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

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

 CARBOLINE หมายถงึ Carboline International Corporation./2. 
 ACCT หมายถงึ บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 
 SUNCOAT หมายถงึ บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 SOLID หมายถงึ บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
 UWC หมายถงึ บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุรวมเพื่อร่วมลงทนุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : /1 = Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายสี มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีประเทศ

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

สหรัฐอเมริกา 
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สว่นท่ี 1 หน้า 1.1-1 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายผลติภัณฑ์สีคุณภาพสงูส าหรับใช้ทาในงานอตุสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงาน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน า้มนัและก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึงส ี      
ทาอาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สพี่นถงัก๊าซ เป็นต้น 

นโยบายบริษัท 

บริษัทฯ มีความตัง้ใจอันแรงกล้า ที่จะเป็นผู้ให้บริการ สเีคลือบคณุภาพสงูในหลายๆ ประเภทสู่ตลาดไทย และบริษัท
จะปฏิบติัต่อลกูค้าด้วยความเท่าเทียม ยติุธรรมและความรับผิดชอบเพื่อความพงึพอใจของลกูค้าทกุท่าน 

นโยบายคุณภาพ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้ความพึงพอใจสงูสดุ ด้วยสินค้าและการบริการ           
ที่มีคุณภาพ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกขบวนการอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ            
ลกูค้าย่อมมีความเชื่อถือในการพิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าอีกในอนาคต 

บริษัทฯ มีการจัดทบทวนนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้พนักงาน         
ทกุคนมีความตระหนกัถงึนโยบายคุณภาพอย่างถ่องแท้ 

วิสัยทัศน์ 

"มุ่งมัน่เป็นผู้น าในด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑ์ส ีในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คู่ค้า 
พนกังานและผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม" 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทก าหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลติผลิตภัณฑ์สคีุณภาพสงูที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การดูแลและรักษาตามนโยบาย
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยบริษัทมีแผนงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดงันี ้

1) พฒันาและขยายฐานสีทาอาคารในประเทศ โดยบริษัทตัง้เป้าจะเพิ่มตัวแทนจ าหน่ายขนาดใหญ่ (Distributor) 
เพิ่มขึน้ 

2) พิจารณาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในกลุม่ประเทศอาเซียน  
3) ขยายกลุม่ลกูค้าในกลุม่ที่ใช้สีคณุภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ของอสงัหาริมทรัพย์ และ กลุม่ยานยนต์ เป็นต้น 
4) ด าเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิต คลงัสินค้า และสถานที่เพื่อรองรับยอดขายจากการขยายฐาน

ลกูค้าและให้สอดคล้องกับมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ            
ISO 9001:2015 

5) ปรับปรุงและพิจารณาระบบและกระบวนการผลติ รวมทัง้การจดัซือ้จดัหาวตัถุดิบและวัสดทุี่ใช้ในการผลติ 
6) พฒันาตลาดและขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมทัง้คลงัสนิค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ 

รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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1.2. การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

บริษัทมีความเป็นมาที่ส าคัญในช่วงที่ผ่านมา ดงันี ้
ปี 2554 : • บริษัทเพิ่มผู้แทนจ าหน่ายสไีดเมทในต่างจงัหวดั เช่น เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต หวัหิน ชมุพร ราชบรีุ เป็นต้น 

• ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริษัทย่อย ACCT 
• ปรับปรุงขยายพืน้ที่การผลติ 
• เปิดร้านขายสใีนบริเวณโรงงาน เพื่อจ าหน่ายให้บคุคลทัว่ไป และให้บริษัทที่อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางปู 

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

• บริษัทปรับปรุงขยายพืน้ที่คลงัสนิค้า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึน้ 
• เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายสกีับห้างสรรพสนิค้าทนัสมัย ( Modern Trade ) เช่น บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน)  (Home Pro) เป็นต้น 
• เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายสกีบัห้างร้านทัว่ไป 

ปี 2556  • กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทจ าหน่ายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน ACCT ให้แก่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง เป็นจ านวน        
ร้อยละ 23.75  ของทนุจดทะเบียน 

• เพิ่มจดุจ าหน่ายสทีาอาคาร กบักลุม่ Modern Trade และผู้แทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 
• ขยายพื่นที่ส่วนผลติและคลงัสนิค้าบางส่วน 

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

ปี 2558  • เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายสกีบัห้างร้านทัว่ไป และลดจ านวนจดุขายใน Modern Trade 
• เพิ่มประสทิธิผลในการท างานขององค์กรโดยเข้าร่วมโครงการของกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 2 โครงการ 
(1) CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement)เพิ่มเพิ่มประสทิธิภาพห่วงโซ่อปุทานในองค์กร 
(2) CF Marketing เพื่อจัดให้มีการน าแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านการขายไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธิภาพ และจดัให้มีการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย 

ปี 2559 •  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2558  วันที่  28 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติการท าค าเสนอซือ้หุ้ น
บางสว่นของบริษัทฯ โดยบริษัทเอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบันายนิธิศ ศิลมฐั    

• วันที่ 8 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับแบบรายงานผลการเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยจ านวน
หลกัทรัพย์ที่ถือโดย บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) (UWC)  และนายนิธิศ ศิลมฐั คิดเป็นร้อยละ 24.50 
และ ร้อยละ  12.94 เมื่อเทียบกบัจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกิจการ ตามล าดบั 

• บริษัทฯ เพิ่มผู้แทนจ าหน่ายสไีดเมทในต่างจงัหวดั 
• ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection” และการป้องกันการกัดกร่อน
ด้วยระบบ Wax Tape ในบริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั (“ACCT”)  

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

 •  • บริษัทฯ ได้ด าเนินการเซ็นสญัญาเป็นผู้ผลติและตัวแทนจ าหน่ายสกีบับริษัท คาร์โบไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
คอร์เปอร์เรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION, U.S.A) 

 •  รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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ปี 2561  • ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  เมื่อวนัที่  15  มิถนุายน 2561 ได้มีมติในเร่ืองที่ส าคญัดงันี ้

(1) อนมุติัการซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (“IGE”) จากบริษัท อิเลก็ทริค 
โซลชูั่นส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (“ES”) จ านวน 378,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนหุ้ น           
ที่ ช าระแล้วทัง้หมดของ ES ในราคาไม่ เกินหุ้ นละ 480 บาท รวมมูลค่าที่ช าระไม่ เกิน  
181,440,000 บาท 

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

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

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

(5) อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัทไดเมท (สยาม) 
จ ากัด (มหาชน)  ครัง้ที่ 2 (DIMET-W2) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น       
ที่จองซือ้และได้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษั ทจ านวนไม่เกิน  268,953,447  
หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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บริษัทย่อย 
 ACCT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2531 ตั ง้อยู่ เลขที่  602 หมู่  2  ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปู ใหม่              
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตัง้                  
ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection ส าหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น า้ฯลฯ  และการป้องกันการกัดกร่อน         
ด้วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 29,982 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธ์ิจ านวน 510 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 76.23 ของทนุจดทะเบียนของ ACCT ซึง่เท่ากบั 4,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 
บริษัททีเ่ก่ียวข้องกนั 
 1) SUNCOAT จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ตัง้อยู่ เลขที่ 888/18 หมู่ที่  19 ถนนบางพลี-ต าหรุ             
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม              
ยานยนต์ และชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ SUNCOAT ซึ่งเท่ากับ 
300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 2) SOLID จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2532 ตัง้อยู่ เลขที่  589/1 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร              
เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากับ 
6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน  600 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 10,000 บาท โดยมีกรรมการ กรรมการบริหาร              
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามบริษัท เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบั นางอจัฉรา  โมมินทร์ ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  
 
 3) บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) (“UWC”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2510 ตัง้อยู่เลขที่ 247 
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และมีการให้บริการชุบสงักะสีให้แก่ลกูค้าทั่วไป และจ าหน่าย
สินค้าอุปกรณ์ส่งก าลัง  บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้ นร้อยละ 24.50 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกิจการ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 บริษัทแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร                     
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 

(สิน้สุด 30 ม.ิย. 59) 
ปี 2560 

(สิน้สุด 30 ม.ิย. 60) 
ปี 2561 

(สิน้สุด 30 ม.ิย. 61) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้การจําหน่ายในประเทศ       
1) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม/1 225.24 68.40 194.43 63.98 139.70 50.09 
2) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร 34.48 10.47 25.42 8.37 20.39 7.31 
3) อ่ืนๆ (สีอืน่รวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลิตและงานบริการ) 67.23 20.41 82.00 26.99 115.74 41.50 

รวมมลูค่าการจ าหน่ายในประเทศ 326.95 99.28 301.85 99.34 275.83 98.90 

2. รายได้การจําหน่ายในต่างประเทศ 0.42 0.13 0.07 0.02 1.10 0.39 
รวมมลูค่าการจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.42 0.13 0.07 0.02 1.10 0.39 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย 327.37 99.41 301.92 99.36 276.93 99.29 

รายได้อ่ืนๆ/2 1.95 0.59 1.93 0.64 1.96 0.71 

รายได้รวม 329.32 100 303.85 100 278.89 100 

หมายเหต ุ : /1 = กลุ่มผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม, สีเคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
  /2 = รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการ รายได้ค่าเช่า และดอกเบีย้รับ 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม 
1.1. สีป้องกนัสนิม (Protective Coating) 

 เป็นสพีิเศษทางด้านวิศวกรรมที่ใช้สาํหรับทาโครงสร้างเหลก็ เพื่อป้องกนัสนิม และทนทานต่อมลภาวะ (อาทิ แสงแดด 
ไอนํา้เค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้คงสภาพความสวยงามในอตุสาหกรรมหนัก ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติ
หากจําแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สีป้องกันสนิมจะประกอบด้วย สีรองพืน้ สีชัน้กลาง และสีทับหน้า ซึ่งแต่ละชัน้จะทํา
หน้าที่ และให้คณุสมบติัที่แตกต่างกนั ดงันี ้

 สีรองพืน้  : ใช้ป้องกนัสนิมเหล็ก และให้ความยดึเกาะที่ดีกบัผิวเหล็ก อาทิ ส ีInorganic Zinc Primer เป็นต้น 
 สชีัน้กลาง : ใช้เสริมความแข็งแรงให้กบัระบบส ีอาทิ สอีีพ๊อกซ่ี เป็นต้น 
 สทีบัหน้า : ใช้ป้องกันพืน้ผิวเหล็กจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (แสงแดด ไอนํา้เค็ม สารเคมี) อาทิ                

สโีพลยีเูรเทน เป็นต้น 
1.2. สีเคลือบไม ้(Timber Coating) 

