักถามหรือข้ อคิดเห็นที่สาคัญ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่ง
ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วนั ้น บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับ
ผู้ถื อ หุ้น ทุกราย โดยในการดาเนิ น การประชุม ผู้ถือ หุ้ นแต่ ล ะครัง้ บริ ษั ท จะให้ โอกาสแก่ ผ้ ูถือ หุ้ นทุก รายอย่ า งเท่ าเที ยมกั น
โดยกาหนดให้ สิท ธิ อ อกเสียงในที่ ป ระชุมตามจ านวนหุ้นที่ ผ้ ูถือ หุ้นถื ออยู่ คื อ หนึ่งหุ้น มีสิท ธิ เท่ ากับหนึ่งเสียง และในกรณี ที่
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคล
ใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-1

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริษัทยังมีนโยบายและถือปฏิ บัติโดยเคร่ ง ครัดในการจัดการข้ อมูลภายใน โดยจัดให้ รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เท่านั ้น การรายงานหรื อเผยแพร่ ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิ บัติได้ เฉพาะบุคคลที่ได้ รับ มอบหมายเท่านั ้น โดยทั ้งนี ้กรรมการ
และผู้บริ ห ารของบริ ษั ททุกคนทราบถึงภาระหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบต่อ ข้ อมูลภายใน ไม่ นามาใช้ เป็ นประโยชน์ ส่ว นตน
รวมทั ้งเพื่ อการซื อ้ ขายหลักทรัพย์ และบริ ษัท ได้ กาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ หากมีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิ บัติตาม และบริ ษั ท
ก าหนดให้ ผู้ บริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
นอกจากนี ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้ เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็นว่า
วาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทมีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกในการนาเสนอวาระดังกล่าว
เข้ าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดาเนินการแจ้ งเพิ่มวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้ อมทั ้งสามารถ
เสนอให้ เพิ่มวาระการประชุมได้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ซึ่งได้ แก่ พนักงาน
และผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ภายนอก อาทิ คู่ แข่ ง ขั น คู่ ค้ า และลูก ค้ าเป็ นต้ น โดยบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า
การสนับ สนุน และข้ อ คิดเห็ นจากผู้มี ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม จะเป็ น ประโยชน์ ในการดาเนิ นงานและการพัฒ นาธุรกิ จของบริ ษั ท
ดังนั ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิ ของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่ าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี
โดยบริษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
▪ พนั ก งาน : บริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่จ ะทาให้
บริ ษั ท ประสบความสาเร็ จ บริ ษั ท จึงได้ จัดให้ มี การฝึ กอบรมและพั ฒ นาทักษะของพนักงาน รวมถึง
การดูแลให้ สภาพแวดล้ อมของสถานที่ทางานร่ มรื่น สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี ้ บริษัทยังปฏิ บัติ
ต่อ พนักงานทุกคนอย่ างเป็ น ธรรม ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิ การที่ เหมาะสม เช่น การจัดให้ มี อ าหาร
กลางวัน กองทุน สารองเลี ้ยงชี พ ประกัน ชีวิ ตและประกันสุข ภาพ กองทุ น ประกันสังคม ชุดยูนิ ฟ อร์ ม
การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นและรถรับ-ส่ง พนักงาน เป็ นต้ น
▪ ลูกค้ า : บริ ษัทยึดมั่นการผลิตสินค้ าที่ได้ มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการ
ดาเนิ นนโยบายการให้ บริ การหลังการขายที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า ภายใต้
การกาหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้ า
▪ ผู้ถือหุ้น : ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และ
ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น ซักถามและแสดงความเห็ น อย่ างอิ ส ระ โดยกรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ จะตอบ
ข้ อซักถามและให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
▪ คู่แข่ ง : บริ ษัท ปฏิ บัติตามกรอบการแข่งขันที่ ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิ บัติในการแข่งขัน
ที่เป็ นธรรม และไม่ใช้ วิธีการที่ไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
▪ คู่ ค้ า : บริ ษั ท ปฏิ บัติต่ อ คู่ค้า ตามสัญ ญาและ/หรื อ ข้ อ ตกลงที่ ท าร่ ว มกัน ภายใต้ เงื่ อ นไขทางการค้ า
ที่เป็ นธรรม และเหมาะสม
▪ สิ่งแวดล้ อ ม : บริ ษัท ให้ ความสาคัญและรับ ผิดชอบต่อ สภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมข้ างเคียง
ด้ วยการกาหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึ ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคย
ได้ รับการร้ องเรียนใดๆ
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▪ สถาบันการเงิน : บริษัทปฏิบตั ิและให้ ความสาคัญต่อผู้ให้ ก้ ู และคงรักษาความสัมพันธ์ อนั ดี เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ และเชื่อถือ และให้ เกียรติต่อผู้ให้ ก้ ตู ามสัญญาที่ผกู พัน
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มี ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส ทั ้งรายงานข้ อมูล
ทางการเงิ น และข้ อ มู ลทั่ ว ไป ตามหลัก เกณฑ์ ข องสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้ อ มูลอื่ นที่ สาคัญที่ มี ผลกระทบต่ อ ราคาหลักทรัพ ย์ ข องบริ ษัท ซึ่งล้ วนมี ผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัท ได้ เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัท ต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนผ่ านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ ข้อ มูลต่างๆ ของสานักงาน คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com
ในส่ ว นของงานนั ก ลงทุ น สัม พั น ธ์ (Investor Relation) นั น้ บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด ตั ง้ หน่ ว ยงานขึ น้ เฉพาะ แต่ ไ ด้
มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม เป็ นผู้ดูแลการติดต่อสือ่ สารกับ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั ้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดย
สามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6
คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ น ผู้รับ ผิดชอบต่อ งบการเงิน ของบริ ษั ท และสารสนเทศทางการเงินที่ ป รากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงิน ดัง กล่า วจัด ท าขึน้ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รับ รองทั่ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้ น โยบายบัญ ชี
ที่เหมาะสมและถื อปฏิ บัติอ ย่างสม่าเสมอ รวมทั ้งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่า งเพี ยงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี ค้ ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นาซึ่ง
เป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และกากับ ดูแลการปฏิ บัติงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติข องที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
และเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ดังนี ้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
คณะกรรมการของบริ ษัทคานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles
of Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็ นนโยบายเพื่ อ ให้ การด าเนิ น ธุ รกิ จ บริ ษั ท มี การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่ มความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูลงทุน บริ ษั ทจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ
นอกจากนี ้บริษั ทยังให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริ ษัทพยายามควบคุม
และบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ ชิด โดยคานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ และดารงไว้ ซึ่งความเป็ นธรรมต่อคู่ค้า
ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกๆ กลุม่
2. ภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี ้
- กาหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
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ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-3

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

- กากับ ดูแ ลและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ ายบริ ห ารอย่ า งสม่ า เสมอให้ เป็ นไปตามแผนงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้ มี ระบบควบคุมภายในที่เพี ยงพอและติ ดตามอย่างสม่ าเสมอ อนึ่ง โดยบริ ษั ทแกรนท์ ธอร์ นตัน
จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษั ทก็ได้ ทาการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ท
ในการตรวจสอบบัญชีประจาปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้ อบกพร่องที่สาคัญในระบบดังกล่าว
- ดูแ ลให้ มี ม าตรการบริ ห ารความเสี่ยงที่ เหมาะสม และติ ด ตามอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด
3. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่ อป้ องกัน ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดูแ ลอย่ างรอบคอบ เมื่ อเกิดรายการที่ อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริษั ท
ไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน โดยในการท ารายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเห็นชอบด้ วยกับรายการระหว่างกัน นั ้น ทั ้งนี ้ การอนุมัติการ
เข้ าทารายการระหว่างกันคานึงถึงประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากนี ้ ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียหรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีสว่ นร่วม
ในการอนุมตั ิรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็ นธรรม และเพื่อผลประโยชน์ สงู สุดของบริษัทและหากเป็ น
รายการระหว่ า งกัน ที่ เ ข้ า ข่ า ยตามข้ อบั ง คับ ประกาศ คาสั่ง ข้ อ กาหนด หรื อ กฎของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ
ตามข้ อก าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยังกาหนดแนวทางในการป้ อ งกัน การใช้ ข้ อ มูลภายในของบริ ษั ท
โดยก าหนดให้ เฉพาะบุคคลที่ ได้ รับ มอบหมายเท่านัน้ ที่จ ะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ เท่านัน้ โดยทั ้งนี ้กรรมการและ
ผู้บริ ห ารของบริ ษั ท ทุกคนทราบถึงภาระหน้ าที่ และความรั บผิดชอบต่อ ข้ อ มูลภายใน และไม่ นามาใช้ เป็ นประโยชน์ ส่ว นตน
รวมทั ้งเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทได้ กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ หากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
4. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้ เป็ นวัฒ นธรรมขององค์ กร
จึงได้ จัดทาจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ น ลายลักษณ์ อักษรขึ ้น เพื่อ ส่งเสริ มพฤติ กรรมที่ แสดงออกถึงความรับผิ ดชอบต่อ หน้ า ที่
การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่ วมงาน ผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสีย่ งต่อการขัดจริยธรรม
และอาจเป็ นเหตุให้ เป็ นการขัดต่อกฏหมายด้ วย โดยได้ กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ ดังนี ้
(1) หลักการในการดาเนินธุรกิจ
• วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
• การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(2) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
• ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯและรักษาข้ อมูลส่วนตัวลูกค้ า
(3) ความรับผิดชอบบริษัทฯ และทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
•

การปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
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•

การจัดทาเอกสาร

•
•

การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่

•

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

• การแสดงความคิดเห็นและการให้ สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน
• สิทธิมนุษยชน
(4) การปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
•
•
•
•

นโยบายและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อลูกค้ า
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี ้

• นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า
• นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
(5) การดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ
(6) การรับข้ อร้ องเรียนด้ านการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
5. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ น กรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ น อิสระจานวน 3 คน จากจานวน
และกรรมการบริ ษั ทที่ ไม่เป็ น ผู้บ ริ หาร จานวน 3 คน กรรมการบริ ษัท ทั ้งหมด 7 คน ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 ซึ่งมากกว่ า
หนึง่ (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทั ้งคณะ ซึง่ จะช่วยถ่วงดุลอานาจของกรรมการบริหาร
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้ าที่และ
ความรับ ผิดชอบที่ ได้ รับมอบหมาย รวมทัง้ อยู่ในระดับที่ สงู เพี ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี คุณสมบัติตามที่ บริ ษั ท
ต้ องการได้ สาหรับค่าตอบแทนผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษั ทกาหนด โดยเชื่อมโยงกับผล
การดาเนินงานของบริษัทและผลการดาเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน
7. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ทได้ กาหนดให้ มี การประชุม คณะกรรมการอย่ างน้ อย 3 เดื อน/ครัง้ และมีการประชุม พิเศษเพิ่ม ตาม
ความจาเป็ น โดยมี การกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา โดยมีการจัด
หนังสือ เชิ ญ ประชุม พร้ อมระเบี ยบวาระประชุม และเอกสารก่ อ นการประชุม เป็ น ระยะเวลาล่ว งหน้ า 7 วัน ก่ อนวัน ประชุม
เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม (รายละเอี ยดสถิ ติการเข้าประชุมในหัวข้อ 9.7)
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8. คณะอนุกรรมการ
8.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ได้ มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน และเป็ น คณะกรรมการอิสระทั ้ง 3 คน กรรมการตรวจสอบ
มี ว าระด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี และด ารงต าแหน่ ง ไม่ เ กิ น 3 วาระ หรื อ 9 ปี ติ ด ต่ อ กั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั ง้
จากคณะกรรมการบริษั ทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของปี ที่ได้ รับการแต่งตั ้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการเสนอชื่อ
และแต่งตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ง ใหม่ได้ กรณี ดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรื อ 9 ปี ติดต่อกัน คณะกรรมการบริ ษัทจะทบทวน
ความเป็ นอิสระที่แท้ จริงของกรรมการผู้นั ้น เป็ นการประจาทุกๆปี โดยอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นไปตาม
รายละเอียดในหัวข้ อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
8.2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่ อ วัน ที่ 11 กุม ภาพัน ธ์ 2554 มี มติ แ ต่ง ตั ้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 2 คน ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
3 ปี เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นไปตามรายละเอียด
ในหัวข้ อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
8.3. คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการบริ หาร
เพื่ อช่ วยก าหนดนโยบายและกลยุท ธ์ การดาเนิ นธุ รกิจ ของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2561 มีคณะกรรมการบริ หาร 5 คน
มี วาระการด ารงตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี โดยอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร เป็ น ไปตามรายละเอี ยดในหัว ข้ อ 9.2
เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
8.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการสรรหาต้ องดูแลเรื่องแผนสืบทอดตาแหน่ง ( succession plan ) ระดับผู้อานวยการขึ ้นไป
และประเมิ น ผลการปฎบัติห น้ า ที่ ข องกรรมการทุกคนในการที่ จ ะมี การดารงตาแหน่ ง ต่ อ เมื่ อ ครบวาระ โดยอ านาจหน้ า ที่
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้ อ 9.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
9. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั ้งในระดับบริหาร และระดับปฏิ บตั ิงานเพื่อให้ มีประสิทธิ ภาพ
จึงได้ กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิ บัติงาน ผู้บริหาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใช้ ทรัพย์ สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิ บัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมิ นผลออกจากกัน
เพื่ อให้ เกิ ดการถ่ วงดุลและตรวจสอบระหว่ างกั นอย่ างเหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมี การควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวกับ ระบบการเงิ น
โดยบริ ษั ทได้ จัดให้ มี ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารสายงานที่ รับผิดชอบ นอกจากนั น้ บริ ษั ท แกรนท์ ธอร์ นตัน จ ากัด
ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้ ทาการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ทในการตรวจสอบบัญชี ประจาปี
และไม่พบจุดอ่อนหรือข้ อบกพร่ องที่สาคัญในระบบดังกล่าว
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10. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจที่สาคัญและการกากับดูแลกิจการ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงาน
ประจาปี โดยการจัดทางบการเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือ ปฏิ บัติอย่ างสม่ าเสมอ และใช้ ดุลยพิ นิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทัง้
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ได้ จัดให้ คณะกรรมการท าการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของตนเอง โดยให้ กรรมการประเมิ น ผล
การปฏิ บัติง านของคณะกรรมการโดยรวม ประเมิ น คณะกรรมการชุดย่อ ยรายคณะและประเมิ น คณะกรรมการรายบุคคล
เพื่ อ ให้ คณะกรรมการร่ ว มกัน พิ จ ารณาผลงานและปั ญ หา ซึ่ง ผลการประเมิน นัน้ คณะกรรมการจะได้ ท าการวิเคราะห์ แ ละ
หาข้ อสรุปเพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษั ท สนับ สนุน ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารระดับ สูงเข้ า ร่ ว มสัม มนาหลักสูตรที่ เป็ น ประโยชน์
ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ รวมทัง้ แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น กับ คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บริ ห ารระดั บ สูง ขององค์ ก รต่ า งๆ
อย่างสม่าเสมอ และนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป
หลักสูตรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ เข้ าร่วมสัมมนาในปี 2560/2561 มีดงั นี ้
วันที่
6/7/2560-17/11/2560

จานวน
ชั่วโมง/วัน
118 ชม.

หัวข้ อการอบรม/สัมนา

สถาบันที่จัดอบรม

ABC Difference รุ่นที่ 7

สถาบันพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เชิงธุรกิจ
บ.เคมเซฟ คอนซัลแทนส์ จก.

21/7/2560

6 ชม.

23-24/8/2560

12 ชม.

กฎหมายการขนส่งวัตถุอนั ตรายและสินค้ าอันตราย
ทางถนน
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทางาน

13/9/2560

6 ชม.

เรียนรู้ส่กู รู ูเศรษฐกิจ

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

4-5/10/2560

12 ชม.

ผู้จดั การระบบคุณภาพ ISO9001:2015 for MR/QMR

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่

20-21/11/2560

12 ชม.

Risk Management and Internal Control

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

24/11/2560

6 ชม.

Dangerous Goods Risk Management 2017

Unique Premier

2-23, 28-29/11/2560

24 ชม.

Advance for Corporate Secretaries

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

8/12/2560

3 ชม.

ติวเข้ มให้ เต็ม 100 เพื่อ AGM 2561

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

22/2/2561

6 ชม.

Heat Insulation & Easy Clean Paint

Jebsen & Jessen Ingredients และ 3M

14/3/2561

6 ชม.

อ.วิภษู ิ ต จันทร์ มณี

6/6/2561

12 ชม.

การประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ ในการจัดทาเอกสาร
ISO9001:2015
Smart Color & Epoxy Hardener Solution

SHAWPAT

DKSH
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13. การวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
คณะกรรมการกาหนดให้ มีแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานกรรมการบริ ห ารและผู้บริ หารระดับ สูง
ของบริษั ทเพื่อให้ ผ้ ลู งทุน องค์ กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ ว่าการดาเนินงานของบริ ษัทจะได้ รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
หากตาแหน่งสาคัญดังกล่าวว่างลง โดยบริ ษั ทจะสรรหากรรมการและผู้บริ หารที่ไม่มีประวัติกระทาผิดตามกฎหมายในระยะ
10 ปี ย้อนหลังก่อนวัน ยื่น คาขออนุญาต รวมทั ้งไม่มีประวัติถูกพิพ ากษาถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื น
ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ กับตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตลอดจน
หนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั ้งข้ อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้ องที่อยู่ระหว่างตัดสิน
14. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม และการต่อต้ านทุจริต
บริ ษัทไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) หรื อ “DIMET” มีอุดมการณ์ ในการดาเนินธุรกิจ อย่างโปร่ งใส และ
มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับ ผิ ดชอบต่ อ สังคมและผู้มี ส่ว นได้ เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษั ทภิ บ าลที่ ดี และจรรยาบรรณ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ของบริษัทฯ
ในปี 2558 DIMET ได้ เข้ าร่ วม “แนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทย ในการต่ อต้ านการทุจริ ต ” เพื่อ แสดง
เจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ดังนั ้น DIMET จึงมีนโยบายให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริ ษัท ฯ ดาเนิ นการปฏิ บัติตามกฎหมายอย่ างเคร่ งครัด และมี ความมุ่ ง มั่น ในการต่อ ต้ า นการทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น
โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์ รัปชั่นนั ้นเป็ นภัยร้ ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม รวมทั ้งก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บริ ษั ทฯ ได้ จัดทาแบบประเมิ น ตนเองในเรื่ อ งมาตรการต่ อ ต้ า นคอร์ รัป ชั่ น และได้ ยื่นแบบประเมิ น ตนเอง
ดังกล่าว ซึง่ ได้ มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ตเพื่อ พิจ ารณา และบริ ษัท ฯ ได้ รับ การรับ รองจากจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บัติฯ ( CAC Council) ดังกล่า ว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยใบรับรองดังกล่าว
จะมี อ ายุ 3 ปี นั บ จากวั น ที่ มี ม ติ ใ ห้ การรั บ รอง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ มอบใบประกาศรั บ รอง ในวัน อั ง คารที่ 16 สิง หาคม 2559
ณ ห้ อง Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
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เพื่อให้ มั่นใจว่า DIMET มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้ อกาหนดในการดาเนินการ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้ การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจ
ที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น ได้ รับการพิ จารณาและปฏิ บัติอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้ จัดทา “นโยบายการ
ต่อ ต้ านคอร์ รัป ชั่น ” เป็ น ลายลักษณ์ อักษรขึน้ เพื่อ เป็ น แนวทางการปฏิ บัติที่ ชัดเจนในการดาเนิน ธุรกิ จ และพัฒ นาสู่องค์ กร
แห่งความยัง่ ยืน
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นอกจากนั น้ บริ ษั ทฯ ยั ง จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการรั บ แจ้ งเบาะแส หรื อ ร้ องเรี ย นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้พิจารณารับเรื่ องแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรียนการกระทา
ที่อาจทาให้ เกิดความสงสัยได้ ว่าเป็ นการทุจริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึ ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้ อม โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุ
รายละเอี ยดของเรื่ องที่ จะแจ้ งเบาะแส หรื อ ข้ อร้ อ งเรี ยน พร้ อ มชื่อ ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่ อได้ ส่ง มายัง
ช่องทางรับเรื่อง ดังนี ้
1. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcom@dimetsiam.com
1.2. เลขานุการบริษัท yuppadeek@dimetsiam.com
2. ส่งไปรษณีย์ ปิ ดผนึก มายัง
2.1. คุณวรรณา เมลืองนนท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2. นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม
เลขานุการบริษัท

หรือ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
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บริ ษัทยังกาหนดข้ อพึงปฏิ บตั ิใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องการดาเนิน
ธุรกิ จด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต มีคุณธรรมและจริ ยธรรม การปฏิ บัติตามกฎหมาย ความรับ ผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ การใช้ ข้ อ มูลภายในและรั กษาข้ อ มูลส่ว นตัว ลูกค้ า นโยบายต่ อ คู่ค้า นโยบายการปฏิ บั ติต่อ พนักงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และ การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ จัดให้ มีการดารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุม ภายในที่ มีป ระสิท ธิ ผล เพื่ อให้ มั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ ทราบ
จุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
และเป็ นอิ สระอย่ า งเพี ยงพอ เป็ นผู้ดู แ ลรั บ ผิ ดชอบเกี่ ยวกับ คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ าพอใจและสามารถสร้ า ง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริษัท
บริ ษั ท ได้ จัดอบรมเชิงปฏิ บัติเรื่ อ งการต่อ ต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัป ชั่นในเชิ งปฏิ บัติ (Anti-Corruption in
Practice) ให้ พนักงานทุกปี เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับผู้บริหารและพนักงานให้ มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผลกระทบ
ที่เกิดจากการคอร์ รัปชัน่ ต่อบริษัท และต่อตัวพนักงานเอง
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
บริษัท ฯ มีคณะกรรมการทั ้งหมด 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
9.2.1 คณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษั ทฯให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมาย
ที่ใช้ บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ อง
ใช้ วิ จารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุ รกิ จและปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความรั บผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และ
ความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ สงู สุดของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ ของบริ ษั ท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีป ระชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิ บัติที่ ดีสาหรั บ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. คณะกรรมการบริ ษั ทต้ องปฏิ บั ติห น้ าที่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ข้ อบั งคับ ของบริ ษั ท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจาปี ของบริ ษัท โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4. พิ จ ารณาก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มี อ านาจแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ด การ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารกรรมการ
ผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั ้ง ทั ้งนี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนั ้นต้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิ จารณาและอนุมัติรายการที่ อาจมี ความขัดแย้ ง มี ส่วนได้ เสียหรื อมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่ นใด
กับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
5. มีอานาจกาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6. กาหนดกรอบและนโยบายสาหรับการกาหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การกาหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บาเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
7. คณะกรรมการต้ องรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรวมทั ้งจัดทารายงาน
ต่างๆ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด
8. คณะกรรมการบริ ษั ทมีหน้ าที่ กากับให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี ประสิทธิ ภาพ
โดยจัดให้ มหี น่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติดตามและดาเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการมีหน้ าที่จัดให้ มีการจัดทารายงานทางการเงินและต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน
รายงานทางการเงินนั ้นให้ เสร็จก่อนจะมีการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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10. ประเมิ นผลการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษั ททั ง้ คณะและรายบุคคลเป็ นประจ าทุกปี รวมทั ง้ ติ ดตามผล
การประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้ มี การประชุม ผู้ถื อหุ้ นเป็ นการประชุ มสามัญ ประจ าปี ภายใน 4 เดื อนนับ แต่ วัน สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ของ บริษัท
12. พิจารณาอนุมตั ิข้อกาหนดอานาจการอนุมตั ิวงเงิน
13. จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ปัจจุบนั
14. แต่ งตัง้ เลขานุการบริ ษั ท เพื่ อ ช่ วยเหลือ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการปฏิ บั ติงานต่ างๆตามระเบี ยบและข้ อ บั งคั บ
ที่เกี่ยวข้ อง
15. การด าเนิ น การของคณะกรรมการบริ ษั ท ในเรื่ อ งดั งต่ อ ไปนี ้ คณะกรรมการจะกระท าได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้ องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
ข) การซื ้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
ค) การท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ กสั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ททั ง้ หมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคั ญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้ าจั ด การธุ รกิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การควบรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฉ) การเลิกบริษัท
ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่งมี ส่วนได้ เสี ยหรื อมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ บริ ษั ทหรื อ บริ ษั ทย่ อยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่องนั ้น
นอกจากนี ้คณะกรรมการยัง มีหน้ าที่ ในการกากับ ดูแ ลให้ บ ริ ษั ทหรื อบริ ษั ท ย่อยปฏิ บัติตามข้ อกาหนดและประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั ้งกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการทารายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
กรรมการบริ ษั ท มี ว าระดารงตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่ นี ้ หมายถึง ช่ ว งเวลาระหว่ างวัน ประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นของปี ที่ ได้ รับ การแต่ง ตั ้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับ
การเสนอชื่อและแต่งตั ้งเข้ าดารงตาแหน่งใหม่ได้
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษั ท มี ระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมี ประสิท ธิ ภ าพ และพิ จารณาความเป็ น อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษั ท ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณา คั ดเลื อ ก เสนอแต่ ง ตัง้ บุค คลซึ่ง มี ความเป็ น อิ สระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่ า ตอบแทนของบุค คลดั งกล่า ว รวมทั ง้ เข้ า ร่ ว มประชุม กับ ผู้ส อบบัญ ชี โดยไม่ มี ฝ่ ายจัด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
5. พิ จ ารณารายการเกี่ ยวโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ าปี ข องบริ ษั ทซึ่งรายงานดังกล่า วต้ อ ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จานวนการประชุม คณะกรรมตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดาเนิ น การตรวจสอบเรื่ องที่ ได้ รับ แจ้ ง จากผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท ในกรณี พ บพฤติการณ์ อัน ควรสงสัยว่ากรรมการ
บริษัท ผู้จัดการ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษั ท ได้ กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ.
หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานและติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ย งที่ ส าคั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งของ
ฝ่ ายบริหาร
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-14
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9. พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิ บัติงาน งบประมาณและอัตรากาลังของฝ่ ายงานตรวจสอบ
ภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
11. สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของฝ่ ายงานตรวจสอบภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
12. จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
13. ในการปฏิ บัติตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่วมประชุม
เพื่อชี ้แจงหรือให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่า ยของบริ ษั ท
ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรื อ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่
ได้ รับ แต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ท โดย 1 ปี ในที่ นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ของปี ที่ได้ รับ การแต่งตั ้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป ทั ้งนีก้ รรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับ เลือ กเข้ า มาดารงตาแหน่ งใหม่ ได้ สาหรั บ กรรมการตรวจสอบที่ ป ระสงค์ จ ะขอลาออกก่ อ นครบวาระ
ขอให้ แจ้ งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้ า 1 เดือนพร้ อมเหตุผล
9.2.3

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. กาหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ยง และวางกรอบการบริ ห ารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษั ท ซึ่ง ครอบคลุม ถึง
ความเสีย่ งประเภทต่างๆ ที่สาคัญ คือ ความเสีย่ งด้ านยุทธ์ ศาสตร์ ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านปฎิ บัติการ
และความเสีย่ งด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคม กฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ
2. พิจารณาการวางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุม
ความเสีย่ งของบริษัทฯ โดยรวมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิ ผลของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
4. กากับดูแลให้ มีการปฏิ บตั ิตามกรอบการบริหารความเสีย่ ง สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกากับ
ดูแลและสาธารณะ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอในสิง่ ที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ ที่กาหนด
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งสามารถจัดจ้ างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคาแนะนาได้ ด้วยค่าใช้ จ่ายของบริษัทฯ
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอานาจแต่งตั ้งคณะทางานบริหารความเสีย่ ง
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-15
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วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริ ห ารความเสี่ยงได้ รับ การแต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ว าระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เมื่ อ พ้ นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รับ การแต่ ง ตั ง้ ใหม่ ไ ด้ การลาออกจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งต้ องแจ้ ง ต่ อ ประธาน
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
9.2.4

คณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดนโยบายเป้ า หมาย กลยุท ธ์ แผนการดาเนิ น งาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริ ห ารงานต่ า ง ๆ
ของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
2. ควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ แผนการด าเนิ น งานและ
งบประมาณประจาปี ที่ได้ รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ
พร้ อมให้ คาปรึกษาแนะนา การบริหารจัดการแก่ผ้ บู ริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมทางการเงินกับ สถาบันการเงิน เพื่อการเปิ ดบัญชี กู้ยืม
จานา ค ้าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื ้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน เพื่อการทาธุรกรรมตามปกติของบริษัท
ภายใต้ อานาจวงเงินที่ได้ กาหนดไว้ (รายละเอียดตามผังอานาจอนุมัติ)
4. กาหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้ างองค์ กร โดยมอบอ านาจให้ กรรมการผู้จัดการเป็ น ผู้ดาเนิ นการตามขั ้นตอน
และกฏระเบียบของบริษัท และเป็ นผู้มีอานาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้ างแรงงานสาหรับพนักงานระดับ 2
(Level 2) ลงไป ทั ้งนี ส้ าหรับ พนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริ หารมี หน้ า ที่นาเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
5. กากับดูแลและอนุมัติเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทหรื ออาจแต่งตั ้งหรือมอบหมายให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริ หาร
สามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ ไขอานาจนั ้น ๆ ได้
6. พิ จ ารณากลั่น กรองงานทุ กประเภทที่ เสนอคณะกรรมการชุ ดย่ อ ยอื่ น ของบริ ษั ท ที่ จ ะเป็ น ผู้พิ จ ารณากลั่น กรอง
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์
8. รายงานเรื่องที่มีนยั สาคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มีอานาจแต่งตั ้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ ตามความเหมาะสม
และมีอ านาจกาหนดค่ าตอบแทน ค่า เบี ย้ เลี ้ยง สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกและค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของประธาน
ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริ ห าร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มี อานาจเรี ยกประชุม คณะกรรมการบริ หารตามกฎระเบี ยบ
ข้ อบังคับของการประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณี ป ระธานกรรมการบริ ห ารไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ไ ด้ ให้ ป ระธานกรรมการบริ ห ารแต่ ง ตัง้ ผู้ รัก ษาการณ์
เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทนเป็ นคราวๆไป โดยผู้รักษาการณ์มีอานาจหน้ าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
ทั ้งนี ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่รวมถึงอานาจ
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-16
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และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้ อง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศสานักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับ บริษั ท หรื อ
บริ ษั ท ย่ อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลัก ษณะดังกล่าวจะต้ อ งเสนอต่อ ที่ ประชุม คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร
1. กรรมการบริ หารที่เป็ น กรรมการบริ ษั ท มี วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกาหนดตามวาระอาจได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
2. กรรมการบริหารที่เป็ นผู้บริหารของบริ ษัท มีวาระการดารงตาแหน่งเท่าที่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริหารของบริษัทเว้ นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
3. กรรมการบริ หารที่เป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งมิ ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บ ริห ารของบริ ษัท มีวาระการดารง
ตาแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร
4. กรรมการบริหารจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
5. กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท การลาออกให้ มีผลตั ้งแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการบริ ห ารว่ า งลงให้ คณะกรรมการบริ ษั ท เลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
เข้ าเป็ นกรรมการบริหารแทน
ทั ้งนี ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่รวมถึงอานาจ
และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศสานักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอื่น ใดขัดแย้ งกับบริษั ทหรื อ
บริษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้ วแต่กรณี) เพื่อ พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริ ษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด
9.2.5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
การสรรหา
1. จัดทา นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ รวมทั ้งกาหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซับซ้ อน
ของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรือ เสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-17
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2. พิ จ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสมมี ค วามรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
เพื่ อ ให้ บุ คคลดัง กล่า วดารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่ อ ย กรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ โดยเสนอชื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิจ ารณาแต่ งตั ้ง และ/หรื อ น าเสนอต่ อ
ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิ จ ารณาแต่ งตั ้งต่อ ไป (แล้ วแต่กรณี ) รวมทัง้ พิ จารณาประวัติบุคคลดังกล่า วแล้ วว่ ามี คุณ สมบัติ
ครบถ้ ว นตามที่ กาหนดไว้ ในกฏบัตรต่ างๆ ของบริ ษั ท และกฏหมายที่เกี่ ยวข้ อ งรวมทั ้งไม่ ขัดหรื อ แย้ งกับ กฏหมาย
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. ดู แ ลการจั ด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง (Succession Plan) เพื่ อ เป็ นการเตรี ย มสื บ ทอดต าแหน่ ง กรรมการ
ผู้อ านวยการ และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ในกรณี ที่ กรรมการผู้จัดการหรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูงเกษี ยณอายุ ลาออก หรื อ
ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ เพื่อให้ การบริ หารงานของบริษั ทสามารถ ดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อ งโดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ จะรายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนสืบ ทอดต าแหน่ ง (Succession Plan) ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่ อ ทราบเป็ น ระยะๆ ด้ วยอย่ า งน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ รวมถึง กากับ ดูแ ลให้ กิจ การมี การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ คลากร
ให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. ทบทวนหลักเกณฑ์ แ ละวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อ เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษั ทก่ อนที่จ ะมี การสรรหากรรมการ
ที่ครบวาระ
5. พิ จ ารณาความเป็ นเป็ นอิ ส ระของกรรมการอิ ส ระแต่ ละท่ า นเพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ า กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ นผู้ มี
คุณสมบัติรครบถ้ วน
6. ในกรณี ที่ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเสนอชื่ อ กรรมการที่ พ้ นวาระกลับ เข้ า ด ารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทนจะพิ จ ารณาผลการปฏิ บัติห น้ าที่ ข องกรรมการรายดังกล่า ว และ
ควรน าเสนอ ผลการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั ง้ ประวัติก ารเข้ า ร่ ว มประชุม คณะกรรมการและ
การประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
7. พิจารณารูปแบบและจัดทาแผนการพัฒ นากรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อานวยการ
อาวุโสและผู้อานวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั ้งบุคลากรชุดปั จจุบันและที่เข้ าใหม่ให้ เข้ าใจธุรกิจของบริษัทบทบาท
หน้ าที่แ ละพัฒ นาการต่างๆ ที่สาคัญเช่นสภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม กฏเกณฑ์ หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัทเป็ นต้ น
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
การกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจ ารณาและจัดท านโยบายและหลักเกณฑ์ ใ นการกาหนดค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ ว่า จะอยู่ในรู ป เงิน สด
หลักเกณฑ์ หรื ออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ านวยการอาวุโ สและผู้ อ านวยการ รวมทั ง้ การปรั บ เงิ น เดื อ นของกรรมการผู้ จัด การ ผู้ อ านวยการอาวุโ สและ
ผู้อ านวยการ เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมั ติต่ อ ไป
แล้ วแต่กรณีทั ้งนี ้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิ บัติอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึง
พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อานวยการให้ สอดคล้ อ งกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
ของบริษัท และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
2. จัดทานโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ชุดย่อ ย กรรมการผู้จัดการ ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ เพื่อ พิจารณาผลตอบแทนประจาปี และน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-18
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3. เปิ ดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ ในการกาหนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น และจัดท ารายงานการกาหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี ของบริษัท
4. พิจารณากลัน่ กรองโครงสร้ างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
ทั ้งนี ้คณะกรรมการสรรหาฯมีหน้ าที่ทบทวนและเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ ไขขอบเขตอานาจหน้ า ที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาฯ มี วาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 3 ปี และให้ เป็ น ไปตามวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษั ท (กรณี
กรรมการสรรหาฯ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทด้ ว ย) รวมทั ้งเมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
สรรหาฯ ได้ อีก กรณี ที่ กรรมการสรรหาฯ เป็ นบุคคลภายนอกบริ ษั ท กรรมการสรรหาฯ คนดังกล่า วมีวาระการดารงตาแหน่ ง
คราวละ 3 ปี รวมทั ้งเมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการกรรมการสรรหาฯ ได้ อี ก
ข้ อกาหนดอานาจการอนุ มัติวงเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

การซือ้ ขายทรั พย์ สินถาวร
(บาท)
เกิน 10,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
ไม่เกิน 5,000,000
ไม่เกิน 1,000,000

การจัดซือ้ สินค้ า และ/หรื อ วัตถุดิบ
(บาท)
เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
ไม่เกิน 5,000,000

การขอวงเงินสถาบันการเงิน
(บาท)
เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
ไม่เกิน 5,000,000

บริษัทมีการจัดทางบประมาณประจาปี (Budget) สาหรับการลงทุนรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท
ในแต่ละปี เพื่ อใช้ เป็ น แผนงานในการดาเนิน ธุรกิจ โดยทุกรายการจะต้ อ งผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริ ษั ท
ทั ้งนี ้บริษัทจะพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี สาหรับงวดบัญชีปีถดั ไปในช่วงเดือนเมษายน - มิถนุ ายนของทุกปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
1. นาเสนอแนวทางการบริหารให้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้ พิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
3. กาหนดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ แก่ผ้ บู ริหารในระดับสูง
4. สรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
5. มีอานาจในการอนุมัติการซื ้อ ยกเลิก ขายทรัพย์ สิน เงินลงทุน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนิน งานของบริ ษั ท
(รายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิ)
6. มีอานาจในการจ้ างงาน แต่งตั ้ง ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ บาเหน็จรางวัล ขึ ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
และโบนัส สาหรับพนักงานระดับ 3 (Level 3) ลงไป ตามนโยบายการกาหนดค่าตอบแทน
7. หากพนักงานระดับ 1-2 (Level 1-2) มีการลาออกให้ กรรมการผู้จดั การแจ้ งคณะกรรมการบริหาร
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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ทั ้งนี ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่รวมถึงอานาจ และ/
หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (ตามที่
นิยามไว้ ในประกาศสานักงาน ก.ล.ต.) มีสว่ นได้ เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด

9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีห น้ าที่ สรรหาและแต่ งตั ้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง ทั ้งนีบ้ ุคคลที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตามมาตรา 68 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้ องไม่เป็ น
บุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยข้ อกาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ทั ้งนี ้ กรรมการและผู้บริ หารทุกท่าน ต้ องไม่มีประวัติกระทาผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคาขออนุญาต
รวมทั ง้ ไม่ มี ป ระวัติถูก พิ พ ากษาถึ งที่ สุดให้ เป็ นบุ คคลล้ ม ละลาย ไม่ เป็ น บุคคลที่ ฝ่ าฝื น ข้ อ บั ง คับ ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง
มติคณะกรรมการ หรื อข้ อ ตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรัพ ย์ กับ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
รวมทั ้งข้ อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้ องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ การสรรหา ดังนี ้
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ ษัท
1. ให้ บริ ษั ท มี คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการอย่ างน้ อยห้ า ( 5) คน
โดยกรรมการไม่ น้ อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้ องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตาม 2.1 เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ในกรณี ที่บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ให้ เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ ได้ ก็ ให้ ออกโดยจ านวนใกล้ ที่ สุดกั บ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอี กได้ กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนั ้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึง
บริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง และมี ห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจากัด หรือกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทน โดยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ ยกเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นั ้นจะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
7. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มี ก รรมการจ านวนอย่ า งน้ อย 3 คน พิ จ ารณาและแต่ ง ตั ง้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ จากที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น
ของบริษัท
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดต้ อ งเป็ น กรรมการอิ สระ ซึ่งมี คุณ สมบั ติ ตามที่
กาหนดในนโยบายการกากับดูแลกิจการว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้
ในประกาศตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยคุณ สมบั ติแ ละขอบเขตการดาเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับ มอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อ ย
1 คน ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหรื อ มีประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงิน และมี ประสบการณ์ เพี ยงพอที่จะท า
หน้ าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้ เพียงคณะเดียว
5. เป็ นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้ าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่าง
เป็ น อิ ส ระ โดยไม่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุม ของผู้บ ริ ห ารหรื อ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท รวมทั ง้ ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. ผู้จดั การฝ่ ายงานตรวจสอบภายในหรือเลขานุการบริษัทเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้ องมีจานวนกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึง่ ประกอบด้ วย
1. กรรมการบริ ษัท อย่ างน้ อ ย 2 คน ซึ่งผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ วยกรรมการผู้จัดการ
1 คน (โดยตาแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
2. ผู้บริหารอย่างน้ อย 1 คน ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริหารได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ซึง่ จะประกอบไปด้ วยกรรมการบริษัทจานวนหนึ่งและอาจประกอบด้ วยผู้บริ หารของบริษัท และ/หรื อ บุคคลภายนอก
อีกจานวนหนึง่ ก็ได้
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยสามคน
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ้งกรรมการบริหารที่เป็ นกรรมการบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริหาร
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องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ วยสมาชิกจานวนอย่างน้ อย 3 คน
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จาเป็ นต้ องเป็ นกรรมการบริษัท
3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิ จ ารณาเลื อ กกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง เป็ นกรรมการอิ ส ระ 1 คน ด ารงต าแหน่ ง เป็ นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ
4) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั ้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุมนาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบัญทึกรายงาน
การประชุม
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือ หุ้น ไม่ เกิน ร้ อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ นับรวมการถือ หุ้นของผู้ที่ เกี่ ยวข้ อ งของกรรมการอิ สระ
รายนั ้นๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทั ้งนี ้ ลักษณะต้ อ งห้ า มดังกล่าว ไม่รวมถึง กรณี ที่ กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุม ของบริ ษั ท ในลักษณะที่ อาจเป็ น การขัดขวางการใช้ วิจ ารณญาณอย่ างอิ สระของตน รวมทัง้ ไม่ เป็ น หรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มี นัย หรื อ ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ ท างธุรกิจ กับบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษั ทย่อ ย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
5. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริษั ท และไม่ เป็ น ผู้ถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มีอานาจควบคุ ม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีข องบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บ ริ การทางวิ ชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ น ที่ ป รึกษากฎหมายหรื อที่ ป รึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เป็ น ผู้ถือหุ้น ที่มี นัย ผู้มี อานาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่วนของผู้ให้ บ ริ การทาง
วิ ช าชี พ นั น้ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ นจากการมี ลัก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวั น ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าต
ต่อสานักงาน
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุ้นส่ว นที่มี นัยในห้ างหุ้น ส่วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ป รึกษาที่รับเงินเดือ น
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้ างต้ น อาจได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตัดสิน ใจในการดาเนิ น
กิจการของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่ อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
1. คณะกรรมการบริ ษั ทต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิ ชาต่ างๆ มี ความสามารถและประสบการณ์ ที่ เหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่ มีวิสยั ทัศน์ รวมทั ้งจะต้ องอุทิศเวลาให้ กบั บริษัทเพื่อจะได้ ปฏิ บตั ิหน้ าที่
อย่างเต็มที่ และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะที่แสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่สานักงาน กลต.
กาหนดเป็ นไปตามฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
3. ควรผ่านการอบรมและได้ รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตั ้ง
4. กรรมการบริษั ทจะไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนและบริษั ทย่อยที่ไม่ ใช่บริ ษัทจดทะเบียนเกินกว่า
5 บริ ษั ท (รวมบริ ษั ทฯ) ในกรณี ที่ กรรมการคนใดคนหนึ่งดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษั ทจดทะเบี ยนอื่ นๆ เกิ น กว่ า
5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ต้ องเป็ น กรรมการอิสระของบริ ษั ทที่ มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนและไม่เป็ นบุคคลต้ องห้ า ม
ตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่กาหนดไว้ ดงั นี ้
1. เป็ น กรรมการบริ ษัท ที่ ไม่ มีส่วนร่ ว มในการบริ ห ารงาน และไม่ เป็ น ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อ ที่ ปรึก ษาที่ ได้ รับ เงิ นเดื อ น
ประจาจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็ น กรรมการที่ ไม่ มี ผลประโยชน์ ห รื อ ส่วนได้ เสียไม่ ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้ อมทัง้ ในด้ านการเงิ นและการบริ ห ารงาน
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็ น กรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ น ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริษั ท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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5. ถือหุ้นไม่เกิน ร้ อยละ 1.0 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษั ท บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ วม บริ ษั ทที่ เกี่ ยวข้ อ ง ทัง้ นี ้ให้ นับ รวมหุ้น
ที่ถื อโดยผู้ที่เกี่ ยวข้ อ งด้ ว ย (หมายความรวมถึงบุคคลที่ มี ความสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต ทางการสมรส และโดย การ
จดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็ นต้ น)
6. สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษั ท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท รวมทั ้งผู้ที่เกี่ยวข้ อง (หมายความ
รวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้ องกับบริษัท จนทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ลูกค้ า
เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้ น) หรือญาติสนิ ทกับบุคคลดังกล่าว
7. มีความเป็ นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้ อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคานึงถึง
ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ สนิ หรือตาแหน่งหน้ าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึง
ไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทาให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พงึ จะเป็ น
8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตั ้งใจที่จะเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
คุณสมบัติคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริหารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท เป็ น อย่า งดี มี ความซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ต มี จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ และมี เวลาเพี ยงพอที่จ ะอุทิ ศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้ องมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาฯ ต้ องเป็ นบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี ้
1. เป็ น บุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็ น ประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นอย่างดี
มี ค วามซื่ อ สัตย์ สุจ ริ ต มี จ ริ ยธรรมในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และมี เวลาเพี ยงพอที จ ะอุทิ ศความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริษัทได้
2. คุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฏหมายว่าด้ วยบริ ษั ทมหาชนจากัดกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นไดทีเกี่ยวข้ อง
3. ไม่ เป็ น บุคคลซึ่งประกอบกิ จการ เป็ น หุ้น ส่ว น หรื อ เป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่ นที่ มีสภาพอย่ างเดียวกัน และ/หรื อ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อประโยชน์ ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ ง
ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั ้ง
คุณสมบัติคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้ องมีจานวนกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึง่ ประกอบด้ วย
1. กรรมการบริ ษั ทอย่างน้ อย 2 คน ซึ่งผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการผู้จัดการ
1 คน (โดยตาแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
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2. ผู้บ ริ ห ารอย่ า งน้ อ ย 1 คน ซึ่ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง
คัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้ รับการแต่งตั ้งใหม่ได้

9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีการแต่งตั ้งบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ กาหนดระเบียบปฏิ บัติให้ การเสนอชื่อและ
ใช้ สิท ธิ อ อกเสียงดัง กล่าวต้ อ งได้ รับ อนุมัติจ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ด้ วย โดยบุคคลที่ ไ ด้ รับ การแต่ งตัง้ ให้ เป็ น กรรมการใน
บริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่ สดุ ของบริ ษัทย่อย นอกจากนี ้การทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรือจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นๆ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ ของบริษัท ฯ รวมถึงมีการกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บ ข้ อมูล และการบั นทึกบัญชีของบริษั ทย่อยในรูปแบบ
เดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนามาจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั ตามกาหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
สาหรับการดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้ าง
เข้ ม งวดในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ า นแผนงานบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลทางด้ านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้ วยบริ ษั ทยึดมั่น ใน
กฎ ระเบียบ และข้ อปฏิ บัติ ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยเคร่ งครัด ซึ่งบุคลากรของบริ ษัทไม่สามารถ
นาข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สาหรับ ข้ อมูลทางการบัญชีแ ละการเงิน มีการจัดเก็ บ อยู่ในระบบคอมพิ วเตอร์ โดยผู้ที่ สามารถดูข้อ มูลได้ ต้ อ งเป็ น
ผู้มีอานาจและหน้ าที่ ซึ่งบริ ษัทได้ มีการกาหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้ มีการเปิ ดเผยแก่ผ้ ใู ด ทั ้งนี ้สาห รับ
ข้ อ มูลสรุ ป ทัง้ หมด และข้ อ มูลบั ญชี การเงิ น ที่ ตรวจสอบจะอยู่ในความรับ ผิ ดชอบของผู้อ านวยการฝ่ ายบัญ ชี และการเงิน /
ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยจะมีการเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการบริ ษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ เป็ นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้ แจ้ งและเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ทุ ก คนมี ความเคารพ ยึ ด มั่ น และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และข้ อปฏิ บั ติ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการนาข้ อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารคนใด
แต่อย่างใด
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ บู ริหารเข้ าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ ยังไม่ บ รรลุนิ ติภ าวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั ้งนี ้ หากกรรมการ ผู้บริ หาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่ าฝื นข้ อกาหนด ข้ อบังคับ และกฎระเบีย บของบริษัท บริษัทจะ
ดาเนินการลงโทษ ตามที่ได้ กาหนดบทลงโทษไว้ ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
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9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้ แก่ บริ ษัท แกรนท์
ธอร์ นตัน จากัด ดังนี ้
(หน่วย : บาท)