 เป็นสทีี่ใช้สาํหรับเคลอืบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้งานจริง ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้เคลือบหลายชัน้
เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เป็นเงา ทนทานต่อสารเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
เป็นต้น 
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1.3. สีอุตสาหกรรม (Industrial Coating) 
 เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ งประเภทของ                
สอีตุสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกต่างออกไปตามความต้องการของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 
 

 
 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 

2.1. สีทาอาคาร (Decorative Paints) 
 เป็นสทีี่ใช้สาํหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และสาํนกังานทั่วไป เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์
ต่างๆ ซึง่โดยทัว่ไปสทีาอาคารจะประกอบไปด้วยสรีองพืน้และสทีบัหน้า โดยสบีางชนิดจะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นต่อพืน้ผิว ป้องกัน
นํา้ร่ัวซมึ ทนเชือ้ราทัง้ภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ล้างสิ่งสกปรกได้ง่าย นอกจากนีส้ีทาอาคารบางชนิดยังสามารถ
สะท้อนความร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน และเป็นสทีี่ไร้กลิน่ที่ใช้ทาภายในโดยไม่สร้างอาการแพ้ให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย 
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 ปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิชื่อทางการค้าไว้จํานวนหนึ่ง ซึ่งได้กระทํามาอย่างต่อเนื่อง               
เพื่อป้องกนัการเลยีนแบบจากคู่แข่งขนั 
 
สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

1) สัญญาระหว่างบริษัทกับ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION (สัญญาการรับการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต  ผลิตสีและเป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้าให้กับ CARBOLINE INTERNATIONAL 
CORPORATION) 

วนัที่ทําสญัญา : วนัที่ 28 มีนาคม 2560 
คู่สญัญา : Carboline International Corporation , “CARBOLINE”กบั 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ระยะเวลาผูกพนั : 5 ปี นบัจากวนัที่ลงนามสญัญา (ตัง้แต่วนัที่ 28 มีนาคม 2560  ถงึวนัที่ 27 มีนาคม 2565) 
 

2) สัญญาระหว่างบริษัทกับ VALSPAR (สัญญาการรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต) 

วนัที่ทําสญัญา : วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
คู่สญัญา : Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) กบั 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ระยะเวลาผูกพนั : 3 ปี (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2562) 

ภายใน 3 เดือนก่อนครบกําหนดอายสุญัญา คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถสง่หนงัสอืแจ้ง
ความประสงค์ขอต่ออายสุญัญาออกไป ซึง่จะสามารถต่ออายุสญัญาได้อีกคราวละ 3 ปี 

ค่าลขิสทิธ์ิ (Royalty Fee) : คิดเป็นร้อยละของยอดขายสนิค้าสทุธิหรือขัน้ต่ํา ขึน้อยู่กบัสว่นไหนจะมากกว่า ตามประเภท
สนิค้า โดยชําระเป็นรายไตรมาส 

 
 

2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1) ภาวะอุตสาหกรรม 
 “สี” จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ขัน้ปลาย ซึ่งมีการนําไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนัน้ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการเติบโตของอุตสาหกรรมสีนัน้ ขึน้อยู่กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สีเป็นส่วนประกอบ อาทิ อุตสาหกรรม            
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น                      
ซึง่อตุสาหกรรมสสีามารถแบ่งออกตามลกัษณะการใช้งานได้ 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

 สีอุตสาหกรรม (Industrial Paint) อาทิ สีป้องกันสนิมสําหรับชิน้ส่วนรถยนต์ สีป้องกันสนิมคุณภาพสูง    
สทีาเรือ สสีาํหรับงานสิง่พิมพ์ และสเีคลอืบไม้ เป็นต้น 

 สทีาอาคาร (Decorative Paint) เป็นสีที่ใช้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคครัวเรือน อาทิ สีนํ า้       
สนีํา้มนัหรือสเีคลอืบเงา เป็นต้น 

2) ภาวะการแข่งขนั 
 ภาวะการแข่งขันของตลาดสีในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์จากภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑ์สี โดยเบือ้งต้นสามารถแบ่งได้ดังนี  ้
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 ตลาดสีอุตสาหกรรม : 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.2 – 4.8) เร่งขึน้
จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีการส่งออกสินค้าเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้คาดว่าปริมาณส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 6.3 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.0-6.6) ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญตามกรอบ
รายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐประจําปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง และพรบ. จัดทํางบประมาณ
กลางปีงบประมาณ 2561  วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท สง่ผลให้การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวในระดับสงูต่อเนื่องที่ร้อยละ 
7.9  (โดยมชี่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.6 – 8.2) เช่นเดียวกบัการบริโภคภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.9 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6-3.2) นอกจากนีค้วามคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ
ที่สาํคญั และการพฒันาพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทัง้การร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและส่งเสริมบรรยายกาศการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึน้ โดยคาดว่าการ ลงทุน
ภาคเอกชนจะขยายตวัร้อยละ 3.9  (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 -4.2) สําหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึน้ตามการจ้างที่เพิ่มขึน้              
ในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการส่งออก ขณะที่รายได้เกษตรกรเร่ิมทยอยปรับตัวดีขึน้จากด้านผลผลิต นอกจากนี ้มาตรการ
ช่วยเหลอืผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทัง้ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนกําลังซือ้ของครัวเรือนในระยะต่อไปและส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวที่ ร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5-4.1) ส่วนปริมาณการนําเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 7.2 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.9-7.5) สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึน้และการฟื้นตัวของ          
ภาคการสง่ออก นอกจากนี ้ยงัได้รับแรงสนบัสนนุจากโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย 
(ทีม่า: ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั) 

 
 เศรษฐกิจไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตวัร้อยละ 4.8  เร่งตวัขึน้เมื่อเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.0 ในไตรมาสที่ 4/2560 
ด้านการผลติมีปัจจยัสนบัสนนุจากการกลบัมาขยายตวัในเกณฑ์สงูของผลผลิตภาคเกษตร หลงัจากหดตัวในไตรมาสก่อนหน้า 
และการขยายตวัในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของการผลติภาคนอกเกษตร โดยเฉพาะสาขาอตุสาหกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาการค้า
ปลีกค้าส่ง ที่ขยายตัวเร่งขึน้ รวมทัง้การขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องของภาคบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว และ                 
การขยายตวัในเกณฑ์ดีของสาขาที่เก่ียวข้องกบัสิง่อํานวยความสะดวกพืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา และก๊าซ แม้ว่าจะชะลอตัว
ลงอย่างช้าๆ จากไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่ายขยายตวัได้ดีต่อเนื่องโดยการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขัน้สดุท้ายของ
เอกชนและรัฐบาล และการลงทุนขยายตัวเร่งขึน้ ส่วนการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงต่ อเนื่องแม้ชะลอลง
เลก็น้อยจากไตรมาสก่อนหน้า 
 การผลิต ไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตัวร้อยละ 4.8 เ ร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในไตรมาสที่  4/2560                 
โดยภาคเกษตรขยายตวัร้อยละ 6.5 ปรับตัวดีขึน้จากที่ลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 
4.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก          
ภาคบริการส่วนใหญ่ยังขยายตัวในเกณฑ์ดีเช่น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซม 
สาขาขนสง่และการคมนาคม 
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 สาขาการผลติอตุสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 3.7  เร่งขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 เป็นการขยายตัว
ทัง้ในการผลติเพื่อการสง่ออก และการผลติเพื่อตอบสนองต่ออปุสงค์ในประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยี 
และอตุสาหกรรมวตัถดิุบขยายตวัตอเนื่อง 
 

 
 
 อตุสาหกรรมเบา ลดลงร้อยละ 0.7  จากการผลิตยาสบูที่ได้รับผลกระทบจากการขึน้ภาษีสรรพสามิต การผลิตสิ่งทอ
ลดลง ในขณะที่อตุสาหกรรมอาหารขยายตวัตามการผลตินํา้ตาล นํา้มนัพืช อาหารทะเลกระป๋อง 
 อุตสาหกรรมวัตถุดิบ ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ  5.3 เป็นผลจากโรงกลั่นนํา้มันและโลหะพืน้ฐาน ที่ขยายตัวตาม          
ความต้องการใช้ในต่างประเทศและการขยายตวัของอตุสาหกรรมต่อเนื่อง 
 อุตสาหกรรมสินค้าทุนและเทคโนโลยีขยายตัวร้อยละ 7.5 เร่งขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งขยายตัวสูงตามความต้องการทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 สาขาการทําเหมืองแร่และเหมืองหินลดลงร้อยละ 0.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้า               
เป็นผลจากการลดลงของการผลิตแร่หลายชนิด โดยเฉพาะการผลิตนํา้มันดิบลดลงร้อยละ 5.0 เนื่องจากปริมาณการผลิต            
ที่ลดลงของแหลง่ผลติที่สาํคญัเช่น ยงูทอง กลุม่ทานตะวนั เบญจมาศ และนาสนุ่นตะวันออก บ่อรังเหนือ เป็นต้น การผลิตก๊าซ
ธรรมชาติลดลงร้อยละ 4.7  ตามปริมาณการผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิตที่สําคัญ คือ บงกช กลุ่มทานตะวัน เบญจมาศ และ           
ภูฮอ่ม เป็นต้น ประกอบกับมีการผลิตแร่อื่นๆ ลดลง เช่น ฟลอูอไรท์ หินปนู และยิปซั่ม เป็นต้น ขณะที่การผลิตก๊าซธรรมชาติ
เหลวขยายตวั ร้อยละ 11.8  ต่อเนื่องจากการขยายตวัร้อยละ 8.7 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ขยายตัวร้อยละ 2.2  เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า       
โดยการผลติในหมวดประปาลดลงร้อยละ 1.8  เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และโรงแยกก๊าซลดลง
ร้อยละ 4.7 ตามการลดลงของปริมาณก๊าซเข้าโรงแยก ขณะที่หมวดไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่อเนื่องจากร้อยละ 3.2               
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้กระแสไฟฟ้าของกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่และกิจการเฉพาะอย่างเพิ่มขึน้                
สว่นการใช้กระแสไฟฟ้าในประเภทที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเลก็ชะลอลง 
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 ท่ีมา: การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