ปี 2560
(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
1.1. DIMET และงบการเงินรวม
1.2. บจก.เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
2.1. DIMET และงบการเงินรวม
2.2. บจก.เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี
รวมทั ้งสิ ้น
รวมเฉพาะบริษัท DIMET
2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี –

ปี 2561
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)

500,000
190,000

500,000
190,000

420,000
30,000
1,140,000
920,000

420,000
30,000
1,140,000
920,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ในช่วงปี ที่ผ่านมาบริ ษัท ฯมีการจัดประชุม กรรมการบริ ษั ท ในคณะกรรมการชุดย่อ ย เพื่ อให้ เป็ น ไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สถิติการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทในช่ วงปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 คณะกรรมการบริ ษัท มีการประชุมทั ้งหมด 9 ครั ้ง โดยรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุม ของ
กรรมการมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อกรรมการ
ดร.ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์/1
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
นายกิตติ อธินนั ท์
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
นายโชคชัย เนียมรัตน์/2
พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม/3

หมายเหตุ :
:
:

การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั ง้ การประชุม
9/9 ครั ้ง
9/9 ครั ้ง
7/9 ครั ้ง
9/9 ครั ้ง
9/9 ครั ้ง
7/9 ครั ้ง
6/9 ครั ้ง
- ครั ้ง

/1=นายธนกฤต พินติ กาญจนพันธุ์ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
/2=นายโชคชัย เนียมรัตน์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่
1 กันยายน 2560 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายประกาศ จันทเพ็ชร์
/3= พลตารวจโทสมคิด บุญถนอม ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถุนายน 2561
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บริษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครั ้ง โดยมีการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม เว้ น แต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้ งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านี ้ก็ได้
สถิติการเข้ าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่ วงปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั ้งหมด 6 ครั ้ง โดยรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบมีดงั นี ้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
2. นายกิตติ อธินนั ท์
3. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั ง้ การประชุม
6/6 ครั ้ง
6/6 ครั ้ง
5/6 ครั ้ง

สถิติการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในช่ วงปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชุมทั ้งหมด 3 ครั ้ง โดยรายละเอียดการเข้ าร่วม
ประชุมของกรรมการบริหารความเสีย่ งมีดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั ง้ การประชุม
1. ดร.ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
3/3 ครั ้ง
2. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
2/3 ครั ้ง
3. นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์/1
3/3 ครั ้ง
หมายเหตุ :

/1=นายธนกฤต พินติ กาญจนพันธุ์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สถิติการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริ หารในช่ วงปี ที่ผ่านมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมทั ้งหมด 15 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุม
ของกรรมการบริหารมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์/1
นายธีรชัย ลีนะบรรจง/2
นายโชคชัย เนียมรัตน์/3
นายศิวา นาคธารี ย์/4
นายชวลิต สุวตั ดิกุล/5

หมายเหตุ :

การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั ง้ การประชุม
15/15 ครั ้ง
11/15 ครั ้ง
13/15 ครั ้ง
12/15 ครั ้ง
3/15 ครั ้ง
- ครั ้ง

/1=นายธนกฤต พินติ กาญจนพันธุ์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-27
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หมายเหตุ : (ต่อ)
/2 =นายธีรชัย ลีนะบรรจง ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ หาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561
/3 = นายโชคชัย เนียมรัตน์ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2561
/4 =นายศิวา นาคธารี ย์ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561
/5 =นายชวลิต สุวตั ดิกุล ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถุนายน 2561

สถิติการเข้ าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนในช่ วงปี ที่ผ่านมา
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมี ก ารประชุ ม ทั ง้ หมด 3 ครั ง้
โดยรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการบริหารมีดงั นี ้
รายชื่อ
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั ง้ การประชุม
1.นางสาววรรณา เมลืองนนท์
3/3 ครั ้ง
2. นายกิตติ อธินนั ท์
3/3 ครั ้ง
3.นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
3/3 ครั ้ง
4.นายธีรชัย ลีนะบรรจง
3/3 ครั ้ง
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2561
วันที่ 8 มีนาคม 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-28

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษั ท ไดเมท (สยาม) จ ากั ด (มหาชน) ตระหนั กดี ว่ า องค์ กรคื อ ส่ว นหนึ่ ง ของสัง คม และควรด าเนิ น ธุ รกิ จ ควบคู่ไ ปกั บ
ความรับ ผิดชอบต่ อสังคม และสิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ง นาไปสู่การเติ บโตที่มั่นคงและยั่งยืน อย่ างแท้ จ ริ ง บริ ษั ทได้ จัดตั ้งที ม งานที่ท าหน้ า ที่
ดูแลด้ านนโยบายและดาเนิ น งานที่ เกี่ยวข้ องกับ ความรับ ผิดชอบต่อ สังคมตัง้ แต่ ปี 2555 บริ ษั ทได้ วางนโยบายและดาเนิน งานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม
“บริ ษั ท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการผลิตและจ าหน่ ายสี มีความมุ่งมั่นในการดาเนิน การด้ วยความรับ ผิดชอบ
ต่อผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่เกิดขี น้ จากการประกอบกิจการขององค์ กร โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และ
เป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียกับองค์ กร อีกทั ้งมี จรรยาบรรณ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขดั ขวางสิทธิทางการเมือง และมีความเป็ นกลางไม่ฝักใผ่ฝ่ายใด
บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้ า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นการคัดสรรวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้ า และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า สิง่ แวดล้ อม และชุมชน
ที่ได้ รับ ผลกระทบจากองค์ กร โดยปฏิ บัติตามข้ อกาหนดกฎหมาย และข้ อ กาหนดอื่น ๆตามแนวปฎิ บัติสากล ทั ้งนี บ้ ริ ษั ท ยังมุ่งเน้ น
ในการสร้ างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์ กรเพื่อให้ พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน”
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โครงสร้ างการปฏิบัติงานด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคม

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม และการต่ อต้ านทุจริ ต
บริษัทคานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม มีการกากับดูแลที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้ านการทุจริ ต โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็ น ผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ซึ่งได้ แก่ พนักงานและผู้บริ หาร หรื อมีส่วนได้ เสียภายนอก ซึ่งได้ แก่ คู่แข่งขัน คู่ค้า ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น
และชุมชน เป็ นต้ น
นอกจากนั ้น บริษัทยังกาหนดข้ อพึงปฏิ บตั ิในเรื่อง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องการดาเนิน
ธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การใช้ ข้อ มูลภายในและรักษาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า นโยบายต่อ คู่ค้า นโยบายการปฏิ บัติต่อพนักงาน ความรับผิ ดชอบต่อ สังคม
และสิง่ แวดล้ อม และการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ให้ ความสาคั ญ ในการดาเนิ น งานตามปริ ญ ญาสากลว่า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุษ ยชนต่ อ ผู้มี ส่ว นได้ เสียทุ กกลุ่ม โดยข้ อ มู ล
ที่นาเสนอผ่านสื่อหรือผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้ นการนาเสนอโดยไม่ละเมิดสิทธิ นาเสนอข้ อมูลที่เป็ นจริงเที่ยงตรง และคานึงถึงความเสมอภาค
เท่าเทียมและยุติธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ ป ฏิ บัติต่อพนักงานตามกฎกระทรวงแรงงานอย่างเคร่ งครัดและให้ ความสาคัญกับ บุคลากรของบริ ษัท โดยบริ ษั ท
ถือว่าบุคลากรของบริ ษั ทเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ า และมีความสาคัญอย่างมากต่อการเติ บโตในธุรกิ จ ซึ่งตลอดระยะเว ลาที่ผ่านมา
บริษัทเน้ นให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายในบริ ษัทเพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิ ภาพและศักยภาพ
ในการทางาน เพื่อ ความก้ าวหน้ า ที่จะเติบโตไปพร้ อมองค์ กร รวมทัง้ บริ ษัท ได้ กาหนดระบบค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ ต่า งๆ
อาทิ การจัดทาประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ให้ กบั พนักงาน
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กิจ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ต่อ สังคมและสิ่ง แวดล้ อ มบริ ษั ท ได้ จัดสนั บ สนุน และส่ง เสริ ม การจัดกิ จ กรรมต่ า งเพื่ อ ให้ พ นักงาน
ได้ มีสว่ นร่วมในการทาประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. กิจกรรมการบริจาคโลหิต
2. โครงการบริจาคสีให้ กบั วัด โรงเรียนและสถานที่ต่างๆ
เนื่ อ งจากเราเป็ น บริ ษั ทที่ ผลิตและจ าหน่า ยสี ทางบริ ษั ทจึงมี นโยบายในการสนับ สนุนและการบริ จาคสีเพื่ อท าประโยชน์
ให้ กบั สังคม อาทิเช่น
ลาดับที่
สถานที่
ประเภทของสี
วัตถุประสงค์ ท่ บี ริ จาค
1
สานักงานพัฒนาฝี มือแรงงาน
- HOMEGARD SEALER SOLVENT BASE
เพื่อฝึกอบรมฝี มือแรงงานรองรับ
ลาพูน
- HOMEGARD INTERIOR SMOKY WHITE HG961 ระบบขนส่งด้ านการก่อสร้ าง
129 หมู่ 10 ตาบลบ้ านกลาง
- DIMET MAXICLEAN SHIELD MATT 8440 เทา
อาเภอเมืองลาพูน
- TEXSEAL 400 CLEAR (A+B)
จังหวัดลาพูน
HOMEGARD CEILING (WHITE / GREY WHITE )
51000
- - DS STE 750

2

มัสยิดบ้ านคลองลึก
เลขที่ 155 หมู่ 3 ตาบลพะวง
อาเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
90100

- HOMEGARD CEILING WHITE 18.925L
- HOMEGARD EXTERIOR MATT BLUE POINT
91.50
- HOMEGARD INTERIOR SWEET LAVENDER
HG962

ปรับปรุงสภาพสีที่สภาพหลุดล่อน
ให้ ดสู วยงาม

3

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ถนนแจ้ งวัฒนะ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โรงเรี ยนคลองบางกะสี
หมู่ที่ 7 ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
10540

- HOMEGARD PRIMER WHITE
- DIMET MAXICLEAN SHIELD
- DIMET HIGH GLOSS ENAMEL SUEDE G464

นาไปทาสีอาคารเรียนให้ กบั
โรงเรี ยนถ ้าคีรีวงศ์ให้ มีความ
สวยงาม

- COLORSAVE EXTERIOR VANILLA FLAVOUR
CS201
- HOMEGARD EXTERIOR BRIGHT MINT HG931
HOMEGARD EXTERIOR LITE CHOCO HG8002

ทาสีอาคารเรียนให้ มีความสวยงาม

4

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ลาดับที่
สถานที่
5
โรงเรี ยนบ้ านโคกกลาง
หมู่ที่ 1 ตาบลโคกม้ า
อาเภอประโคชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
31140

ประเภทของสี
- HOMEGARD PRIMER WHITE 100
- HOMEGARD INTERIOR MATT KITTY GREY
- HOMEGARD INTERIOR RORBIDDEN FRUIT
5430

วัตถุประสงค์ ท่ บี ริ จาค
ทาสีอาคารเรียน อาคารสหกรณ์
รั ้วโรงเรียน

6

โรงเรี ยนวัดประตูเขียน
หมู่ 5 ตาบลม่วงงาม
อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา 90330

- HOMEGARD INTERIOR GLEE 194.10
- PROGARD MATT ENAMEL MIX GREY

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน
ของนักเรียน

7

โรงเรี ยนบ้ านโคกเพชร
หมู่ที่ 1 ตาบลโคกม้ า
อาเภอประโคชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
31140

- HOMEGARD PRIMER WHITE 100
- HOMEGARD EXTERIOR SMG BASE A
- PROGARD EXTERIOR SMG ORANGE 8077
- PROGARD EXTERIOR SMG VIOLET 7199
- PROGARD EXT.SMG PINK DUTCHESS HG555

ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้ องสมุด
รั ้วของโรงเรี ยนให้ มีสภาพสวยงาม

8

วัดช้ างคลอด
เลขที่ 82 หมู่ 4 ตาบลท่าหมอไทร
อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา
10130
วัดท่าคุระ
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตาบลคลองรี
อาเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา
90190

- HOMEGARD INTERIOR LILIUM 46.10
- PROGARD EXTERIOR MATT FEATHER DAWN
- PROGARD EXTERIOR MATT CHOCO MILK
- PROGARD EXTERIOR L/S BASE A

ทาสีหอฉันท์ที่มีการสร้ างใหม่

วัดท่าพรุ
หมู่ 6 ตาบลฉาง
อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
90160

- PROGARD EXTERIOR MATT GREY
140-4
- PROGARD EXTERIOR MATT CHOCO
MILK 9.4625

9

10

- HOMEGARD EXTERIOR LIGHT GLOW HG943 ทาสีกาแพงวัดที่สภาพทรุ ดโทรม
- DIMET ADVANCE ECOCARE MATT GRAY
WHITE
- DIMET SEMI-GLOSS ENAMEL RAL 5019(G#60)
ทาสีอาคาร ศาลาวัดและกาแพง
ภายในวัด

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ลาดับที่
สถานที่
11
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
2/2 หมู่ที่ 1 ตาบล บางตลาด
อาเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
11120

ประเภทของสี
- HOMEGARD PRIMER WHITE 100
- HOMEGARD EXTERIOR SMG SWEET
LAVENDER HG962
- HOMEGARD EXT.SMG PEACEFUL WHITE
HG921

วัตถุประสงค์ ท่ บี ริ จาค
ปรับปรุงอาคารสถานแรกรับเด็ก

12

สถานีตารวจภูธรน ้าโสม
ตาบลศรี สาราญ
อาเภอน ้าโสม
จังหวัดอุดรธานี
41210

- HOMEGARD PRIMER WHITE 100 HOMEGARD PRIMER WHITE 100
- DIMET MAXICLEAN SHIELD MATT 8440 เทา
- PROGARD EXTERIOR MATT SIREN’SCALL
26.30

ปรับปรุงรั ้วของสถานีตารวจและทา
อาคารของสถานี

13

วัดเนินไศล
หมู่ 9 ตาบลน ้าน้ อย
อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110

- HOMEGARD SEALER SOLVENT BASED
- สีน ้าภายนอกและภายในเฉดสีแดง
- PROGARD EXTERIOR MATT SIREN’SCALL
26.30

ปรับปรุงรั ้วของสถานีตารวจและทา
อาคารของสถานี

14

วัดแสงธรรมบุราราม
ที่อยู่. 219 หมู่ 3 ถนนสุขมุ วิท
ตาบล บางปู
อาเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10280

- SOLAGARD SMG BRANDY SNAP170.50
- PROGARD SEALER SOLVENT BASED
- SOLAGARD SMG WICKER WHITE 16.40

ทากิจกรรม CSR ของบริษัท ฯ
ทาสีกาแพงวัดให้ มีสภาพสวยงาม

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-6

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-7

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-8

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-9

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-10

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-11

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-12

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-13

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-14

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.10-15

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ ดีมีความสาคัญ อย่ างยิ่ง ในการสร้ า งความมั่ น ใจว่ าบริ ษั ท ฯ สามารถดาเนิ นการ
ให้ บ รรลุวัตถุป ระสงค์ อี กทัง้ ยัง ช่ว ยบริ ห ารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่ า งๆ จากเหตุการณ์ ที่ อ าจเกิ ดขึน้ กับ บริ ษั ท ฯ
และผู้ที่ มี ส่ว นได้ เสีย ดังนัน้ บริ ษั ท ฯ จึงจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่ สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
อิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ครอบคลุม
5 หัวข้ อหลัก สอดคล้ อ งตาม หลักการบริ หารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Envirnment)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายบริหาร ได้ ร่วมกันกาหนดโครงสร้ างองค์ กรในการบริ หารจัดการ
บทบาทหน้ าที่ ข องผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ตลอดจนอ านาจในการพิ จ ารณาและอนุมั ติเรื่ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ระบบ
การควบคุมภายในที่ส่งเสริ มการบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิ ผล และมีการปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ ยวข้ อ ง สามารถบริ ห ารงานได้ อ ย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ บรรลุตามวิ สยั ทัศน์ และพัน ธกิ จที่ ตั ง้ ไว้ ภายใต้ ห ลักการกากับดูแ ล
กิจการที่ดี
บริ ษั ท ฯ ได้ จัดท า คู่มื อ จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ซึ่งครอบคลุม หลักการในการดาเนิ น ธุ รกิ จ ความขัดแย้ ง ทางธุรกิ จ
ทางผลประโยชน์ และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ การปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การดูแล
ให้ มีการปฏิ บัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้ อร้ องเรียนด้ านการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย
การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ตและคอร์ รัป ชั่น ขึน้ ในปี 2558 และได้ มี การปรับ ปรุ ง เรื่ อ ยมา เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งต่ อ การเปลี่ ยนแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบี ยบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้ อมต่ างๆ โดยทาการทบทวนและปรับปรุ งล่า สุดและได้ รับ อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่ อยที่อยู่ในกฎบัตรต่ างๆ สอดคล้ องกับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี สาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรื อ
CG Code ซึ่งสานักงาน กลต. นามาใช้ ในปี 2560
นอกจากนี ้ เพื่อปลูกฝั งคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริ หาร
กิจ การที่ ดี จรรยาบรรณผู้บ ริ หารและพนักงาน ตลอดจนจริ ยธรรมธุ รกิจ และการต่อ ต้ านทุจริ ตและคอร์ รัป ชั่น แก่ พนักงาน
ทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้ าใหม่ เพื่อให้ พนักงานของบริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่อง
ของความซื่อตรงทั ้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม
สาหรับ ความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒ นา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ บริ ษัท ฯ จัดให้ มี กระบวนการ
ในการเลื่อนตาแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ
พัฒ นาและฝึ กอบรมพนั กงานทุ กระดั บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาพนั กงานในกลุ่ม ที่ มี ศัก ยภาพ เพื่ อ เป็ นส่ว นหนึ่ ง
ในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดในตาแหน่งงานที่สาคัญ (Succession plan)
2)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงได้ จัดทาตารางประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของ
ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.11-1

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้ านการปฏิ บัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้ านการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็ นประจ าทุ ก ไตรมาส และมี ก ารแต่ ง ตั ง้ คณะท างานความเสี่ ย ง
ซึง่ ประกอบด้ วยผู้จัดการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและจัดการความเสีย่ งสร้ างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยง
ให้ เกิดขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นพัฒนาการที่สาคัญ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงได้ มี การเสนอให้ จัดท ารายงานการติ ด ตามความเสี่ ยงทุก ไตรมาส
เพื่อให้ การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิ ภาพและทันต่อสถานการณ์ การเปลีย่ นแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสีย่ งในด้ านต่างๆ
ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บัติงานที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่ างๆ
อย่างเหมาะสม ทั ้งในด้ านธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริหารงานทั่ว ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่
และลาดับชัน้ การอนุมัติในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้ างองค์ กรและอานาจดาเนินการ โดยแบ่งแยกหน้ าที่การอนุมัติ
ออกจากหน้ าที่การบันทึกบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์ สนิ ออกจากกัน เพื่อเป็ นการถ่วงดุล
และตรวจสอบซึง่ กันและกัน
ตลอดจน จัดให้ มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั น้ ตอนในการปฏิ บัติงาน เพื่อ ให้ น โยบายที่ กาหนดไว้
สามารถนาไปสู่การปฏิ บัติงานได้ อย่ างแท้ จ ริ ง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ ที่บริ ษั ทฯ ตัง้ ไว้
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนาไปใช้ ในทุกระดับขององค์กร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษั ท ฯ จัดท าข้ อ มูลที่ ใช้ ในการดาเนิ น การ โดยข้ อ มูลดังกล่าวต้ อ งเป็ น ข้ อ มูลที่ มี คุณ ภาพมาจากทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิ บัติงาน และควบคุมภายในให้ สามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนพนักงาน
ทุกระดับต้ องสือ่ สารข้ อมูลให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
สาหรับการประชุม ผู้ถือ หุ้น การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่า งๆ บริ ษั ท ฯ
ได้ จัดให้ ผ้ ถู ือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่างๆ ได้ รับทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริ ษัทฯ สามารถดาเนินการด้ วยความครบถ้ วนเสมอมา ตลอดจนได้ กาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ใน
คู่มือการบริหารกิจการที่ดี
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ จัดให้ มี กลไกในการรับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า น 2 ช่ อ งทางหลัก และการดาเนิ น การกรณี มี การ
ชี ้เบาะแสเพื่อให้ บุคคลต่างๆ ทั ้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้ งข้ อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้ องกับการฉ้ อฉลหรือทุจริ ต
แก่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ างปลอดภั ยผ่ า นทาง Whistle-blowing channel ที่ บ ริ ษั ท ฯ กาหนด โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเปิ ดเผยตัว ตนหรื อ
หวัน่ เกรงต่ออิทธิพลใดๆ
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษั ท ฯ ติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุม ภายใน เพื่ อให้ มั่นใจว่า ได้ มี การควบคุมภายในยังดาเนิน ต่ อไปอย่า ง
ครบถ้ ว นเหมาะสม มี การติ ดตามประเมิ น ผลอย่า งต่ อ เนื่ องโดยผู้บ ริ ห ารแต่ละสายงาน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า องค์ ป ระกอบต่ างๆ
ของการควบคุม ภายในยัง คงมี อ ยู่แ ละท าหน้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี กทั ง้ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ ที่ อ าจจะเกิด ขึ ้นได้ ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กับ ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อ ผู้ถือหุ้ น รวมไปถึง การป้ อ งกัน การใช้
ประโยชน์ อันมิ ควรในทรัพย์ สิน ข้ อมูล และโอกาสของบริ ษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มี ความสัมพันธ์ เกี่ ยวโยงกับ บริ ษั ท ฯ
ในลักษณะที่ไม่สมควร
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ในการประชุม ผู้บริ หารประจาสัป ดาห์ แ ละประจ าเดือ น ได้ มีการติ ดตามเป้ าหมายและกากับการดาเนิ นงานตาม
แผนงาน ที่ อ ยู่ใ นแผนงบประมาณประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติจ ากคณะกรรมการบริ ษั ทและรายงานความคื บ หน้ าหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ อ าจไม่ เป็ น ไปตามแผนงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทัง้ นี ้ หากมี การตรวจสอบพบข้ อ บกพร่ อ งที่ เป็ น
สาระสาคัญ คณะกรรมการบริ หารจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการ
ในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อชี ้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ ไขโดยพลัน
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
ฝ่ ายบริหารได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในที่จัดทาขึ ้นโดยสานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทัง้ 5 หัวข้ อตามที่กล่าวไปข้ างต้ น
โดยการประเมินดังกล่าวได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็ นนัยสาคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรื อความสามารถในการ
ป้องกันทรัพย์ สนิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผ้ บู ริหาร หรือพนักงานนาไปใช้ โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงิน ของบริ ษั ท ฯ มีความถูกต้ อ งเชื่อ ถือ ได้ สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานการบัญชี ที่รับ รองทั่ ว ไป และเป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จานวน 3 ท่าน
ได้ แ ก่ น างสาววรรณา เมลือ งนนท์ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมานิ ตย์ กู้ธ นพั ฒ น์ และนายกิ ตติ อธิ นัน ท์
เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็ นผู้จบการศึกษาด้ านบัญชี และเป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ในรอบปี บัญ ชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติหน้ าที่ครบถ้ วนตามขอบเขต หน้ าที่ และความรับ ผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ อ นุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึงได้ แ สดงความคิ ดเห็ น และให้ ข้ อ เสนอแนะ
อย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั ้งสิ ้น 6 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วม
ประชุม ดังนี ้
รายชื่อ
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
นายกิตติ อธินนั ท์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม /
จานวนครัง้ ประชุม
6/6
6/6
5/6
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สรุ ป สาระสาคัญ ในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ ความเห็ นในเรื่ องต่า งๆ ต่ อที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีดงั ต่อไปนี ้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความถู กต้ อ งและความเชื่ อ ถื อ ได้ ของรายงานทางการเงิ น ทั ง้ งบการเงิ น
รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปั ญหา
หรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ น สาระสาคัญในเรื่ องเหล่านี ้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับ กระบวนการทางาน
ที่มี ความสาคัญ อีกทัง้ ได้ เชิ ญผู้สอบบัญชีเข้ าร่ วมประชุ ม เพื่ อพิ จารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชี ประจาปี
รวมถึงเพื่ อสอบถามเรื่ อ งความถูกต้ องครบถ้ ว นของการปรับ ปรุ ง รายการบัญชี ที่สาคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพี ยงพอของ
การเปิ ดเผยข้ อมูล ประสิทธิ ผลของระบบควบคุมภายในที่จาเป็ นในการจัดทางบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี
เพื่อให้ มั่นใจว่างบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั ้งได้ มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หาร
1 ครัง้ เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเป็ นอิสระในการรายงานปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บั ติหน้ าที่ หรื อรายงาน
เหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั ้งนี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ งบการเงิน
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั ้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก
และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั ้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรรมการตรวจสอบให้ ข้ อ เสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชี
และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่ องการดาเนิน งาน การทุจริ ต และความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน โดยบริ ษัท ฯ
ได้ นาข้ อแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การทางานของบริษัทฯ เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการทางานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง
การสอบทานการทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์ สงู สุดต่อบริ ษัทฯ ในการทารายการระหว่างกัน
หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ น ประโยชน์ เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไข
ทางการค้ า โดยทั่ ว ไป โดยมุ่งเน้ น การปฏิ บั ติตามกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และเพื่ อ ให้ ฝ่ายจัดการสามารถดาเนิ น การได้ อ ย่ า ง
เป็ นธรรม ไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้ หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ แล้ ว
การสอบทานกระบวนการรั บแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต ตลอดจนข้ อมูลความไม่ เหมาะสมของรายงานทางการเงิน
หรื อประเด็นอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานกระบวนการรับแจ้ งเบาะแสการทุจ ริ ต เพื่อเปิ ดโอกาสและเพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพ
ในการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสเกี่ ยวกับเรื่องการทุจริ ต ตลอดจนการรับแจ้ งข้ อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน
หรือประเด็นอื่นๆ ประจาไตรมาส
ในปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ รับรายงานข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตหรือข้ อมูลความไม่ เหมาะสม
ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.11-4
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การดูแลด้ านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิ บัติง านของบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั ้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษั ทฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ ทราบการเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบและนโยบายที่ สาคัญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ประจ าไตรมาส เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี การเตรี ย มความพร้ อมในการดาเนิ น งาน รวมถึงมี การจ้ า งที่ ป รึ กษา
ในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ดาเนิ น การตรวจสอบและให้ ข้อ แนะน าแก่ บริ ษั ทฯ ในเรื่ อ งที่ สาคัญ เพื่ อให้ มั่น ใจว่า บริ ษั ท ฯ มี การเตรี ยม
ความพร้ อมต่อความเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาความเป็ น อิสระ ความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ ของบริ ษั ท ฯ คุณภาพงาน และ
คุณสมบัติ ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่ าสอบบัญชี โดยเห็น ชอบให้ เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท แกรนท์
ธอร์ น ตัน จ ากัด เป็ นผู้ส อบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2562 ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แก่ นายสมคิ ด เตี ยตระกู ล ผู้ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 และ/หรื อ
นายธีรศักด์ ฉัว่ ศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624
ผู้ส อบบั ญ ชี ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ ในรายงานการตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ มี คุ ณ สมบั ติ ตามข้ อก าหนด และ
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาประเมิน ตนเองทั ง้ รายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้ าที่ ในบริ บทของ
บริ ษั ท ฯ ตามคู่ มื อ คณะกรรมการตรวจสอบที่ จัด ท าโดยส านักงานคณะกรรมการกากั บ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
และของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทั ง้ กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษั ท ฯ จากผลการประเมิ น
ประจ าปี 2561 พบว่ าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติงานสอดคล้ อ งกับ หน้ า ที่ความรับ ผิดชอบ ส่ว นในด้ า นของผลคะแนน
ทั ้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดีมาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจาทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิดชอบกับ คู่มื อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท าโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จดทะเบี ยนอื่ นๆ และนามาปรับ ใช้ ให้ สอดคล้ องกับ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนาเสนอให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรุ ปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการดาเนินงานในด้ านต่ างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ รับ
อนุมัติ จากคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้
ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อประโยชน์ สงู สุดต่อผู้มีส่วนได้ เสีย โดยได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้ จัดทาขึ ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของ
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.11-5
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รายการเกี่ ยวโยง พบว่ ามี ความสมเหตุสมผลและเป็ น ประโยชน์ สูงสุดต่ อ บริ ษั ท ฯ มี การเปิ ดเผยสารสนเทศอย่า งเพี ยงพอ
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ ได้ ปฏิ บัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
1. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เห็นชอบให้ มีการจัดจ้ างบริ ษัทลีแอนด์ พินิจารมณ์ จากัดเพื่อให้ บริ การตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2561 โดยมี ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิ จ ารมณ์ เป็ นหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน เนื่อ งจากเป็ นบริ ษัทที่ มีประสบการณ์
ด้ านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้ าใจในกิจกรรมและดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
ทั ง้ นี ้ การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ แต่ ง ตั ง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อ
บริ ษั ท ผู้ต รวจสอบภายใน ของบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งผ่ า นการอนุ มั ติ หรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดคุณสมบัติผ้ ดู ารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3)
2. หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ซึง่ เป็ นเลขนุการบริษัท ทาหน้ าที่เป็ นหัวหน้ างานกากับดูแล
การปฏิ บัติ งานของบริ ษั ท เพื่ อ กากับ ดูแ ลการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานทางการที่ กากับ ดูแ ลการประกอบธุรกิ จ
ของบริษัทฯ (รายละเอียดคุณสมบัติผ้ ดู ารงตาแหน่งหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3)

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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12. รายการระหว่ างกัน
บริษัทมีการทารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นการทารายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัท มีกรรมการและกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามร่วมกัน ในกรณีของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทได้ เข้ าไปถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทารายการดังกล่าวว่ า เป็ นรายการที่เป็ นไปตามธุรกิ จปกติ ของบริ ษัท มีความ
สมเหตุสมผล มีการกาหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกาหนดราคาให้ กับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัท
บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

10.1 รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมา
1) รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
บริษัทย่ อย
ACCT

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
1. บริษัทจาหน่ายสินค้ าให้ กับ ACCT
- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามร่วมกันกับ
บริษัท โดยนายสุรพล รุ จิกาญจนา นางอัจฉรา โมมินทร์
นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชยั นางสาวสยมพร บัวภูมิ
และนายโชคชัย เนียมรัตน์ เป็ นกรรมการใน ACCT ซึง่
กรรมการผู้มีอานาจลงนามใน ACCT ได้ แก่ นายสุรพล
รุ จิกาญจนา นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชยั และนาง
อัจฉรา โมมินทร์
2. บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าอันเนื่อง มา
จากการจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ACCT
3. บริษัทมีรายได้ ค่าเช่าจาก ACCT
4. บริษัทมีรายได้ ค่าธรรมเนียมการ
จัดการจาก ACCT