 
 สาขาก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 5.3 ในไตรมาสที่ 4/2560 โดยการก่อสร้าง
เอกชนขยายตัวร้อยละ 3.4 ปรับตัวดีขึน้จากการหดตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสที่  4/2560 โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัย                 
การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวการก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ลดลง ส่วนการก่อสร้าง
ภาครัฐปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้าจากการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในไตรมาสนีเ้พิ่มขนจากการก่อสร้างในโครงการ
ต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโครงการปรับปรุงกิจการประปาตามแผนงานหลกัครัง้ที่ 7-9             
ของการประปานครหลวง การก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงมาบตาพุด-จีระ และช่วงนครปฐม-ปราณบุรีและการก่อสร้างทางด่วน            
ขัน้ที่ 3 สายเหนือตอน N2 (สว่นของตอม่อ) เป็นต้น 
 สาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 7.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 8.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกับการชะลอตัวลงของจํานวนนักท่องเที่ยว โดยการขนส่งทางบกและขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 3.4 และ       
ร้อยละ 12.5 ตามลําดับ ส่วนบริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 9.5 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 8.6 ในไตรมาสก่อน 
สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้ของผลประกอบการของผู้ให้บริการด้านการสือ่สาร 
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 สาขาบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 4.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 
5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยหมวดกิจกรรมด้านอสงัหาริมทรัพย์โดยรวมชะลอตัวลงตามกิจกรรมบริการอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ขณะที่กิจกรรมนายหน้าซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ยังคงขยายตัวต่อเนื่องนอกจากนีห้มวดกิจกรรม
ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น กิจกรรมบริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ กิจกรรมบริการโฆษณา กิจกรรมบริการ                        
ทําความสะอาดอาคาร และกิจกรรมบริการด้านธุรกิจอื่นๆ รวมถึงหมวดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาชะลอลง อย่างไรก็ตาม
หมวดกิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และที่เก่ียวข้อง และหมวดบริการให้เช่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ยงัคงขยายตวัในเกณฑ์ดี 
 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 12.8  เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 15.3 ในไตรมาสก่อนหน้า                  
โดยบริการโรงแรมและบริการภัตตาคารขยายตวัร้อยละ 14.9  และร้อยละ 11.1 ตามลําดับ สอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ ที่ขยายตวัร้อยละ 15.4  ชะลอลงเมื่อเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 19.5 ในไตรมาสก่อน ในไตรมาสนีน้ักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกขยายตวัร้อยละ 18.5  ชะลอลงจากร้อยละ 27.9  ในไตรมาสที่ 4/2560 เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยว
จีนที่ขยายตวัร้อยละ 30.2  ชะลอลงจากการขยายตวัที่สงูถงึร้อยละ 67.2  ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศ
ในอาเซียนยังคงขยายตัวต่อเนื่องส่วนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี ทัง้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป             
และอเมริกา โอเชเนีย และแอฟริกา 
 

 
ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
รายจ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภคขัน้สดุท้ายของเอกชน 
 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชนในไตรมาสที่ 1/2561  ขยายตัวร้อยละ 3.6  เร่งขึน้อย่างช้าๆ จากการ
ขยายตัวร้อยละ 3.4  ในไตรมาสที่ 4/2560  หลงัปรับปัจจัยฤดููกาลออกแล้ว การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน
ขยายตวัร้อยละ 1.3  เร่งตวัขึน้จากร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชนไทยทัง้หมดขยายตัวร้อยละ 3.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.4       
ในไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ํา และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ บริโภคยังคง             
อยู่ในเกณฑ์ดีความต้องการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลยังคงขยายตัว ขณะที่รายได้เกษตรกรปรับตัวในทิศทาง            
ที่ดีขึน้และสว่นหนึ่งเป็นปัจจัยบวกจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยสนับสนุนกําลงัซือ้ของประชาชน โดยการใช้จ่าย
สนิค้าในกลุม่สนิค้ากึง่คงทนโดยเฉพาะหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม สนิค้าไม่คงทน และการใช้จ่ายเพื่อซือ้บริการสทุธิขยายตวัดี 
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ขณะที่การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคสินค้าคงทนชะลอลง โดยปัจจัยสําคัญมาจากการใช้จ่ายเพื่อการซือ้ยานพาหนะของครัวเรือน          
ที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า  
 

 
 
 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชนที่ ไม่รวมคนไทยในต่างประเทศและคนต่างประเทศในประเทศไทย 
ขยายตัวร้อยละ 3.1  ชะลอลงจากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้าสอดคล้องกับการชะลอตัวของการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
คงทน สว่นการใช้จ่ายของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศเร่งตวัขึน้ร้อยละ 17.1 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 7.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ขณะที่การใช้จ่ายของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในประเทศไทยชะลอตวัลงร้อยละ 11.9 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 
21.1  ในไตรมาสที่ 4/2561 สอดคล้องกบัจํานวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชะลอลง 
 หมวดที่อยู่อาศยั ประปา ไฟฟ้า แก๊ส และเชือ้เพลิงอื่น ๆ ขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.1        
ในไตรมาสที่  4/2560 โดยการใช้จ่ายไฟฟ้า แก๊ส และเชือ้เพลิงต่างๆ ลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0               
ในไตรมาสก่อนหน้าการใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและนํา้ประปาขยายตัวร้อยละ  4.3  ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 7.1            
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการชะลอลง ทัง้ค่าใช้จ่ายด้านการเช่าที่อยู่อาศยั การซ่อมแซม และการใช้นํา้ประปา 
 
การสะสมทนุถาวรเบือ้งต้นหรือการลงทนุ 
 การลงทุน ขยายตัวร้อยละ 3.4  เร่งตัวขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยการลงทุนภาครัฐ
ขยายตวัร้อยละ 4.0 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.1 ต่อเนื่อง
จากการขยายตวัร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า 
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การลงทนุภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.1 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 ด้านการก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 3.4  ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้าง
อาคารที่อยู่อาศยัขยายตวัร้อยละ 4.1  โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และ อบต. ขณะที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลยงัขยายตวัอย่างต่อเนื่อง สว่นอาคารไม่ใช่ที่อยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 2.7  เทียบกับขยายตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการก่อสร้างหมวดโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.4 ขณะที่การก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์และ             
การก่อสร้างโรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนลดลงร้อยละ 1.7  และร้อยละ 6.2  ตามลาํดบั 
 
 การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ  ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยการลงทุน
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 11.6 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาสที่ 4/2560 ในขณะที่การลงทุนรัฐบาลลดลง      
ร้อยละ 0.3 แต่ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัการลดลงร้อยละ 11.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 
 ด้านการก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 ปรับตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 7.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 12.1  เนื่องจากยังคงมีโครงการต่อเนื่อง ทัง้โครงการขนาดใหญ่และโครงการอื่นๆ เช่น 
โครงการพฒันาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโครงการทางด่วนขัน้ที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 (ส่วนของตอม่อ) ของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย โครงการทรัพย์สนิการจําหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลกั
ครัง้ที่ 7-9  ของการประปานครหลวง และโครงการรถไฟรางคู่ช่วงมาบตาพุด-จีระ และช่วงนครปฐม-ปราณบุรีของการรถไฟ             
แห่งประเทศไทย ขณะที่การก่อสร้างรัฐบาลลดลงร้อยละ  5.4 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 13.7  ในไตรมาสก่อนหน้า                 
ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายด้านการก่อสร้างจากงบประมาณประจําปีลดลง ประกอบกับการเบิกจ่ายจากโครงการ
เงินกู้ เพื่อการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรนํา้และระบบขนสง่ทางถนนระยะเร่งด่วนลดลง เนื่องจากใกล้สิน้สดุโครงการ 
สว่นการเบิกจ่ายจากงบเหลือ่มปีเพิ่มขึน้ 
 (ที่มา:ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2561 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561    
เวลา 9:30 น.)  
 

 อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน : 
 การผลิตเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีจํานวน 1.54 ล้านชิน้ ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.09 และ 9.41 ตามลําดับ เนื่องจากมีค้าสัง่ซือ้ลดลง ตามยอดจําหน่ายในร้านค้าปลีกในประเทศ            
ที่ยงัชะลอตวั การจําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในประเทศ ไตรมาสที่ 1ปี 2561 มีจํานวน 0.33 ล้านชิน้ ลดลงจากไตรมาสก่อน
และไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.94 และ 5.71 ตามลาํดบั ในภาพรวมการจําหน่ายเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ของผู้ผลิตไทย
ชะลอตวัลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ 
 การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีมูลค่ารวม 990.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากไตรมาส
ก่อนและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.51 และ 17.26 ตามลําดับ แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนและ
ชิน้ส่วน 249.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.03  และ 14.48 
ตามลาํดบั ผลติภัณฑ์ไม้ 38.39  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.98 
และ 3.34 ตามลาํดบัและไม้และผลติภัณฑ์แผ่นไม้ 702.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯขยายตัวจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 0.41 และ 19.68 ตามลําดับ ในภาพรวมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีการขยายตัวที่ดี โดยเฉพาะ               
ในตลาด ญ่ีปุ่ นสหรัฐอเมริกา และจีน 
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 สําหรับการผลิตเคร่ืองเรือนทําด้วยไม้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 คาดว่าจะยังคงชะลอตัว โดยมีปริมาณการผลิต
ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.30 ตามแนวโน้มการปรับลดลงของคําสัง่ซือ้จากทัง้ในและต่างประเทศ 
 
นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน 
 กรมป่าไม้มีนโยบายเพิ่มพืน้ที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อรองรับความต้องการใช้ไม้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือน               
ไม้การก่อสร้าง ฯลฯ อย่างยั่งยืน โดยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร                     
พ.ศ.2561-2579 ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
(ที่มา: “รายงานภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม 2560) ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม) 

 
 ตลาดสีทาอาคาร : 
 ธุรกิจสีทาอาคารเป็นธุรกิจที่ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  และธุรกิจก่อสร้างเป็นสําคัญไม่ว่า          
เมกะโปรเจคใหญ่ๆ ของภาครัฐ หรือเป็นบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้                
งานก่อสร้างและงานซ่อมแซม 
 สําหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2561 นี ้การเติบโตน่าจะยังเป็นในกลุ่มงานก่อสร้างที่เก่ียวเนื่องกับ              
การลงทุนของภาครัฐ โดยในปี 2561 นี ้รัฐบาลยังคงให้ความสําคัญในการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ทัง้การลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม งานพัฒนาและซ่อมแซมแหล่งนํ า้ การก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงสถานที่ราชการ 
สถานพยาบาลและสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อผู้ ประกอบการก่อสร้างในกลุ่มที่ รับงานก่อสร้างโครงการภาครัฐ 
ศนูย์วิจยักรุงศรีคาดว่ามลูค่าก่อสร้างของไทยในปี 2561-2563 จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.0-9.0 ต่อปี จากการขยายการลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐที่คาดว่าโครงการส่วนใหญ่สามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว้ ขณะที่งานก่อสร้างภาคเอกชน
คาดว่าจะฟืน้ตวั โดยเฉพาะที่อยู่อาศยัและพาณิชยกรรม ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ และโรงงานที่จะเติบโตในพืน้ที่พัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
 งานก่อสร้างของภาคเอกชน: กระจกุตวัในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยร้อยละ 57 ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชน
ทัง้หมด ที่เหลอืเป็นงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสดัส่วนร้อยละ 11 พาณิชยกรรมร้อยละ 10 และอื่นๆ อีกร้อยละ 22 เช่น 
โรงแรม และโรงพยาบาล โดยงานก่อสร้างภาคเอกชนมักผันแปรตามความเชื่อมั่นในการลงทุนซึ่งขึน้อยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ 
สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพการเมือง การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทนุของภาครัฐ 
 งานก่อสร้างของภาครัฐ: สว่นใหญ่เป็นโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าก่อสร้าง
งานภาครัฐทัง้หมด ส่วนที่เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารของรัฐ ที่พักข้าราชการ และโครงการอื่นๆ  เช่น โครงการ                  
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ผู้ รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่จะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐาน
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความชํานาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทางการเงิน และมีการพัฒนาเทคนิคและ
เทคโนโลยีในงานก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง 

แผนปฏิบติัการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สําคัญของกระทรวงคมนาคม              
จํานวน 44  โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 2,021,283.52  ล้านบาท โดยนํามาจัดกลุ่มและตัง้เป้าหมายตามขัน้ตอน                 
การดําเนินงานที่สามารถดําเนินการได้ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561  จําแนกเป็น 2  กลุม่ ดงันี ้
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กลุ่มโครงการที่คณะกรรมการ PPP เห็นชอบ หรือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
จํานวน 21 โครงการ วงเงินลงทนุรวม 914,012.34  ล้านบาท ดงันี ้

 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต 
 โครงการศนูย์การขนสง่ชายแดน จ.นครพนม 
 โครงการพฒันาสถานีขนสง่สนิค้าภูมิภาค (ชายแดน) 
 โครงการพฒันาสถานีขนสง่สนิค้าภูมิภาค (เมืองหลกั) 
 โครงการจดัซือ้รถโดยสารไฟฟ้า จํานวน 35  คนั 
 โครงการจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คนั 
 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอํา 
 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย 
 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดบัอตุราภิมขุช่วงรังสิต-บางปะอิน 
 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อช่วง

กรุงเทพฯ–มหาชยั (บ้านแพ้ว) 
 โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู ช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
 โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู ช่วงกรุงเทพฯ-หวัหิน 
 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสแีดงอ่อน บางช่ือ-หวัหมาก และสายสแีดงเข้ม บางซ่ือ-หวัลาํโพง 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปนู-ราษฎร์บรูณะ 
 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต 
 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ 
 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสมีา 
 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.ขอนแก่น 
 โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ขัน้ที่ 3 
 โครงการพฒันาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) จ. ขอนแก่น 
 โครงการศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ณ ท่าอากาศยาน         

อู่ตะเภา 
 

กลุ่มโครงการที่ประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือเร่ิมดําเนินการก่อสร้างได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน           
23 โครงการ วงเงินลงทนุรวม 1,107,271.18 ล้านบาทดงันี ้

 โครงการก่อสร้างจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck Rest Area) จ. บรีุรัมย์ และ จ.ขอนแก่น 
 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพฯ ด้านตะวนัตก 
 โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวนัออก 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชมุพร (ช่วงนครปฐมหัวหิน/ช่วงหัวหิน-ประจวบ/ช่วงประจวบฯ-

ชมุพร) 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบรีุ-ปากนํา้โพ 
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 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชมุทางถนนจิระ 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากนํา้โพ-เด่นชยั 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อบุลราชธานี 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร-สรุาษฎร์ธานี 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสรุาษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม ่
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงเด่นชยั-เชียงราย-เชียงของ 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-นครพนม 
 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ

พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสงู เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ -หนองคาย(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-
นครราชสมีา) 

 โครงการรถไฟความเร็วสงูเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สวุรรณภูม-ิอู่ตะเภา) 
 โครงการรถไฟชานเมืองสายสแีดงเข้ม ช่วงรังสติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์รังสติ 
 โครงการรถไฟชานเมืองสายสแีดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (พระราม 6 บาง

กรวย และบ้านฉิมพล)ี และช่วงตลิง่ชนั-ศิริราช 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขนุนนท์-ศนูย์วฒันธรรมฯ 
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบี่ (ก่อสร้างลานจอด และระบบไฟฟ้า) 
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานขอนแก่น (ก่อสร้างอาคารผู้ โดยสาร) 
 โครงการระบบตัว๋ร่วม 
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ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจรวบรวม 

 
สาํหรับความคืบหน้าในแผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานตามแผนปฏิบติัการด้านคมนาคมขนสง่ ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 นี ้
โครงการที่ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้แล้ว จํานวน 7 โครงการ ได้แก่ 

 โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์ร่ีเชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวันออกและตะวันตก  (ระยะสัน้: เชิญชวน            
ให้เอกชนเดินเรือ Ferry เส้นทางพทัยา-หวัหิน) ที่เปิดให้บริการแล้วในปี พ.ศ. 2560 

 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ที่เ ร่ิมดํา เนินการก่อสร้างแล้ว           
ในปี พ.ศ. 2560 

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค ระยะแรก (ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก ท่าอากาศยานเบตง       
จ.ยะลา และท่าอากาศยานสกลนคร จ.สกลนคร) ที่ เ ร่ิมดํา เนินการก่อสร้างแล้วในปี พ.ศ. 2560               
โดยท่าอากาศยานกระบี่ จ.กระบี่ ที่ได้รับงบดําเนินการ ปี พ.ศ. 2561 

 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ชายแดน 9 จังหวัด) ที่เตรียมข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ              
ในปี พ.ศ. 2560 
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 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (เมืองหลัก 8 จังหวัด) ที่เตรียมข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ            
ในปี พ.ศ. 2560 

 โครงการพฒันาจดุพกัรถบรรทกุตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลกัของประเทศ (จ.บุรีรัมย์ จ. อุดรธานี และ 
จ.กําแพงเพชร) ที่ได้รับงบดําเนินการ ปี พ.ศ. 2561 

 โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต (รฟม./สนข. ศึกษา) ซึ่ง สนข. ได้ส่งผลการออกแบบ
รายละเอียด (Detailed Design) ให้ รฟม. รับไปดําเนินการแล้ว 

ซึง่คาดว่าในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 นี ้การประมลูโครงการเหล่านีน้่าจะเร่ิมทยอยเห็นความชดัเจนและเร่ิมก่อสร้างได้ 
 
โครงการที่รอนําเสนอรัฐมนตรี 

สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) จํานวน 11 โครงการ ได้แก่ 

 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากนํา้โพ-เด่นชยั 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจิระ-อบุลราชธานี 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชมุพร-สรุาษฎร์ธานี 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสรุาษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชยั-เชียงราย-เชียงของ 
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่-มกุดาหาร-นครพนม 
 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสแีดงเข้ม ช่วงรังสติ-มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์รังสติ 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน ช่วงบางแค-พทุธมณฑลสาย 4 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิง่ชนั-ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

(ที่มา: ส านกันโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม)  
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สาํหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ ที่จะได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทนุภาครัฐ อาทิ 

 

กลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับงานก่อสร้างภาครัฐทัง้ผู้ผลิตและค้าวัสดุก่อสร้าง  สําหรับในกลุ่มผู้ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง
น่าจะปรับตัวดีขึน้ในปี 2560 นี ้โดยกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากงานก่อสร้าง อาทิ วัสดุก่อสร้างในกลุ่มงานโครงสร้าง เช่น 
เหลก็ ปนูซีเมนต์ แผ่นคอนกรีตสาํเร็จรูป ทราย และยางมะตอย เป็นต้น กลุ่มวัสดุอุปกรณ์อย่างตะปู หรือน็อต ที่เก่ียวเนื่องกับ
งานโครงสร้างพืน้ฐาน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่สามารถผลิตอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
ที่มีขนาดเฉพาะและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษตามมาตรฐานการใช้งานที่ถูกกําหนดขึน้ในแบบ เนื่องจากโครงการภาครัฐ              
ในกลุ่มงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานอย่างรถไฟหรือรถไฟฟ้า อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างที่ใช้จะต้องมีขนาด คุณภาพ แข็งแรง              
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
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กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจักรกลส าหรับงานก่อสร้าง สําหรับธุรกิจขายและให้เช่าเคร่ืองจักรกลก่อสร้างจะเป็นอีกกลุ่มที่จะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการภาครัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการก่อสร้างภาครัฐในพืน้ที่ภูมิภาคจะเป็นก่อสร้างถนน การปรับปรุง
พืน้ผิวถนน การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนํา้ และเป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่ม
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องมีการวางแผนและศึกษาโครงการที่จะเกิดขึน้ในพืน้ที่ เพื่อที่จะนํา เอาเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ที่เหมาะสมมาทําตลาด 

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ประปา เนื่องจากในปีนีโ้ครงการภาครัฐมีหลายโครงการ             
ที่ต้องใช้อปุกรณ์ที่เก่ียวกบัไฟฟ้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ประปา อาทิ โครงการรถไฟฟ้า โครงการขยายประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ 
โครงการปรับปรุงและวางระบบไฟฟ้า และปรับปรุงอาคารสถานที่ราชการ เป็นต้น 

(ที่มา: K SME Analysis ธนาคารกสิกรไทย) 

 

ตารางแสดงบริษัทคู่แข่งในตลาดสอีตุสาหกรรม และสีทาอาคาร 

ผู้ผลิต/จ าหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

1. บริษัท แอ็กโซ่ โนเบิล โค้ทติง้ จํากดั สอีตุสาหกรรม 
2. บริษัท ทีโอเอ ชโูกก ุจํากดั สอีตุสาหกรรม 
3. บริษัท โจตนั จํากัด สอีตุสาหกรรม 
4. บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จํากดั สอีตุสาหกรรม 
5. บริษัท เบเยอร์ จํากดั สทีาอาคาร 
6. บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด  สอีตุสาหกรรม / สทีาอาคาร 
7. บริษัท นิปปอนเพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั สทีาอาคาร 
8. บริษัท อัก๊โซ่ โนเบล เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั สทีาอาคาร 

 
2.2.2 การตลาด 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
1.) กลยทุธ์ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ (Product) 

 บริษัทให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  กอปรกับการให้ความสําคัญกับ              
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับความชํานาญของบุคลากร
บริษัทที่มีอยู่ นอกจากนี ้บริษัทยังเน้นการให้คําแนะนําและ/หรือบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ผู้ บริหาร
บริษัทให้ความสาํคญัเป็นอย่างย่ิง 