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
0.00
0.00 ACCT ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสี รับเหมาทาสีงาน
โครงการ และออกแบบติดตังระบบป
้
้ องกันสนิม
แบบ Cathodic Protection สาหรับท่อก๊ าซใต้ ดิน
โครงสร้ างเหล็กใต้ น ้า ฯลฯ

0.00
60,000.00
168,000.00

0.00
60,000.00 ใช้ เป็ นพื ้นที่เก็บสินค้ า
168,000.00 เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริ หารจัดการ
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รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัทย่ อย
ACCT
(ต่อ)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ
5. บริษัทมีรายได้ อื่นๆ จาก ACCT ได้ แก่ รายได้ จาก
ค่าบริการขนส่ง และค่าโทรศัพท์
6. บริษัทให้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันแก่
้ ACCT

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
17,568.00
11,010.00 เพื่อการบริหารต้ นทุน และให้ เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการ
1,079,644.00
1,079,644.00 บริษัทให้ การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทย่อย
โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขปกติทวั่ ไป
63,750.00
63,750.00
190,056.00
125,658.00 เป็ นการซื ้อขายที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท

7. บริษัทมีรายการดอกเบี ้ยรับจาก ACCT
8. บริษัทมียอดลูกหนี ้อื่นอันเนื่องมาจากการให้ เช่า
พื ้นที่เก็บสินค้ า ค่าธรรมเนียมการจัดการ และ
ค่าบริการอื่นๆ จาก ACCT
หมายเหตุ: - บริษัทได้ ทาสัญญาให้ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินค้ า และสัญญาบริ การสานักงานซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กับ ACCT โดยมีระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยคิดค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อน สาหรับการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน
และสถานที่เก็บรักษาสินค้ าเดือนละ 5,000 บาท สาหรับการบริการสานักงานเดือนละ 13,000 บาท และสาหรับการบริการประกันภัยเดือนละ 1,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้ พจิ ารณารายการระหว่างบริษัทกับ ACCT ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 27 สิงหาคม
2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-2

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

2) รายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

SUNCOAT

- เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท
- บริษัทเข้ าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน SUNCOAT

1. บริษัทจาหน่ายสีทนความร้ อนให้ กบั
SUNCOAT
2. บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าอันเนื่องมาจาก
การจาหน่ายสีทนความร้ อนให้ กบั
SUNCOAT
3. บริษัทซื ้อสินค้ าจาก SUNCOAT
4. บริษัทมียอดเจ้ าหนี ้การค้ าอันเนื่องมาจาก
การซื ้อสินค้ าจาก SUNCOAT

มูลค่ ารายการ (บาท)
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
76,483,279.00
112,535,296.00
29,706,820.00

29,639,659.00

32,650,426.00
4,418,248.00

46,532,660.00
16,382,803.00

เหตุผลและความจาเป็ น
ผู้ถือหุ้นชาวญี่ปนของ
ุ่
SUNCOAT เป็ นผู้มีความรู้
ความชานาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสี
ทนความร้ อน ทาให้ บริษัทสามารถพึง่ พา
เทคโนโลยีการผลิตสีดงั กล่าว ส่งผลให้ บริษัท
สามารถขยายตลาดไปยังสีทนความร้ อนได้
เป็ นวัตถุดิบเฉพาะที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของ
SUNCOAT โดย SUNCOAT นาเข้ าจากญี่ปนุ่

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างบริ ษัทกับ SUNCOAT ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 27
สิงหาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

บริษัท
SOLID

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

- เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการ 1. บริษัทจาหน่ายสินค้ าให้ กับ SOLID
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
2. บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าอันเนื่องมาจาก
บริษัท เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนางอัจฉรา โมมินทร์
การจาหน่ายสินค้ าให้ กับ SOLID
ซึง่ เป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้มีอานาจลง 3. บริษัทว่าจ้ าง SOLID ก่อสร้ างสินทรัพย์
นาม และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
ถาวร
57 ของทุนจดทะเบียน และมีอานาจควบคุม
4. บริษัทจ่ายค่าบริการให้ SOLID

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
196,707.00
548,505.00 ต้ องการให้ การสนับสนุนทางธุรกิจกับบริษัท
121,535.00
408,921.00
0.00

0.00

0.00 บริษัทว่าจ้ าง SOLID ดาเนินการก่อสร้ าง
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของยอดขายในอนาคต
0.00 บริษัทว่าจ้ าง SOLID ทาสีบ้านตัวอย่าง

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้ พจิ ารณารายการระหว่างบริษัทกับ SOLID ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 27 สิงหาคม
2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-3

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

บริษัท
เอื ้อวิทยา
จากัด
(มหาชน)
“UWC”

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท เนื่องจากเป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดรายการ
1. บริษัทจาหน่ายสินค้ าให้ กับ UWC
2. บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าอันเนื่องมาจาก
การจาหน่ายสินค้ าให้ กับ UWC

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
37,315.00
38,350.00 บริษัทฯจาหน่ายสีทาเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
0.00
0.00

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้ พจิ ารณารายการระหว่างบริษัทกับ UWC ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ง้ ที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 27 สิงหาคม
2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

บริษัท
บจ.
ยูดบั บลิวซี
อาพัน
ไบโอแมส

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท เนื่องจากเป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม

รายละเอียดรายการ
1. บริษัทจาหน่ายสินค้ า
2. บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าอันเนื่องมาจาก
การจาหน่ายสินค้ าให้ กับ บจ.ยูดบั บลิวซี
อาพัน ไบโอแมส

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
122,255
6,825 บริษัทฯจาหน่ายสีทาโครงสร้ างสถานีไฟฟ้า
130,813
0.00

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างบริ ษัทกับ บจ.ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

รับรองความถูกต้ อง……………………………................

ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

10.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณารายการระหว่างกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย กับบุคคลที่อ าจมี ความขัดแย้ ง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้ ให้ ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน
เป็ นรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจทัว่ ไป หรือเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล มีการกาหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกาหนดราคาให้ กับบุคคลหรื อกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

10.3 มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรื อ อาจมี ค วามขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ความเห็ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั ้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น เกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั ้งนี ้ บริษัทจะทาการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และแบบแ สดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

10.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้ าทารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัท โดยตั ้งอยู่
บนเงื่ อนไขทางการค้ าตามปกติ หรื อ การให้ ความช่ว ยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้ า งอิง ได้ กับ เงื่อนไขทางธุร กิจประเภท
เดียวกันที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บัติตามข้ อกาหนดและปฏิ บัติ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทจดทะเบียน
และบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

รับรองความถูกต้ อง……………………………................

ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีท่ สี าคัญ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของปี 2559
2560 และปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
รายงานผู้สอบบัญชี สาหรั บงบการเงิ น ของบริ ษั ท งวดบัญชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2559 ซึ่ง ตรวจสอบโดย
นางสาวกัญ ญาณั ฐ ศรี รัตน์ ชั ช วาลย์ ผู้สอบบั ญชี รับ อนุ ญาตเลขทะเบี ย นที่ 6549 จากบริ ษั ท แกรนท์ ธอร์ น ตัน จ ากั ด
ได้ ให้ ความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไขว่ า งบการเงิน ของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงาน โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผู้สอบบัญชี สาหรั บงบการเงิ น ของบริ ษั ท งวดบัญชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 ซึ่ง ตรวจสอบโดย
นางสาวกัญ ญาณั ฐ ศรี รัตน์ ชั ช วาลย์ ผู้ สอบบัญชี รับ อนุ ญาตเลขทะเบี ย นที่ 6549 จากบริ ษั ท แกรนท์ ธอร์ น ตัน จ ากั ด
ได้ ให้ ความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไขว่ า งบการเงิน ของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงาน โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รายงานผู้ส อบบัญชี สาหรั บงบการเงิ น ของบริ ษั ท งวดบัญชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 ซึ่ง ตรวจสอบโดย
นางสาวกั ญ ญาณัฐ ศรี รั ตน์ ชัช วาลย์ ผู้ สอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย นที่ 6549 จากบริ ษั ท แกรนท์ ธอร์ น ตัน จ ากั ด
ได้ ให้ ความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไขว่ า งบการเงิน ของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงาน โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 3 หน้ า 3.13-1

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุ ปรายการงบดุล

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 59
ล้ านบาท
%
29.77 13.19%
23.84 10.56%
53.81 23.83%
54.40 24.10%
3.64 1.61%
165.46 73.29%
5.00 2.21%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ลูกหนี ้การค้ าอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มขี ้ อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

0.33
41.89
0.49
11.41
1.18
60.31
225.77

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เจ้ าหนี ้การค้ าจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
%%เจ้ าหนี ้การค้ า

6.93
64.48

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

1.45
10.55
83.42

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีส้ ิน

2.39
4.70
90.51

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ ว
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
16.44 8.61%
12.55
7.74%
29.96 15.69%
27.05
16.67%
40.95 21.45%
36.16
22.29%
42.64 22.34%
32.25
19.88%
3.47 1.82%
4.10
2.53%
133.45 69.91%
112.11
69.10%
5.00 2.62%
5.00
3.08%

0.15%
18.56%
0.22%
5.05%
0.53%
26.71%

0.33
37.52
0.47
12.77
1.37
57.45
100% 190.90
0.00
3.07%
6.13
28.56%
54.88

128.47
20.39
0.72
3.03
(17.37)
135.24

0.64%
4.68%
36.95%
1.06%
2.08%
40.09%
56.90%
9.03%
0.32%
1.34%
(7.69%)
59.90%

0.03
135.26

0.01%
59.91%

1.12
9.42
71.55

0.17%
19.65%
0.24%
6.69%
0.72%
30.09%
100%
0.00%
3.21%
28.75%

0.33
33.97
0.31
9.76
0.77
50.14
162.25

0.20%
20.94%
0.19%
6.02%
0.47%
30.90%
100%
0.00%
10.66%
30.29%

0.00
17.29
49.15

128.73
20.39
0.72
0.00
3.03
(40.70)
112.17

0.59%
4.93%
37.48%
0.67%
3.01%
41.15%
67.43%
10.68%
0.38%
0.00%
1.59%
(21.32%)
58.76%

134.48
20.39
0.72
0.00
3.03
(76.44)
82.17

0.36%
5.85%
47.17%
0.27%
1.98%
49.43%
82.89%
12.57%
0.44%
0.00%
1.87%
(47.12%)
50.65%

0.17
112.34

0.09%
58.85%

(0.11)
82.06

(0.07%)
50.58%

1.27
5.74
78.56

0.58
9.51
76.53
0.44
3.21
80.19

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 3 หน้ า 3.13-2

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
สรุ ปรายการงบกาไรขาดทุน
รายได้ จากการขายและบริการ
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
รวมต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่นๆ

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 59
ล้ านบาท
%
327.37
100.00%
327.37
100.00%
236.33
72.19%
236.33
72.19%
91.04
27.81%

ตรวจสอบแล้ ว
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
301.92
100%
276.93
100%
301.92
100%
276.93
100%
232.29
76.94%
226.68 81.85%
232.29
76.94%
226.68 81.85%
69.63
23.06%
50.25 18.15%

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) รวมสาหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

1.94
92.98
90.33
2.65
0.55
2.10
(0.43)
1.67
0.71
2.38

0.59%
28.40%
27.59%
0.81%
0.17%
0.64%
(0.13%)
0.51%
0.22%
0.73%

1.93
71.56
95.05
(23.49)
0.48
(23.97)
1.24
(22.73)
(0.45)
(23.18)

0.64%
23.70%
31.48%
(7.78%)
0.16%
(7.94%)
0.41%
(7.53%)
(0.15%)
(7.68%)

1.96
52.21
88.05
(35.84)
0.31
(36.15)
(2.39)
(38.54)
2.51
(36.03)

0.71%
18.86%
31.80%
(12.94%)
0.11%
(13.05%)
(0.86%)
(13.92%)
0.91%)
(13.01%)

การแบ่งปั นกาไรเบ็ดเสร็จ
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

2.06
0.32

0.63%
0.1%

(23.33)
0.15

(7.73%)
0.05%

(35.74)
(0.29)

(12.91%)
(0.10%)

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)

0.01
0.50
257

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

(0.01)
0.50
257.5

(0.144)
0.50
268.95

รับรองความถูกต้ อง……………………………................

ส่วนที่ 3 หน้ า 3.13-3

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
กาไรสุทธิ
ปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อสินค้ าเคลื่อนไหวช้ า และเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี ้สงสับจะสูญ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
กาไรจากการขายอุปกรณ์
ภาษี หกั ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ต้ นทุนบริการปั จจุบนั สาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน
สินทรั พย์ ดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ลูกหนี ้การค้ าลูกหนี ้ทัว่ ไป
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษี เงินได้ จ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหนี ้การค้ าผู้ค้าทัว่ ไป
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินสดรั บจากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายในการซื ้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื ้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินฝากติดภาระค ้าประกัน(เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยีมระยะสันจากบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 59 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
2.10
(23.97)
(36.15)
8.24
(0.43)
(0.95)
(0.63)
0.33
(0.62)
0.55

6.43
9.26
(2.45)
0.37
(0.79)
0.48

5.52
11.15
1.97
(0.16)
(0.77)
0.43
(0.06)
0.31

(3.53)
20.83
9.81
(0.76)
0.22

(6.12)
15.31
2.50
0.18
(0.03)

2.91
2.82
(0.77)
(0.64)
0.70

1.48
(25.97)
(1.15)
(2.84)
7.81
(0.29)
(0.17)
7.36
1.54
(0.99)
(0.04)
0.62
1.13
0.27
(1.41)
-

(0.80)
(9.60)
(0.90)
0.83
(0.18)
(9.48)
(0.20)
(0.15)
(9.84)
0.01
(1.88)
(0.16)
0.72
(1.31)
0.26
(1.45)
(1.00)

11.16
(5.79)
(0.74)
1.01
(7.08)
(0.13)
(0.11)
(7.32)
1.36
(2.37)
(0.01)
0.06
(0.95)
5.75
(1.37)
-

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 3 หน้ า 3.13-4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
สรุ ปรายการงบกระแสเงินสด
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิต้นงวด
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดสุทธิปลายงวด

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 59 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
(1.14)
(2.19)
4.38
22.43
29.77
16.44
7.34
(13.33)
(3.89)
29.77
16.44
12.55

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 3 หน้ า 3.13-5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

(ค) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1.98
1.29
0.08
5.14
70.10
4.00
90.01
3.05
118
42.11

1.87
1.22
(0.13)
4.06
88.57
4.79
75.20
3.51
102.61
61.16

1.46
0.99
(0.10)
4.13
88.00
6.05
60.00
3.64
100.00
48.00

27.81%
0.20%
0.22%
277.25%
0.63%
1.54%

23.06%
(7.78%)
(0.15%)
41.87%
(7.73%)
(18.85%)

18.14%
(13.05%)
0.90%
(20.26%)
(13.82%)
(39.65%)

0.86%
16.10%
1.37

(11.20%)
(28.71%)
1.45

(23.75%)
(76.86%)
1.71

0.67
13.50
2.07
0.00%

0.7
(22.13)
(3.12)
0.00%

0.98
(98.53)
(1.81)
0.00%

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%
%
%
%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน - Cash basis
อัตราการจ่ายเงินปั นผล1/

เท่า
เท่า
เท่า
%

หมายเหตุ : 1/ = การคานวณอัตราการจ่ายเงินปั นผล คานวณจากเงินปั นผลจ่ายหารด้ วยกาไรสุทธิปีก่อนหน้ า โดยจ่ายจากกาไรสะสม
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายบริหาร
14.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัท ฯ ประกัอบธุรกัิจ ผลิตและจ าหน่า ยผลิตภัณฑ์ สีคุณภาพสูง สาหรับใช้ ทาในงานอุตสาหกัรรมและงานโครงเหล็กั
ที่ใช้ ในงานกั่อสร้ างต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกัรรมปิ โตรเคมี โรงกัลัน่ น ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุด เจาะน ้ามันและกั๊ าซในอ่าวไทย
เพื่อป้องกัันสนิมเหล็กั รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์ นิเจอร์ และสีอุตสาหกัรรม เช่น สีพ่นถังกั๊ าซ เป็ นต้ น บริ ษัท ฯ
มีบริ ษัทย่อย 1 บริ ษัท ดาเนินธุรกัิจจาหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงกัาร และออกัแบบติดตั ้งระบบป้องกัันสนิมแบบ Cathodic
Protection สาหรับท่อกั๊ าซใต้ ดิน โครงสร้ างเหล็กัใต้ น ้า ฯลฯ และกัารป้องกัันกัารกััดกัร่ อนด้ วยระบบ Wax Tape ซึ่งหากัพิจารณา
ภาพรวมของผลกัารดาเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากักัารจาหน่ายในประเทศ และ
ต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วน 99.60 และ 0.40 ตามลาดับ ซึ่งรายได้ หลักัจากักัารดาเนินธุรกัิจของบริ ษัทมาจากั 3 กัลุ่มผลิตภัณฑ์
ได้ แกั่ รายได้ จากักัลุม่ ผลิตภัณฑ์สอี ตุ สาหกัรรม คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.45 ของรายได้ รวม รายได้ จากักัลุ่มผลิตภั ณฑ์ สีทาอาคาร
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.36 ของรายได้ รวม และรายได้ จากักัลุ่มผลิตภั ณฑ์ อื่นๆ (สีอื่น รวมทั ้งรายได้ จ ากักัารรับจ้ างผลิตและ
งานบริกัาร) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.79 ของรายได้ รวม
ในช่วงปี 2559-2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ รวมตามงบกัารเงินรวมเท่ากัับ 329.32 ล้ านบาท 303.84 ล้ านบาท
และ 278.88 ล้ านบาท ตามลาดับ และปี 2559 บริ ษัทฯ มีกัาไรเบ็ดเสร็ จ รวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ) 2.06 ล้ านบาท
ปี 2560 ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ) เท่ากัับ 23.33 ล้ านบาท และปี 2561 ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
(เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่) เท่ากัับ 35.74 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี เ ป้ าหมายที่ จ ะเป็ นผู้ ผลิต สีคุณภาพสูง ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งกัารของลูกัค้ า ให้ ไ ด้
ความพึงพอใจสูงสุด ด้ วยสินค้ าและกัารบริ กัารที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาและขยายฐานลูกัค้ าเพิ่มมากัขึ ้น รวมทั ้งพัฒนาตลาดและ
ขยายช่องทางกัารจัดจาหน่าย
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในงวดบัญชีปี 2561 บริ ษัท มีรายได้ จากักัารขายและบริ กัาร เท่ ากัับ 276.93 ล้ านบาท ลดลง จากังวดบัญชี ปี 2560
เท่ า กัั บ 24.99 ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ นอั ต ราลดลง ร้ อยละ 8.28 เนื่ อ งจากักัารกัารลดลงของรายได้ จากักัลุ่ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สี อุตสาหกัรรมและกัลุม่ ผลิตภัณฑ์ สที าอาคารเป็ นหลักั
บริ ษั ทมี รายได้ อื่ นในงวดบัญชี ปี 2561 เท่ากัับ 1.96 ล้ านบาท ซึ่งประกัอบด้ วย ค่ าธรรมเนี ยมกัารจัดกัาร ค่า เช่ า และ
ดอกัเบี ้ยรับ ขายถังเกั่า และเศษเหล็กั
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ในงวดบัญชีปี 2561 บริ ษัทมีต้นทุนขายและบริ กัารเท่ากัับร้ อยละ 81.28 ของรายได้ รวม เพิ่ม ขึ ้นจากังวดบัญชีปี 2560
คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.83 ทั ้งนีเ้ นื่องจากัมีกัารยกัเลิกัสัญญากัับ PPG Coating ซึ่งมีผลกัระทบกัับวัตถุดิบและสินค้ าต่างๆ
ที่เกัี่ยวข้ องกัับ PPG Coating ทาให้ บริษัทฯ ต้ องมีกัารตั ้งสารองสินค้ า
ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในกัารขายและบริหารเท่ากัับ 88.05 ล้ านบาท ลดลง จากังวดบัญชีปี 2560 จานวน
6.99 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 7.36 ซึง่ กัารลดลงของค่าใช้ จ่ายในกัารขายและกัารบริหารจัดกัาร ที่มีประสิทธิภาพ
ในงวดบัญชีปี 2561 บริ ษัท มีต้น ทุน ทางกัารเงิ น เท่ ากัับ 0.31 ล้ า นบาท ลดลงจากังวดบัญชี ปี 2560 ซึ่ง เท่ า กัับ 0.17
ล้ านบาท ลดลง เนื่องจากับริษัทฯมีกัารบริหารกัระแสเงินสดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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อัตรากาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรสุทธิ
ในงวดบัญชีปี 2561 บริ ษัทมีอัตรากัาไรขั ้นต้ น เท่ากัับร้ อยละ 18.15 ของรายได้ จากักัารขายและบริ กัาร ลดลงจากังวด
บัญชีปี 2560 ซึง่ เท่ากัับร้ อยละ 4.91 ของรายได้ จากักัารขายและบริกัาร เนื่องวัตถุดิบและสินค้ าต่างๆที่เกัี่ยวข้ องกัับ PPG Coating
ต้ องมีกัารตั ้งสารอง
ในงวดบัญชีปี 2561 บริ ษั ทมีผลขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ รวม (เฉพาะส่ว นที่เ ป็ นของบริ ษั ทใหญ่ ) เท่ ากัับ 35.74 ล้ านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 12.82 ของรายได้ รวม
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561 บริ ษั ท มี สิน ทรั พ ย์ ร วมทัง้ สิ ้นเท่ า กัั บ 162.25 ล้ า นบาท ลดลง จากังวดบัญชี ปี 2550
จานวน 28.66 ล้ า นบาท หรื อ คิ ดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 15.01 โดยกัารเปลี่ยนแปลงของสิน ทรั พ ย์ รวมของบริ ษั ท เป็ นผล
มาจากัสาเหตุต่างๆ ดังนี ้
 เงิน สดและรายกัารเที ยบเท่ าเงิน สด ณ สิ ้นงวดบัญชี ปี 2561 เท่ากัับ 12.55 ล้ านบาท ลดลงจากังวดบัญชี ปี 2560
จานวน 3.89 ล้ า นบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 23.68 บริ ษัท ไม่มี เ งิน กัู้ยืมระยะสั ้นจากัสถาบัน กัารเงิ น
ในปี 2560
 ลูกัหนี ้กัารค้ าลูกัค้ าทัว่ ไปสุทธิ ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 36.16 ล้ านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จานวน
4.79 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 11.71 เนื่องจากัยอดขายและบริกัารลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 8.28
 บริ ษัท มีลูกัหนี กั้ ารค้ าลูกั ค้ า ทั่ว ไปที่ยัง ไม่ ถึง กัาหนดชาระ 23.20 ล้ า นบาท ลดลงจากังวดบัญชี ปี 2560 จ านวน
6.34 ล้ านบาท และลูกัหนี ้กัารค้ าลูกัค้ าทัว่ ไปที่เกัินกัาหนดชาระ ในงวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 27.96 ล้ านบาท ลดลงจากั
งวดบัญชีปี 2560 จานวน 2.06 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 6.88 สามารถคานวณระยะเวลาเรี ย กัเกั็บหนี ้
เฉลีย่ ในปี 2560 และ ปี 2561 ได้ เท่ากัับ 89 วัน และ 88 วัน ตามลาดับ
 ลูกัหนี ้กัารค้ าบริษัทที่เกัี่ยวข้ อง ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 27.05 ล้ านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จานวน
2.91ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 9.83 เป็ นผลจากักัารที่บริษัทเร่งรัดกัารชาระเงินจากัลูกัค้ าให้ เร็วขึ ้น
บริษัทประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยอาศัยกัารประเมินผลจากักัารสอบทานยอดลูกัหนี ้กัารค้ าคงเหลือ บริ ษัทจะทา
กัารสอบทานความเพียงพอของจานวนเงินค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตั ้งไว้ กับั ลูกัหนี ้แต่ละรายที่มียอดค้ างเกัินกัาหนด และมีมูลเหตุให้
คาดว่า จะไม่สามารถเกั็บเงินได้ หรื อเกั็ บได้ ไม่ เต็มจ านวน โดยคานึง จากัประสบกัารณ์ กัารชาระเงิน ในอดี ตและปั จจุบัน รวมทัง้
กัารเปลีย่ นแปลงในส่วนประกัอบและปริมาณของลูกัหนี ความสั
้
มพันธ์ ของยอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกัหนี ้ ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกัิจภายในประเทศ ลูกัหนี ้กัารค้ าที่เกัินกัาหนดชาระมากักัว่า 12 เดือน บริ ษัทฯ จะตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจานวน
ยกัเว้ นกัรณีที่คาดว่าจะได้ รับชาระหนี ้จากัลูกัหนี ้แน่นอน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 มียอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เท่ากัับ 14.51 ล้ านบาท และ 15.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.5 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.45 ทั ้งนี ้ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่า
ได้ บนั ทึกัค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ เพียงพอแล้ ว
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 สินค้ าคงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 32.25 ล้ านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จานวน 10.38 ล้ าน
บาท หรือคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 24.35 เป็ นผลมาจากัยอดขายที่ลดลง และกัารลดลงของวัตถุดิบ กัารเพิ่มขึ ้นของ
สิน ค้ า สาเร็ จ รู ป และกัารเพิ่ ม ขึ น้ ของวัสดุเ พื่ อ กัารบรรจุหี บ ห่ อ คิ ดเป็ นอัตรา ร้ อยละ 11.74, 10.73 และ 1.61
ตามลาดับ
 ที่ดิน อาคารและอุปกัรณ์ สทุ ธิ ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 33.97 ล้ านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จานวน
3.56 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 9.46
สภาพคล่ อง
ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 บริ ษั ทมี สินทรัพ ย์ หมุนเวียนรวมเท่ ากัับ 112.11 ล้ า นบาท และมี ห นี ้สินหมุน เวียนรวมเท่า กัับ
76.53 ล้ า นบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราส่ว นสภาพคล่อ งเท่ า กัับ 1.46 เท่ า โดยบริ ษั ท มีอัตราส่วนสภาพคล่อ งหมุนเวี ยนเร็ ว เท่า กัับ
0.99 เท่า แสดงให้ เห็นว่าบริษัท มีสภาพคล่องลดลงจากัปี 2560
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากัับ 80.19 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากังวดบัญชีปี 2560 จานวน 1.63 ล้ านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 2.07 ซึง่ กัารเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมเป็ นผลจากักัารเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้กัารค้ า
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ) ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 82.17 ล้ านบาท ลดลงจากั
งวดบัญชีปี 2560 จานวน 30.00 ล้ านบาท ซึ่งกัารลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ) เป็ นผลจากั
กัารที่บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากักัารดาเนินงานในงวดบัญชีปี 2561
โครงสร้ างเงินทุน
บริ ษัทมี อตั ราส่วนหนี ้สินต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2561 เท่ ากัับ 0.98 เท่า เพิ่มขึ ้น จากังวดบัญชีปี 2560
ซึง่ เท่ากัับ 0.28 เท่า กัารเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนดังกัล่าวเป็ นผลจากักัารที่บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ )
ลดลง
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ ACCT
ผลการดาเนินงาน
ACCT เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ดาเนินธุรกัิจจาหน่ายสีและรับเหมาทาสีงานโครงกัาร และออกัแบบติดตั ้งระบบป้องกััน
สนิมแบบ Cathodic Protection และกัารป้องกัันกัารกััดกัร่ อนด้ วยระบบ Wax Tape โดยในงวดบัญชีปี 2561 ACCT มีรายได้ จากั
กัารขายและบริกัารเท่ากัับ 1.89 ล้ านบาท ซึ่งลดลง จากังวดบัญชีปี 2560 เท่ากัับ 3.63 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ
65.79 โดยมีผลขาดทุนกั่อนภาษี เงินได้ (1.08) ล้ านบาท
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ฐานะการเงิน
ในงวดบัญชีปี 2561 ACCT มีสินทรัพย์ รวมเท่ากัับ 2.02 ล้ านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 เท่ากัับ 1.47 ล้ านบาท
หรื อคิ ดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 42.04 มี ห นี ้สิน รวมเท่ า กัับ 2.49 ล้ า นบาท ลดลงจากังวดบัญชี ปี 2609 เท่ า กัับ 0.70 ล้ า นบาท
หรือคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 21.95 โดยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากัับ (0.47) ล้ านบาท
ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อกัารดาเนินงานหรือฐานะกัารเงินในอนาคต นอกัเหนือจากัที่ได้ กัล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อปั จจัย
ความเสีย่ ง คือ กัารลดลงของกัาไรต่อหุ้นเนื่องจากัจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากักัารเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากังบกัารเงินงวดบัญชีปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135 ล้ านบาท และมีทุน
จดทะเบียนชาระแล้ วเต็มมูลค่าเท่ากัับ 134.48 ล้ านบาท ประกัอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์) บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ เท่ากัับ 35.74 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากัาไร ขาดทุน
ต่อหุ้นเท่ากัับ 0.144 บาทต่อหุ้น ซึง่ บริษัทฯ ได้ ออกัใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื ้อหุ้นสามัญรวม 89.99 ล้ านหน่วย สามารถแปลงเป็ น
หุ้นสามัญได้ เท่ ากัับ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยเริ่ มใช้ สิทธิ ครัง้ แรกัวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันสุดท้ ายของ
ไตรมาสถัดไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกัายน 2560 เป็ นครั ้งสุดท้ าย
บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกัารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 และที่ประชุมได้ มีมติในเรื่อง
ที่สาคัญดังนี ้
 อนุมตั ิกัารซื ้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากััด (“IGE”) จากับริ ษัท อิเล็กัทริ ค โซลูชั่นส์ (เอส) พีทีอี
ลิมิเต็ด (“ES”) จานวน 378,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 14 ของจานวนหุ้นที่ ชาระแล้ วทั ้งหมดของ ES ในราคาไม่เกัิน
หุ้นละ 480 บาท รวมมูลค่าที่ชาระไม่เกัิน 181,440,000 บาท
 อนุมัติกัารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากั 135,000,000 บาท เป็ น 134,476,723.50 บาท และพิจารณาอนุมัติ
แกั้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกัับกัารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 อนุมตั ิกัารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากั 134,476,723.50 บาท เป็ น 403,430,170.50 บาท และพิจารณาอนุมัติ
แกั้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกัับกัารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 อนุมัติกัารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ กัับผู้ถือหุ้นเดิม 268,953,447
หุ้น และเพื่อรองรับกัารใช้ สทิ ธิ Dimet-W2 268,953,447 หุ้น
 อนุมตั ิกัารออกัและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัทไดเมท (สยาม) จากััด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2
(DIMET-W2) ให้ แกั่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนกัารถือหุ้นที่จองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจานวนไม่เกัิน 268,953,447 หน่วย ให้ แกั่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ไดเมท(สยาม) จากัด(มหาชน)
ประเมินเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่างๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบ
การควบคุมภายในดาเนินไปตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนให้ทุกคน
ในบริษัทตระหนัก ถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุม ภายใน เช่น การที่ ฝ่ายบริหารให้ความสาคัญต่อความ
ซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกาหนดหน้าที่
อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทฯ กาหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยรวมชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริษัทฯ ใช้ ในการวางแผนงานและกาหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ก ารวางแผนดังกล่าวจะ
กาหนดให้สอดคล้องและให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานจะต้องรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจาทุกเดือน รวมถึงคณะกรรมการบริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ซึ่งทาให้กรรมการ/ผู้บริหารรับทราบข้อมูล
อย่างสม่าเสมอ
1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้ง เป้าหมายได้ดาเนินการอย่าง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่ พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุส มผล โดยไม่มี จูงใจหรือให้ประโยชน์ตอบ
แทนที่ เ กิ น สมควรแก่ พ นัก งานในลัก ษณะที่ อาจน าไปสู่ ก ารกระท าทุ จ ริ ตหรือ ประพฤติ มิ ช อบ (เช่ น
ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย
เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
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คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกไตรมาส รวมทั้ง
มอบให้คณะกรรมการบริห ารเป็นผู้ดูแลการบริห ารจัดการภายใน รวมถึง การประเมิ นและทบทวน
เป้าหมายอย่างสม่าเสมอทุกเดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ปัจจุบัน บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดาเนินงาน
1.4 บริษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง
มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัท ได้ก าหนดบทบาท อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
1.5 บริษัทมีการจัดทานโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมีคู่มือ และระเบียบวิธีปฏิบัติในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารทั่วไปอย่าง
ชัดเจน และได้มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
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บริษัทได้มีการกาหนดเป็นนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงสัญญาการให้บริการกับคู่ค้าโดยคานึงถึง
ความมีจริยธรรม ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความโปร่งใส ต่อคู่ค้าทุกกลุ่ม