2.) กลยทุธ์ดา้นราคา (Price) 
 บริษัทเน้นการกําหนดราคาในระดับที่ใกล้เคียงหรือสงูกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย ตามประเภทและคุณภาพ         
ของสินค้า ซึ่งการกําหนดราคาสินค้าของบริษัทที่สูงกว่าคู่แข่งเป็นผลมาจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและ             
มีคณุภาพสงู กอปรกบัความสามารถในการผลติสนิค้าที่สอดคล้องกบัความต้องการที่หลากหลายของลกูค้า 
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3.) กลยทุธ์ดา้นการจ าหน่าย และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทเน้นการจําหน่ายผลติภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุกจากทีมขายผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ 
การจําหน่ายโดยวิธีขายตรง โดยให้พนักงานขายแต่ละคนทําหน้าที่ในการนําเสนอสินค้าให้กับลกูค้าโดยตรง, การจําหน่าย              
ผ่านตัวแทนจําหน่าย โดยบริษัทมุ่งเน้นการจําหน่ายให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ อาทิ ภาคกลาง, ภาคเหนือ,                 
ภาคอีสาน และภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหน่ายกว่า 20 รายทั่วประเทศ, และการเข้าร่วมประมูลงาน               
จากผู้ รับเหมาโดยบริษัทเข้าร่วมประมูลงานจากผู้ รับเหมาที่ ได้รับงานจากผู้ ว่าจ้าง ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ใน              
Vendor List ของผู้ รับเหมามาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี 

4.) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 บริษัทให้ความสาํคญักบัการโฆษณาประชาสมัพันธ์สินค้าของบริษัทให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายโดยตรง 
ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับการให้บริการหลังการขาย รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้กับลกูค้าอย่างรวดเร็วตามความ
ต้องการ และการพยายามเก็บสต๊อกสนิค้า เพื่อให้ลกูค้าที่มีสายงานการผลติอย่างต่อเนื่องมั่นใจได้ว่าจะมีสินค้าใช้จนเสร็จงาน 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้บริการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สีให้กับบุคลากรของลกูค้า เพื่อให้เกิดความรู้
ทางด้านการใช้สีอย่างแท้จริง รวมถึงฝึกทักษะการใช้สีที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความรู้และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และ              
การมีสว่นร่วมระหว่างลกูค้าและบริษัท  

2.2.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทได้แก่กลุ่มผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เ ก่ียวข้องกับพลังงานและ             
การก่อสร้างงานโครงเหลก็ต่างๆ อาทิ โรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่นํา้มัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะนํา้มันและก๊าซ
ในอ่าวไทย โดยลกูค้ากลุม่เป้าหมายรองลงมาได้แก่ กลุม่ผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ 
โดยบริษัทไม่มีการพึง่พิงการจําหน่ายสนิค้ากบัลกูค้ารายใดรายหนึง่เกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดจําหน่ายรวม 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 ปัจจุบันบริษัทมีกําลังการผลิตรวมทัง้สิน้ประมาณ 3,600,000 ลิตร/ปี โดยบริษัทมีอัตราการใช้กําลังการผลิต 
(Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 40 ของกําลงัการผลิตรวม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความยากง่ายและรายละเอียดการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลาที่เกิดจากความต้องการสัง่ซือ้ของลูกค้า ทัง้นี  ้บริษัทไม่ได้มีการพึ่งพิงการจัดซือ้วัตถุดิบจากผู้ จัดจําหน่ายวัตถุดิบ           
รายใดรายหนึง่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าการจดัซือ้ทัง้หมดของบริษัท 
 วตัถดิุบหลกัที่ใช้ในการผลิตสนิค้ามี 4 ประเภท คือ 

1. สารเรซิน (Resin) : เป็นสารเคมีที่เป็นตัวกําหนดคุณลกัษณะของสี อาทิ ความแข็ง ความทนทานต่อนํา้ และ
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

2. ตวัให้ส ี(Pigment) : เป็นสารเคมีที่ทําให้เกิดสีสันตามความต้องการและตามสตูรที่กําหนดโดยตัวให้สี หรือ 
Pigment มีทัง้แบบที่เป็นผงและของเหลว 

3. ตวัทําละลาย (Solvent) : มีคุณสมบัติช่วยละลายส่วนผสมของวัตถุดิบให้เข้าเป็นเนือ้ เดียวกัน และลดความ
หนืดเพื่อทําให้สามารถใช้งานได้ง่าย 
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4. ตวัเติมคณุสมบติั (Additive) : เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษบางประการของสีแต่ละชนิด อาทิ 
ลดการเป็นฟอง ป้องกนัรังสอีลัตร้าไวโอเลต ป้องกนัเชือ้รา เป็นต้น 

 ทัง้นี ้การผลิตสีแต่ละชนิดจะมีขัน้ตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่ส่วนผสม สูตรการผลิตสี และการตรวจสอบ
คณุภาพจะมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดตามคณุสมบติัของสแีต่ละประเภท 
 

2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

 
- ไม่มี - 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

3.1.1. ความเสีย่งจากการสญัญาการผลติสนิค้าโดยอาศยัเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

บริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชัน้น าของโลกที่ประกอบธุรกิจ               
ม านานกว ่า  100 ปี  ได้แก ่ VALSPAR และ  CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION ซึ ่งบ ริษ ัทม ีส ญัญ า               
การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ดังนี  ้
 1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) VALSPAR ซื อ้ กิจการทั ง้หมดของ Wattyl และ
ยังคงให้ลิขสิทธ์ิ (Licence) แก่บริษัทในการผลิตและจ าหน่าย สีเคลือบไม้และสีทาอาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการ                
ต่ออายุสญัญา บริษัทสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี ปัจจุบันสญัญานีม้ีผลผูกพันธ์ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถ ึง                
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 2)  Carboline International Corporation (CARBOLINE) CARBOLINE ให้ลิขสิทธ์ิ (Licence) แก่บริษัท
ในการผลิตและจ าหน่ายสีป้องกันสนิม ของ CARBOLINE โดยมีระยะเวลาผูกพัน 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา (ตัง้แต่           
วนัที่ 28 มีนาคม 2560 ถงึวนัที่ 27  มีนาคม 2565) 

ซึ่งจากการพึ ่งพ ิงเทคโนโลยีการผลิตของทัง้สองบริษัทด ังกล่าว อาจท าให้บริษัทได้รับความเสี ่ยงจาก               
การไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต หรือการถูกบอกเลิกสญัญาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญา  

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีป้องกันสนิม จนท าให้
ผลิตภัณฑ์สีป้องกันสนิมที ่ผลิตได้ มีคุณสมบัติที ่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สี นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์สี และความหลากหลายของเฉดสี รวมทัง้ความพร้อมของบริษัทในการส่ง
มอบผลิตภ ัณฑ์ได้ท ันตามความต้องการของลกูค้า และปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ ่งคื อการให้บริการหลงัการขาย                  
(After Sale Service) ซึ ่งบริษ ัทมีท ีมบริการทางเทคนิค  (Technical Service Team)  คอยให้ค าแนะน า  ณ  สถานที่                
ของลกูค้าเกี่ยวกับการใช้สีที่ถูกต้อง จึงท าให้บริษัทสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังถือเป็ นโอกาสในการ
ขยายตลาดอีกด้วย ซึ่งจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สีภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้บริษัทมีความคุ้นเคย และ
ความช านาญด้านการตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดให้กับบริษัท              
ซึ่งจากความช านาญในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สีภายในประเทศของบริษัทท าให้ VALSPAR และ CARBOLINE ต้องพึ่งพา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สี (Marketing Arm) ของบริษัทเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สีภายในประเทศ 

นอกจากนี ้บริษัทได้สร้างความสมัพันธ์อันดีกับทัง้สองบริษัทมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับ             
การสนับสนนุและให้ลขิสทิธ์ิการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทมีความพร้อม ประสบการณ์ และความช านาญในด้าน
การผลิตและจ าหน่ายสีภายใต้เทคโนโลยีของทัง้สองบริษัทเป็นอย่างดี ท าให้บริษัทได้รับความเชื่อถือจากกลุม่ลกูค้าผู้ใช้สีด้วยดี
มาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทได้สร้างความสมัพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์สีของทัง้สองบริษัทดังกล่าว ควบคู่ไปกับ                
การพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีที่ผลิตได้โดยต่อเนื่อง ท าให้ผลิตภัณฑ์สีของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากทัง้สอง
บริษัทมีคุณสมบัติการใช้งานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีทีมงานวิจัย
และพฒันาผลติภัณฑ์สี (R&D) ประเภทต่างๆ ซึง่ปัจจบุันบริษัทได้จดลขิสทิธ์ิตราสินค้า (Brand Name) ของบริษัทหลายสนิค้า
และด าเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต
จากทัง้สองบริษัทข้างต้น และเพื่อสร้างการยอมรับในตวัผลติภัณฑ์และตราสนิค้าของบริษัท 
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3.1.2. ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถดิุบและอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของต้นทุน

วตัถุดิบ ซึง่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลติของบริษัทส่วนใหญ่เป็นวตัถดิุบที่มีแหลง่ผลติจากต่างประเทศ จัดว่าเป็นเคมีภัณฑ์ที่มีความ
เก่ียวเนื่องกับราคาน า้มันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของตลาดโลก รวมทัง้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ               
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทได้สั่งซือ้วัตถุดิบจากตัวแทนจ าหน่ายในประ เทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณ                   
ร้อยละ 90 และน าเข้าวตัถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 10 ส าหรับการสัง่ซือ้วตัถดิุบที่ต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ บริษัทจะตกลงกับผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบในต่างประเทศ โดยก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้               
อย่างชดัเจน ซึง่ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้มีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงิน
แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศในมูลค่าที่ไม่มากนัก ท าให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศไม่มาก 

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความส าคัญกบัการวางแผนและการบริหารการจัดซือ้ผลติภัณฑ์และการบริหารสนิค้าคง
คลงั รวมทัง้การบริหารระบบขนส่ง เพื่อควบคุมและบริหารต้นทุนรวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท กอปรกบัการที่
บริษัทท าการผลิตสีตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to order) เป็นสว่นใหญ่ ท าให้บริษัทสามารถวางแผนการผลติให้สอดคล้อง
กบัแผนการจ าหน่ายได้ และท าให้บริษัทสามารถก าหนดราคาสินค้าที่จะจ าหน่ายให้เป็นไปตามต้นทนุการผลติที่เปลีย่นแปลงใน
แต่ละช่วงเวลาได้ และสามารถรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นให้อยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงเดิมได้ 

3.2 ความเส่ียงด้านการผลติ 

3.2.1. ความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติ อนัเนื่องมาจากเหตอุคัคีภัยและภัยธรรมชาติ 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสี เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้             
ในการผลิตล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการติดไฟ ดังนัน้ หากเกิดการร่ัวไหลของสารเคมีหรือเกิดประกายไฟภายในโรงง าน 
บริษัทอาจได้รับความเสีย่งจากการหยุดชะงกัด้านการผลิตอนัเนื่องมาจากการเกิดอคัคีภัยได้ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ค านึงถงึความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้และได้ป้องกันความเสี่ยงดงักล่าวโดยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนการผลติ ข้อควรปฏิบติั และ
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย อาทิ การเกิดปฏิกิริยา            
ทางเคมีของสารเคมี อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอนัตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท                      
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้เลือกใช้อปุกรณ์กนัระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ, มอเตอร์เคร่ืองจักร, หม้อแปลงกัน
ระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรือการสปาร์คของกระแสไฟ อันจะน ามาซึ่งการเกิดการลุกไหม้ภายในโรงงานได้            
ดังนัน้ ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยที่อาจท าให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้า จึงมีโอกาสเกิดขึน้น้อย ซึ่งที่ผ่านมา 
บริษัทยงัไม่เคยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักล่าว 