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดาเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็ว
เกินไปทาให้ร ะบบงานไม่ส ามารถรองรับได้ หรือการกากับ ดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทาให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ การที่จะนาพาบริษัทให้รอดพ้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นั้น คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ฝ่ายบริหารจาเป็นที่จะต้องดาเนินการต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิ จ ารณาหรื อ ไตร่ ต รองถึ ง ลั ก ษณะความเสี่ ย ง ที่ บ ริ ษั ท ประสบอยู่ หรื อ คาดว่ า จะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเ คราะห์ ผ ลกระทบของความเสี่ ย งนั้ น ๆ ต่ อ บริ ษั ท และโอกาสความเสี่ ย งนั้ น ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
(Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
2.1 บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอหรือไม่ การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็น
ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
 ใช่
 ไม่ใช่
ในการดาเนินธุรกรรมต่างๆ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องจะประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ (ทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มา
จากภายนอกและภายใน) วางแนวทางป้องกันความเสี่ยง กาหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารใน
การติดตามประเมินผล และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
2.2 บริษัทมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดที่ทาให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 ใช่
 ไม่ใช่
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2.3 บริษัทกาหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสีย่ ง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหล่านั้น ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้มีการกาหนดให้ฝ่ายบริหารกาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยการที่
แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยที่จะ
นาเสนอผลตรวจสอบให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกเดือนและรายไตรมาส
2.4 บริษัทได้แจ้งพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้กาหนดให้ฝ่ายบริหารกาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยการแต่งตั้ง
คณะทางานบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยที่จะต้อง
ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน และกรณีที่เกิดความเสี่ยงเกิ ดขึ้น
หน่วนงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเขียนใบพัฒ นางานพร้อมวิธีการแก้ ไขเหตุก ารณ์เข้ าระบบความเสี่ยง เพื่อ
คณะท างานบริห ารความเสี่ยงจะได้รายงานให้ผู้บริห ารรับ ทราบทั นที หรือในกรณีที่ ห น่วยงานแก้ ไข
เหตุการณ์นั้นเองไม่ได้ คณะทางานบริหารความเสี่ยงจะได้นาเสนอให้ผู้บริหารร่วมพิจารณาแก้ไขได้ทัน
เหตุการณ์ และสรุปผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่านบริหาร (Management Control Measure)
การความคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมทีม่ ีความสาคัญเพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าแนวทางที่
ฝ่ายบริหารกาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม
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(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทาที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มี ก ารก าหนดขั้นตอน และวิธีก ารท าธุร กรรมกั บ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษัทได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัท ได้กาหนดอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริห ารไว้อย่างชัดเจน ตามข้อกาหนดอานาจอนุมั ติ
วงเงิน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หากมีกรณีเร่งด่วนที่เกินวงเงิน
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดาเนินการไปก่อนแล้วขอคาสัตยาบรรณจากคณะกรรมการบริษัท
ภายหลัง อย่างไรก็ตามการได้รับมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีลกั ษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรื อ มอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ ก รรมการบริ ห าร หรื อ ผู้ รั บ มอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามนิยามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด) มีส่วนได้เสีย ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดาเนิน
ธุรกรรมการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกาหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบัง คับ ของสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่กาหนดไว้
3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น การ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
 ใช่
 ไม่ใช่
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บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิหน้าที่มปี ระสิทธิภาพ
จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติง านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง มี
ผู้ตรวจสอบภายในที่ทาหน้าที่กากับดูแลให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดไว้
3.3 ในกรณีที่บ ริษัทมี การท าธุรกรรมกั บผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือผู้ที่ เกี่ ยวข้องกั บบุคคล
ดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมนั้ นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กาหนด
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
สาหรับการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเหล่านัน้
ทางบริษัทมีมาตรการที่รดั กุมในการทาธุรกรรมดังกล่าวผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามที่กาหนด และการพิจารณา
อนุมัติกระทาโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือการนาเอาทรัพย์สินของ
บริษัทไปใช้โดยมิชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทาหน้าที่ดูแล
ให้การปฏิบัติงานภายในบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
3.4 ในกรณีที่ การทาธุร กรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมั ติธุร กรรมนั้นได้กระท าโดยผู้ที่ ไม่ มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้การทาธุรกรรมใดๆ หากทารายการกับกรรมการ
หรือผู้บริหารที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีสิทธิในการเข้าประชุมและออก
เสียง
3.5 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาครั้งนั้น ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (on arm’s length basis) ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว

7

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

3.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การ
ทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีได้ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ (เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องดังกล่าวนาโอกาสหรือผลประโยชน์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการกาหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไม่มี
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทา
ในลักษณะนั้นอีก หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นอย่างยิ่งและเป็น
สิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มีเนื้อหาที่จาเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
มีความเป็นปัจจุบัน
มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
เลขานุการบริษัท จะจัดท าตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นตารางปีล่วงหน้า เพื่อกรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาได้อ ย่างเหมาะสม และจะมี ก ารก าหนดวาระการประชุม ไว้ล่วงหน้าตั้ง แต่ต้น ปี
นอกจากการประชุมตามปกติแล้ว อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจาเป็น สาระการประชุม
ถูกกาหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และผ่านการอนุมัติโดยประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุม
จะมีการจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เว้นแต่มีเหตุกรณีจาเป็นเร่งด่วน ประธาน
กรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่ออการตัดสินใจที่
มี ค วามรอบคอบและรั ด กุ ม โดยเฉพาะวาระที่ มี ค วามส าคั ญ ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษั ท จะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บั น ทึ ก และจั ด เก็ บ เอกสาร ซึ่ ง รวมถึ ง สรุ ป ความเห็ น ของ
คณะกรรมการ และรายงานการประชุม ที่ ผ่านการรับ รองจากประธานที่ ป ระชุม พร้อมทั้ ง ผู้ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรือไม่
 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 14 วัน
 ไม่ใช่
4.3 รายงานการประชุมกรรมการมีรายละเอียดตามควรที่ทาให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีก ารบันทึ ก ข้อซักถามของกรรมการความเห็นหรือ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อม
เหตุผล เป็นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคย
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี ที่รบั รองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาให้บริษัทแสดงผลประกอบการ
ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ายบัญ ชีได้จัดเตรียมและปรับ ปรุง งบการเงินภายในให้ตรงตามมาตรฐานบัญ ชีที่ รับ รองทั่ วไปอย่าง
สม่าเสมอทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมของผู้บริหาร
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ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบริษัทควรต้องติดตามอย่างสม่าเสมอว่า
มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ
ฝ่ายบริหารว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป้าหมายรวม โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริหารทาหน้าที่ดูแลการ
บริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และมีการประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจาทุกรายไตรมาส
5.2 กรณีที่ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริษัทจะดาเนนิการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะท าหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งวิเคราะห์ผลการดาเนินงานกรณีที่แตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนด เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ) จะมีก ารประเมินระบบการควบคุม ภายใน
ประจาปีทุ กปี และมี ผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ดูแลและประเมิ นหน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติง านตาม
ข้อกาหนดของบริษัท รวมทั้งได้รายงานผลการประเมินการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าต่างๆ ให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ
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5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กาหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
5.5 มีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ ได้มีก ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
5.6 บริษัท ต้อ งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง ข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต
หรือสงสัยว่ามี เ หตุก ารณ์ทุ จ ริต มี การปฏิบัติที่ ฝ่าฝืนกฎหมาย และมี ก ารกระท าที่ ผิดปกติอื่น ซึ่ง อาจ
กระทยตือชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้แบบระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในนี้ จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ไดเมท(สยาม) จากัด
(มหาชน) ได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2561
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท ณ 30 มิถนุ ายน 2561
ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครัว
ลาดับ
รายชื่อ/ตาแหน่ ง
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หุ้นในบริษัท
ระหว่ าง
(%)
ผู้บริหาร
1. นายปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
53 ปี ปริ ญญาตรี
0.00
ประธานกรรมการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ประธานกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ปริ ญญาโท
กรรมการผู้จดั การ
สาขาการจัดการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
University of Texas at Arlington
ปริ ญญาเอก
จิตวิทยาทางการจัดการ
University of Texas at Arlington
ประกาศนียบัตร
1. หลักสูตรกรรมการบริ หารระดับสูง
รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007)
2. หลักสูตร Role of The Chairman
RCP 39/2016
3. หลักสูตรการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา
ฝ่ ายอานวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109
4. หลักสูตรการบริ หารจัดการความ
มัน่ คงขั ้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
5. หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
6. หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
22 มิ.ย.61-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บริ ษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั
อุปนายกสมาคมจิตวิทยาความมัน่ คงแห่ง
ที่ปรึ กษาโครงการยุทธศาสตร์ การกับระบบ
พัฒนาการนาระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ งาน
พลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน
2559 - ปั จจุบนั
ที่ปรึ กษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุตธิ รรม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
7. Global Business Leaders (GBL):
Cornell University, Business Institute
รุ่นที่ 1

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริษัท
ระหว่ าง
(%)
ผู้บริหาร
0.00

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

อายุ
47 ปี

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริษัท
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
(%)
ผู้บริหาร
0.00
ก.พ. 59-ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ MBA

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
1.Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 104/2013: สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2. Global Business Leaders (GBL):
Cornell University & Lead
Business Institute, รุ่นที่ 2
3. Modern Managers Program:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(MMP) รุ่นที่ 51

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บมจ. แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การสายพัฒนาธุรกิจและกิจการ
องค์กร
บริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอ็นเนซอล จากัด
กรรมการ บริ ษัท โกแมน ไบโอแมส จากัด
กรรมการ บจก. ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส
กรรมการ บริ ษัท สตึก ไบโอแมส จากัด
กรรมการ บริ ษัท ยูดบั บลิวซี โซล่าร์ จากัด
กรรมการ บจก. เอเวอร์ กรี น ไบโอแมส
กรรมการ บริ ษัท พาราไดซ์ กรี นเอนเนอยี่ จากัด
กรรมการ UWCC (Cambodia) Co.,Ltd.
กรรมการ Interglob Investment Co.,Ltd.

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

3. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

อายุ
48

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ปริ ญญาตรี
0.00
มี.ค.59-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บัญชีบณ
ั ฑิต
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มี.ค. 61-ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ปริ ญญาโท
ตอบแทน
บริ หารธุรกิจบัณฑิต
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ค.59-ปั จจุบัน ประธานกรรมการบริ ษัท
ประกาศนียบัตร
บริ ษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
1. ประกาศนียบัตรสอบบัญชี
ก.ค.37-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
2. Audit Committee Program (ACP) รุ่น
ม.ค.61-ปั จจุบนั กรรมการ
42/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
บริ ษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จากัด
กรรมการบริ ษัทไทย
3. Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 99/2012

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

4. นายกิตติ อธินันท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ
63

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP รุ่น
132/2016)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
0.00
16 ส.ค 59.- 21 ส.ค.61 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มี.ค. – 21 ส.ค. 61
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปั จจุบนั
รองนายกสมาคมทนายความแห่ง
ประเทศไทย ฝ่ ายนโยบายและวางแผน
วิทยากร ผู้จบการศึกษากฏหมายเพื่อ
สอบใบอนุญาตทนายความ
สานักกฏหมายนริ นท์พงศ์ จินาภักดิ์
ทนายความอาวุโส

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

5. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าจอบแทน

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

อายุ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

60

ปริ ญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ปริ ญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
พลังงาน)
ประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP รุ่น
132/2016)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ทางครอบครัว หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ระหว่ างผู้บริหาร
(%)
0.00
16 ส.ค 59.-ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มี.ค. 61 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท 4332 คอนซัลแตนท์
แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
พ.ศ. 2559
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2550-2559
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั กรรมการสภาวิศวกร

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

6. นายโชคชัย เนียมรั ตน์
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

อายุ
54 ปี

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร
Director Certification Program
รุ่นที่ 84/2007
Financial Statements for Directors
Class 9/2010 (IOD)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
0.00
2536 – 2560
- ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายสีเคลือบไม้ และสีอตุ สาหกรรม
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
2550 - 2557
กรรมการ
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
ก.ย. 60 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

7. พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

อายุ
66

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ตารวจ)
โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ
ปริ ญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาค
รัฐร่ วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 2546
หลักสูตรการฝึ กอบรม F.B.I. ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรการบริ หารงานตารวจชั ้นสูง
รุ่นที่ 19

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
0.00
2541 – ก.ย.2555 นายตารวจราชสานักเวรประจาพระองค์
รับราชการสนองพระเดชพรคุณ รวมระยะ
เวลา 15 ปี
2554 – 2555
หัวหน้ าจเรตารวจ (สบ.๘)
2556 – ปั จจุบนั
เลขานุการในคณะอนุกรรมาธิ การการศึกษา
ติดตามการบังคับใช้ กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
พ.ย.2555 – ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาบริ ษัท ปรี ชา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 8

22 มิ.ย. 61-ปั จจุบนั

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

8 นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม
เลขานุการบริ ษัท

อายุ
42 ปี

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ปริ ญญาตรี
0.00
2002-2556
- เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ
มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2556 – ปั จจุบนั - เลขานุการบริ ษัท
วิชาโทภาษาสเปน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาอัสสัมชัญ
- เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ปริ ญญาโท
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิจารณาค่าตอบแทน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
-ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรการ
Public Administration
University Of San Francisco, CA
ประกาศนียบัตร
Company Secretary Program
(CSP 69/2016)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
รายชื่อ

บริ ษัท

บริ ษัทย่ อย
1

1. นายปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
นายโชคชัย เนียมรัตน์
พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
นายกิตติ อธินนั ท์
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
หมายเหตุ :
X = ประธานกรรมการ
บริษัท
หมายถึง
บริษัทย่ อย ได้ แก่
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บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
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@ = ผู้มีอานาจลงนามบริษัท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
หมายถึง
1. บริษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอเวอร์ กรี น ไบโอแมส จากัด
3. บริษัท ยูดบั บลิวซี โซล่า จากัด
4. บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
5. บริษัท พาราไดซ์ กรี นเอนเนอยี่ จากัด
6. ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด
7. บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
8. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
9. บริษัท โกแมน ไบโอแมส จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 10

10.บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด
11. บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
12. บริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
13. บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

14. UWCC (Cambodis) Co., Ltd.
15.Interglob Investment Co., Ltd.
16.บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
17.บริษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จากัด

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อ

บริษัทย่ อย

1. นายปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
3. นายศิวา นาคธารี ย์

X, /,@
/, @
/, @

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ
@ = ผู้มีอานาจลงนามบริษัท
บริษัทย่ อย หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท (Compliance)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทตรวจสอบภายใน

ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
บริ ษัทลีแอนด์พินิจารมณ์ จากัด

ที่อยู่
เลขที่ 7 ถนนรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ
10230 โทรศัพท์ 02-948-8149

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 1

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
(%)
ไม่มี

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัท
ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

1. นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม
เลขานุการบริ ษัท

อายุ
42 ปี

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษัท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
ปริ ญญาตรี
0.00
2002-2556
- เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ
มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2556 – ปั จจุบนั - เลขานุการบริ ษัท
วิชาโทภาษาสเปน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาอัสสัมชัญ
- เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ปริ ญญาโท
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
พิจารณาค่าตอบแทน
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
- ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรการ
Public Administration
University Of San Francisco, CA
ประกาศนียบัตร
Company Secretary Program
(CSP 69/2016)

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 2

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ตั้ง อาคารเลขที่ 602 หมู 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 บี
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 02-323-2800-6 โทรสาร. 02-323-2807 www.dimetsiam.com