3.2.2. ความเสีย่งในการจดัหาวัตถดิุบ (การบริหารวตัถดิุบ) 
 เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทเป็นสารเคมีต่างๆอาทิ สารเรซิน (Resin), ตัวให้สี (Pigment),             
ตัวท าละลาย (Solvent) และตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) โดยมีแหล่งที่มาจากผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะสั่งซือ้จากผู้ จ าหน่ายในประเทศเป็นหลัก ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ ผลิตอาจจะ                
ไม่สามารถผลิตหรือจ าหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตาม ปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อ                  
การด าเนินงานและการเติบโตของบริษัท 
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทมีนโยบายกระจายการจัดหา
วตัถดิุบ โดยการสัง่ซือ้วตัถุดิบจากผู้จ าหน่ายมากกว่า 1 แห่ง อีกทัง้บริษัทมีความสมัพันธ์อนัดีกบัผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ และมีการ
สัง่ซือ้วัตถดิุบจากผู้จ าหน่ายมาเป็นเวลานานมากกว่า 35 ปี ดงันัน้ ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัหาวัตถดิุบของบริษัทจงึมี
โอกาสน้อย และที่ผ่านมาก็ยงัไม่เคยประสบปัญหาอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด 

3.2.3. ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกัและบคุลากรที่มีความช านาญ 
ผู้ บริหารหลักและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ทัง้ระบบ รวมถึง

ความคิดริเร่ิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรม               
การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สี ซึง่การสญูเสียผู้บริหารหลกัและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลติ การวิจยัและ
พฒันาผลติภัณฑ์อาจสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริหารหลกัและบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของบริษัทส่วนใหญ่ท างานร่วมกับ
บริษัทมาเป็นเวลานาน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานในส่วนงานดังกล่าวน้อยมาก อีกทัง้บุคลากรส าคัญ             
ในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับการผลิต งานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ยังเป็นผู้ ถือหุ้น และผู้ บริหารของบริษัท ดังนัน้               
จึงท าให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงเก่ียวกับการสูญเสียบุคลากรดังกล่าวค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้บริษัทยังป้องกัน           
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในส่วนงานดังกล่าว                
เพื่อกระจายความรู้ให้กับทีมงาน รวมทัง้ได้ส่งเสริมและมอบหมายให้พนกังานมีต าแหน่งหน้าที่การงานสงูขึน้เพื่อรองรับด้าน
การบริหารจดัการและลดการพึง่พิงบุคลากรรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ 

3.3. ความเส่ียงด้านการบริหารจดัการด้านการเงนิ 

3.3.1. ความเสีย่งที่เกิดจากการโครงสร้างการปลอ่ยเครดิตให้ลกูค้าและการติดตามหนีส้นิ 
ความเสีย่งที่เกิดจากการที่ลกูค้าหรือคู่สญัญาของบริษัท ไม่สามารถจ่ายหรือช าระหนีคื้น หรือไม่ปฏิบติัตาม

สญัญาที่ตกลงไว้กับบริษัท  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะเงินของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว  จงึได้ติดตามดูแลคุณภาพ หนีอ้ย่างใกล้ชิด ตลอดจนปรับปรุงหลกัเกณฑ์การให้สินเชื่อลกูค้าให้มีความ
เหมาะสม เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน   นอกจากนี ้บริษัทฯยังมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริหาร              
ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการให้สินเชื่อ  รวมทัง้
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต  โดย พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้ลกูค้า  
และมีกระบวนการบริหารจัดการหนีเ้พื่อป้องกันและแก้ไขหนีค้้างช าระ  นอกจากนัน้บริษัทฯยังมีการประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสยั           
จะสญู โดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนีแ้ละคาดการณ์ศักยภาพและความเสี่ยงในการช าระหนีใ้นอนาคต และส าหรับ
ลกูหนีท้ี่ค้างช าระเกิน 1 ปี บริษัทฯ ได้ตัง้ส ารองไว้ร้อยละ 100 และด าเนินการติดตามคุณภาพลกูหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้           
มีรายงานข้อมลูลกูหนีค้้างช าระเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการต่อไป 

3.4. ความเส่ียงการก ากับการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ 

3.4.1. บริษัทฯให้ความส าคญัในการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดและการบริหารจัดการความเสีย่งที่เกิดจาก
การทุจริต มีคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย รวมทัง้ก าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริตในองค์กร  
ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ               
ความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  

บริษัทฯ ได้จดัท าแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้ย่ืนแบบประเมินตนเองดงักลา่ว 
ซึง่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
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ทุจริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่           
22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอาย ุ      
3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง   บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวนัอังคารที่ 16 สงิหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั ที่ผ่านมา 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ การใช้งาน 
มลูค่าตามบญัชี 

(บาท) 
30 มถุินายน 2560 

มลูค่าตามบญัชี 
(บาท) 

30 มถุินายน 2561 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน เป็นเจ้าของ ท่ีตัง้อาคารโรงงาน 16,470,500 16,470,500 -  ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 85930 ตัง้อยู่ ท่ีนิคมอุตสาหกรรม      
บางปู ซอย  1 ต าบลบางปูใหม่ อ า เภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เนือ้ท่ี 6-1-80 ไร่ 
ติดภาระจ านองพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 2. 
มลูค่าจ านองรวม 97.0 ล้านบาท กับธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาส านกัถนนหลงัสวน 

2. อาคารสิ่งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ อาคารโรงงาน 
และส านกังาน 

9,350,231 8,633,257 - อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตัง้อยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางป ู
ซอย 1 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ติดภาระจ านองร่วมกับท่ีดิน
ตามข้อ 1. กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาส านกัถนนหลงัสวน 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ท่ีใช้ในการผลิต 

3,754,560 4,429,517 -  เคร่ืองจกัรจ านวน 20 รายการ ติดภาระจ านอง มลูค่า
จ านอง 2.0 ล้านบาท กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาส านกัถนนหลงัสวน 

4. เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์ส านกังาน (ส านกังาน) เป็นเจ้าของ  4,425,912 2,906,914 - ไมม่ ี- 

5. ยานพาหนะ  เป็นเจ้าของ  3,514,403 1,526,420 - ไมม่ ี- 

6. งานระหว่างก่อสร้าง และอปุกรณ์ระหว่างติดตัง้ เป็นเจ้าของ  0.00 0.00 - ไมม่ ี- 

รวมมลูค่าทรัพย์สิน 37,515,606 33,966,608  
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ              
0.47 ล้านบาท และ  0.31  ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายการดงักลา่วได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เก่ียวกับโปรแกรมด้านบัญชี 
ด้านการผลติและจดัซือ้ 
 

4.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้อง อันเนื่องมาจากการลงทุนในบริษัทดังกล่าว
จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ ACCT และ SUNCOAT  โดยบริษัทมีเงินลงทนุในหุ้นสามญั และหุ้นบุริมสิทธ์ิ ของ ACCT ตามราคาทุน
คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 3,202,500.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทรับรู้ค่าเผ่ือการลดมูลค่าเงินลงทุนใน ACCT 
เท่ากับ 3,202,500.00 บาท ท าให้กิจการไม่มีเงินลงทุนสทุธิตามบัญชีใน ACCT มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SUNCOAT            
ตามวิธีทนุเท่ากบั 300,000.00 บาท ทัง้นี ้บริษัทมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้องทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ  
0.18  ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท  
 
นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง 
 บริษัทค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ                 
โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการ           
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติที่ก าหนดไว้ ซึ่งบริษัท                
มีนโยบายสง่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบาย
การบริหารงานที่ส าคัญของบริษัทดังกลา่ว 
 ในกรณีบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทจะไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลการบริหารจัดการโดยตรง และจะท าการติดตามผล                     
การด าเนินงานในฐานะผู้ ถือหุ้ นทั่วไป แต่ทัง้นี  ้บริษัทยังไม่มีนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง                  
ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ปัจจุบนับริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้เกิดผลเสยีหายต่อบริษัทฯ สงูกว่าร้อยละ  
5 ของมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้ น  และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจ                
ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไป 
 

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

ปีที่ก่อตัง้ : 2525 
เคร่ืองหมายหลกัทรัพย์ : DIMET 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000165 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสีคณุภาพสงูส าหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

โรงกลัน่น า้มัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขดุเจาะก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหล็ก รวมไปถึง
สทีาอาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สพี่นถงัก๊าซ เป็นต้น 

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

โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807 
เว็บไซต์ : www.dimetsiam.com 
ทนุจดทะเบียน : 403,430,170.50  บาท (สีร้่อยสามล้านสีแ่สนสามหมื่นหนึง่ร้อยเจ็ดสบิบาทห้าสบิสตางค์) 
ทนุที่เรียกช าระแล้ว : 134,476,723.50  บาท (หนึง่ร้อยสามสบิสีล้่านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยย่ีสบิสามบาท

ห้าสบิสตางค์) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 268,953,447  หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
(ห้าสบิสตางค์) 

  
ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด 

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

แบบ Cathodic Protection ส าห รับท่ อก๊าซใต้ ดิน  โครงส ร้างเหล็กใต้น า้ฯลฯ  และ                  
การป้องกนัการกดักร่อนด้วยระบบ WAX  TAPE 

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

โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807 
ทนุจดทะเบียน : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
ทนุที่เรียกช าระแล้ว : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 39,490 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธ์ิ

จ านวน 510 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
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ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
SUNCOAT (THAILAND) CO.,LTD. 

เลขทะเบียนบริษัท : 0115548010718 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่และโรงงาน : 888/18 หมู่ที่ 19 ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ีจงัหวัดสมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5370 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5371 
ทนุจดทะเบียน : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ทนุที่เรียกช าระแล้ว : 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
  
 บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) 
 UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED. 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000129 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู ผลิตเสาโทรคมนาคม ผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้า

ย่อย ผลิตโครงสร้างเหล็กทั่วไป การบริการชุบสงักะสี การจัดจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

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

(หนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดล้านหนึง่แสนหนึ่งหม่ืนเก้าพนัเจ็ดร้อยสบิสามบาทถ้วน) 
ทนุที่เรียกช าระแล้ว : 1,316,251,786.40  บาท  

(หนึง่พนัสามร้อยสบิหกล้านสองแสนห้าหม่ืนหนึง่พนัเจ็ดร้อยแปดสบิหกบาทสี่สิบสตางค์)  
  
ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์ : ติดต่อ นางยพุดี  คู่เพ็ชร์งาม 

โทรศพัท์ 0-2323-2800 
e-mail : yuppadeek@dimetsiam.com  
 

ผู้สอบบัญชี : นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 6549 
ในนามบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั 
ชัน้ 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงสลีม เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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ส่วนที่ 2 
การจดัการและการก ากับดแูลกิจการ 

7. โครงสร้างเงนิทุน 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน  403,430,170.50 บาท โดยมีทุนช าระ 134,476,723.50 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้าน               
สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยย่ีสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่หุ้นละ 0.50  
บาท (ห้าสิบสตางค์) ทั ง้นี  ้ทุนจดทะเบียนส่วนที่ เหลือจ านวน 268,953,447 บาท เป็นหุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 
537,906,894 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท  โดยจ านวน 268,953,447 หุ้ น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน            
การถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 1 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยบริษัทก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้ นสามัญ          
เพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 268,953,447 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ ใบส าคญัแสดงสทิธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 มีดงัต่อไปนี ้ 

รายชื่อ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) 53,712,183 19.97% 
2. นายชินชยั  ลีนะบรรจง 1,3340,400 4.96% 
3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 9,208,600 3.42% 
4. นายจิตรภทัร  อิศรางกรู ณ อยธุยา 6,078,500 2.26% 
5. นายกฤษฎา  ตนัเปาว์ 5,824,300 2.17% 
6. นางปราณี  วงศ์ไพฑรูย์ปิยะ 4,101,400 1.52% 

7. นายบญุชยั  ศรีธีระกลุ 4,002,500 1.49% 
8. นางสาววิณพา  รัตนากิตติ ์ 3,800,100 1.41% 
9. นางสาวภสัธารีย์  วงษ์ทองหลิน 3,721,900 1.38% 
10. นางอจัฉรา  โมมนิทร์ 3,360,000 1.25% 
11. นายสิทธตัถ์  สิทธิสมาน 3,253,600 1.21% 

12. นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั 3,200,000 1.19% 
13. นายสมศกัดิ์  รังสิวฒันศกัดิ ์ 2,900,000 1.08% 
14. นางสิริลกัษณ์ ฉัตรลมยั 2,731,200 1.02% 
15. บริษัท BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 2,730,600 1.02% 
16. นางสาวชญาดา  ทรัพย์สิน 2,580,000 0.96% 
17. นายบญุจนัทร์  อคัรวงศ์พิพฒัน์ 2,479,400 0.92% 

18.  นางสาวสยมพร  บวัภมู ิ 2,479,400 0.88% 
19. นายปยตุ  ธนวรรักษ์ 2,260,800 0.84% 
20. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 137,313,064 51.05% 

รวม  268,953,447 100% 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ข้อมลูเก่ียวกบัใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท (DIMET-W1) 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “DIMET-W1”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ : ระบชุื่อผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
วนัที่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน : วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (วนัเร่ิมท าการซือ้ขาย) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกเสนอขาย : 90,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมในอัตรา 2 หุ้ นสามัญเดิม  ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญ   
แสดงสทิธิ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่จดัสรร : 89,999,978 หน่วย 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิ : 89,999,978 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) 
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
อายขุองใบส าคัญแสดงสทิธิ : 5 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และเป็นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (ใบส าคญัแสดงสทิธิ

จะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 
0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
*** อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อก าหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) *** 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรกวนัที่ 30 ธันวาคม 2557 และใช้สิทธิได้ทุกวนัท าการ
สุด ท้ายของไตรมาสถัดๆไป  โดยก าหนดวันใช้สิท ธิค รั ง้ สุด ท้ายวันที่                    
1 พฤศจิกายน 2560 

 

ตารางการใช้สิทธิ DIMET-W1 

ครัง้ที่ วันใช้สิทธิ ครัง้ที่ วันใช้สิทธิ 
1 วนัที่ 30 ธันวาคม 2557 5 วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 
2 วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 6 วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 
3 วนัที่ 30 ธันวาคม 2558 7 วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
4 วนัที่ 30 มิถนุายน 2559   

 
 
 
 
 
 

รับรองความถกูต้อง……………………………................ 
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ข้อมลูเก่ียวกบัใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท (DIMET-W2) 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “DIMET-W2”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ : ระบชุื่อผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
วนัที่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน : วนัที่ 20 กรกฏาคม 2561 (วนัเร่ิมท าการซือ้ขาย) 
ตลาดรอง : ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกเสนอขาย : 90,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมในอัตรา 2 หุ้ นสามัญเดิม  ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญ   
แสดงสทิธิ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่จดัสรร : 268,953,447 หน่วย 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สทิธิ : 268,953,447 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) 
วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัที่ 20 กรกฏาคม 2561 
อายขุองใบส าคัญแสดงสทิธิ : ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
วนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัที่ 19 กรกฏาคม 2562 และเป็นวันใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ใบส าคัญแสดงสิทธิ

จะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 
1.15 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
*** อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อก าหนดสิทธิ บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) *** 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวันใช้สทิธิครัง้แรกวันที่ 31 สิงหาคม 2561และใช้สทิธิได้ทุกวันสดุท้าย
ของเดือน พฤศจิกายน  กุมภาพันธ์  และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะ
ตรงกับวันที่  19 กรกฎาคม 2562 ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 
 

 
ตารางการใช้สิทธิ DIMET-W2 

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

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลังจาก               
หกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญัโดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนมุติัให้จ่ายเงินปันผล
นัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 ส าหรับบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทไม่ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผล          
ของบริษัทย่อยจะขึน้อยู่กบัผลด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักลา่ว ทัง้นีห้ากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องจดัสรรเงินส ารอง
ตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิที่จ่ายปันผล จนกว่าเงินส ารองดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน                 
จดทะเบียนของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนุมติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

 
ประวติัการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2559-2561 

รายการ ปี 2559 
(ณ 30 มิ.ย. 59) 

ปี 2560 
(ณ 30 มิ.ย. 60) 

ปี 2561 
(ณ 30 มิ.ย. 61) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ล้านบาท) 1.05 (24.75) (35.07) 
เงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 0.00 0.00 0.00 
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8. การจดัการ 

           โครงสร้างองค์กร 
 

รับรองความถูกตอ้ง ……………………………….

ตอ้ง……………………………................ 
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8.1 คณะกรรมการ 

โครงสร้างกัารจัดกัารของบริษัทฯ ประกัอบด้วยคณะกัรรมกัารทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ั คณะกัรรมกัารบริษัท 
คณะกัรรมกัารตรวจสอบ คณะกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง คณะกัรรมกัารบริหาร และคณะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีคณะกัรรมกัารบริษัทจ านวน 7 คน ดงันี ้
              (ข้อมลูคณะกัรรมกัารบริษัทปรากัฏตามเอกัสารแนบ 1) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้
การประชุม 

จ านวนครัง้
การเข้าร่วม
ประชุม 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกัรรมกัารบริษัท 9 9 
 กัรรมกัารบริษัท   
 ประธานกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง   
 ประธานกัรรมกัารบริหาร 

กัรรมกัารผู้จดักัาร 
  

2. นายธีรชัย ลนีะบรรจง กัรรมกัารบริษัท 
กัรรมกัารบริหาร 
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9 9 

3. พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม กัรรมกัารบริษัท - 9 

4. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กัรรมกัารบริษัท 
กัรรมกัารบริหาร 

6 9 

5. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ กัรรมกัารอิสระ 
ประธานกัรรมกัารตรวจสอบ 
กัรรมกัารบริหารความเสีย่ง 
ประธานกัรรมกัารสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

9 9 

6. นายกิัตติ  อธินนัท์ กัรรมกัารอิสระ 
กัรรมกัารตรวจสอบ  
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9 9 

7. นายมานิตย์  กัู้ธนพฒัน์   กัรรมกัารอิสระ 
กัรรมกัารตรวจสอบ 
กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7 9 

หมายเหตุ :  นางยุพดี คู่เพช็ร์งาม ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุัารคณะกัรรมกัารบริษัท และเลขานกุัารบริษัท 
                  นายโชคชยั เนียมรัตน์ ด ารงต าแหนง่  กัรรมกัารบริษัท และกัรรมกัารบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กันัยายน 2560 
              นายธนกัฤต  พินติกัาญจนพนัธุ์   ออกัจากัต าแหนง่กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเส่ียง 
  กัรรมกัารผู้จดักัาร และกัรรมกัารผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1  มิถุนายน 2561 
                                                                       รับรองความถกูัต้อง……………………………................ 
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หมายเหตุ(ต่อ) : พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม   ด ารงต าแหนง่  กัรรมกัารบริษัท  มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 
                      : ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์  ด ารงต าแหนง่  กัรรมกัารผู้จดักัาร  มีผลตัง้แต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2561 

 
กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2561 

นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  พลต ารวจโท สมคิด  บุญถนอม  นายโชคชัย เนียมรัตน์            
สองในสีค่นลงลายมอืชื่อร่วมกันัและประทบัตราส าคัญของบริษัท  

 
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 บริษัทมีคณะกัรรมกัารตรวจสอบจ านวน 3 คน ประกัอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกัรรมกัารตรวจสอบ 

2. นายกิัตติ  อธินนัท์ กัรรมกัารตรวจสอบ 

3. นายมานิตย์  กัู้ธนพฒัน์   กัรรมกัารตรวจสอบ 
  
หมายเหตุ  :   กัรรมกัารตรวจสอบท่ีมีความรู้ทางด้านบญัชีกัารเงิน คือ นางสาววรรณา เมลืองนนท์ 

 โดยมี นางยุพดี คู่เพช็ร์งาม ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุัารคณะกัรรมกัารตรวจสอบ 

 
8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีคณะกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง จ านวน 2 คน ประกัอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกัรรมกัารบริหารความเสี่ยง 

2. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ กัรรมกัารบริหารความเสีย่ง 
   

หมายเหตุ  :   นางยุพดี คู่เพช็ร์งาม ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุัารคณะกัรรมกัารบริหารความเส่ียง 
                 : นายธนกัฤต  พินติกัาญจนพนัธุ์   ออกัจากัต าแหนง่กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเส่ียง 
 กัรรมกัารผู้จดักัาร และกัรรมกัารผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1  มิถุนายน 2561 

 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีคณะกัรรมกัารบริหาร จ านวน 5 คน ประกัอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ ประธานกัรรมกัารบริหาร 

2. นายธีรชัย ลนีะบรรจง กัรรมกัารบริหาร 

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ กัรรมกัารบริหาร 

4. นายศิวา นาคธารีย์ กัรรมกัารบริหาร 

5. นายชวลติ สวุตัดิกัุล กัรรมกัารบริหาร 
หมายเหตุ  :   นายธนกัฤต  พินติกัาญจนพนัธุ์   ออกัจากัต าแหนง่ กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเส่ียง 

 กัรรมกัารผู้จดักัาร และกัรรมกัารผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1  มิถุนายน 2561 
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หมายเหตุ(ต่อ) : นางยุพดี คู่เพช็ร์งาม ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุัารคณะกัรรมกัารบริหาร 
                  : นายธีรชยั ลีนะบรรจง ด ารงต าแหนง่  กัรรมกัารบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กันัยายน 2561 
                  : นายโชคชยั เนียมรัตน์ ด ารงต าแหนง่  กัรรมกัารบริษัท และกัรรมกัารบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กันัยายน 2561 
                  : นายศิวา นาคธารีย์ ด ารงต าแหนง่ กัรรมกัารบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
                  : นายชวลติ สวุตัดิกัุล ด ารงต าแหนง่ กัรรมกัารบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 

8.1.5.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีคณะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 4 คน ประกัอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ ประธานกัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายกิัตติ  อธินนัท์ กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายมานิตย์  กัู้ธนพฒัน์   กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายธีรชัย  ลนีะบรรจง กัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
            หมายเหตุ  :     นางยุพดี คู่เพช็ร์งาม ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุัารคณะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รับกัารแต่งตัง้จากัท่ีประชุมคณะกัรรมกัารบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561 วนัท่ี 8 
มีนาคม 2561 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561  บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน  5  คน ประกัอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ กัรรมกัารผู้จดักัาร 

2. นายศิวา  นาคธารีย์ ผู้อ านวยกัารอาวโุสสายงานปฏิบติักัาร 

3. นายชวลติ  สวุตัดิกัุล ผู้อ านวยกัารอาวโุสสายงานขาย 

4. นายธวชั  เมธากัลุวฒัน์ ผู้อ านวยกัารฝ่ายเทคนิค 

5. นายชชัวาล  อศัวกันกัศิลป์ ผู้อ านวยกัารฝ่ายขาย สป้ีองกันัสนิม 
หมายเหตุ     :   นายธนกัฤต  พินติกัาญจนพนัธุ์   ออกัจากัต าแหนง่ กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเส่ียง 
 กัรรมกัารผู้จดักัาร และกัรรมกัารผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1  มิถุนายน 2561 
                    : นางเสาวลกััษณ์  โชคอาภรณ์ชยั  ออกัจากัต าแหนง่ ผู้อ านวยกัารฝ่ายเทคนคิ โดยมีผลตัง้แต่วนัที 11 กัรกัฎาคม  2561 
                    : นางอจัฉรา  โมมินทร์  ออกัจากัต าแหนง่ ผู้อ านวยกัารฝ่ายซพัพลายเชน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 26  เมษายน  2561 
                    : ดร. ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ ด ารงต าแหนง่ กัรรมกัารผู้จดักัาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2561 
                    : นายธวชั  เมธากัุลวฒัน์ ด ารงต าแหนง่ ผู้อ านวยกัารฝ่ายเทคนคิ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 กัรกัฎาคม 2561 
                    : นายศิวา นาคธารีย์ ด ารงต าแหนง่ ผู้อ านวยกัารฝ่ายปฏิบตัิกัารอาวโุส มีผลตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2561 
                    : นายชวลติ สวุตัดิกัุล ด ารงต าแหนง่ ผู้อ านวยกัารฝ่ายขายและกัารตลาดอาวโุส มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกัรรมกัารบริษัทได้มีมติแต่งตัง้นางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุัารบริษัทเพื่อท าหน้าที่จัดกัารประชุม
คณะกัรรมกัารบริษัท และจัดกัารประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จัดท ารายงานกัารประชุมคณะกัรรมกัาร รายงานกัารประชุมผู้ ถือหุ้น
รายงานประจ าปี ตลอดจนจัดเก็ับเอกัสารตามที่กัฎหมายกั าหนด โดยเลขานุกัารบริษัทที่คณะกัรรมกัารแต่งตัง้ขึน้                       
เป็นผู้ที่คณะกัรรมกัารเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในกัารบริหารงานเลขานกุัารบริษัท  
(ข้อมลูเลขานกุัารบริษัทปรากัฏตามเอกัสารแนบ 1)                         รับรองความถกูัต้อง……………………………................ 



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

สว่นท่ี 2 หน้า 2.8-5 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
(กั) ค่าตอบแทนคณะกัรรมกัาร 

 
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 

 เบีย้รายเดือน เบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ   
     ประธานกัรรมกัาร - 10,000 บาท 
     รองประธานกัรรมกัาร - 7,000 บาท 
     กัรรมกัาร - 6,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
     ประธานกัรรมกัารตรวจสอบ 20,000 บาท 10,000 บาท 
     กัรรมกัารตรวจสอบ - 8,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
     ประธานกัรรมกัารบริหารความเสีย่ง - 6,000 บาท 
     กัรรมกัารบริหารความเสีย่ง - 4,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหาร   
จ่ายค่าเบีย้ประชมุคณะกัรรมกัารบริหารตามจริง แต่ไม่เกิัน 15 ครัง้/ปี   
กัรรมกัารบริหารที่เป็นพนกัังานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเบีย้รายเดือน   
     ประธานกัรรมกัารบริหาร 25,000 บาท 6,000 บาท 
     กัรรมกัารบริหาร 10,000 บาท 4,000 บาท 

 
สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

  รอบบญัชีปี 2560 
(1 ก.ค. 59 - 30 ม.ิย. 60) 

 รอบบญัชีปี 2561 
(1 ก.ค. 60 - 30 ม.ิย. 61) 

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
 (บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
 (บาท) 

เบีย้ประชมุกัรรมกัาร   14 582,400  8 870,000 
ค่าตอบแทน   6 247,726  4 740,000 
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รายละเอียดค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี 2560 – 2561 

ชื่อ-สกุล ปี 2560 
(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60) 

ปี 2561 
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) 

กัรรมกัาร
บริษัท 

กัรรมกัาร
ตรวจสอบ 

กัรรกัาร
บริหาร
ความ
เสีย่ง 

กัรรมกัาร
บริหาร 

กัรรมกัาร
บริษัท 

กัรรมกัาร
ตรวจสอบ 

กัรรกัาร
บริหาร
ความ
เสีย่ง 

กัรรมกัาร
บริหาร 

กัรรมกัาร
สรรหา
และ

พิจารณา
ค่าตอบ 
แทน 

1. นายไกัรฤทธ์ิ  บณุยเกีัยรติ /1 16,000 8,000 - - - - - - - 
2. นางกันกัรัตน์  เสรีพงศ์ /2 - - 3,000 - - - - - - 
3. นายธีรชัย  ลนีะบรรจง 58,000 - - - 54,000 - - 52,000 4,000 
4. ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 94,000 - 17,000 42,000 90,000 - 18,000 88,000 6,000 
5. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ 62,000 40,000 8,000 - 54,000 60,000 8,000 - - 
6. นายประกัาศ จนัทเพ็ชร์ /3 28,000 - - 8,000 - - - - - 
7. นายธนกัฤต  พินิตกัาญจนพนัธุ์  /4 38,000 - 8,000 28,000 49,000 - 12,000 51,000 - 
8. นายกิัตติ  อธินนัท์ 36,000 24,000 - - 54,000 48,000 - - 4,000 
9. นายมานิตย์  กัู้ธนพฒัน์ 30,000 16,000 - - 42,000 40,000 - - 4,000 
10. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ - - - - 36,000 - - 48,000 - 
11. พลต ารวจโท สมคิด  บญุถนอม/5 - - - - - - - - - 
12. นายศิวา  นาคธารีย์/6 - - - - - - - 12,000 - 
13. นายชวลติ  สวุตัถิกัุล/7 - - - - - - - - - 
          
หมายเหตุ : /1=นายไกัรฤทธิ์ บณุยเกีัยรติ ออกัจากัต าแหนง่กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารอิสระ และกัรรมกัารตรวจสอบโดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 16สงิหาคม 2559  
              : /2=นางกันกัรัตน์  เสรีพงศ์ ออกัจากัต าแหนง่ กัรรมกัารบริษัท รองประธานกัรรมกัารบริษัท รองประธานกัรรมกัารบริหาร   
 กัรรมกัารบริหารความเส่ียง  และผู้อ านวยกัารฝ่ายบญัชีและกัารเงิน โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9  สงิหาคม  2559  
                  : /3= นายประกัาศ  จนัทเพช็ร์ ออกัจากัต าแหนง่ต าแหนง่  กัรรมกัารบริษัท    กัรรมกัารบริหาร  กัรรมกัารผู้จดักัาร  และกัรรมกัารผู้มีอ านาจ  
 ลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี  24  ตุลาคม  2559  
               : /4=นายธนกัฤต  พินติกัาญจนพนัธุ์  ออกัจากัต าแหนง่ กัรรมกัารบริษัท กัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารบริหารความเส่ียง  
 กัรรมกัารผู้จดักัาร และกัรรมกัารผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1  มิถุนายน 2561  
                  : /5=พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม   ด ารงต าแหนง่  กัรรมกัารบริษัท  มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2561  

  :    /6 = นายศิวา นาคธารีย์ ด ารงต าแหนง่ กัรรมกัารบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

  :    /7 =นายชวลติ สวุตัดิกัุล ด ารงต าแหนง่ กัรรมกัารบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิกัารต่างๆ อาทิ เงินสมทบกัองทุน  

ส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยไม่รวมค่าเบีย้ประชมุกัรรมกัาร 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริหารและผู้บริหาร 

  รอบบัญชีปี 2560 
(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60) 

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

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

             เงินเดือน    5 13,119,249  5 9,977,385 
        

รวม    13,119,249   9,977,385 

 
8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 

  -ไม่มี- 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560  บริษัทมีกัารว่าจ้างบุคลากัรทัง้สิน้จ านวน 138  คน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60  ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61  
พนักงานประจ า     

- พนกัังานส านกัังาน จ านวน 73 คน 66 คน 
- พนกัังานโรงงาน จ านวน 63 คน 65 คน 

รวม 138 คน 131 คน 

 
8.5.1 ค่าตอบแทนบุคลากร 

 ค่าตอบแทนบคุลากัร มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

(หนว่ย : บาท) 
งวดบัญชีปี 2560 

สิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 60 
งวดบัญชีปี 2561 

สิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. 61 
ค่าตอบแทนของพนกัังานประจ าของบริษัท 
ในรูปเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกัองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

61,278,316.75  64,286,261.38 

ค่าตอบแทนของลกูัจ้างรายวนัของบริษัทในรูปค่าจ้าง 
 

- - 

 61,278,316.75 64,286,261.38 

 
 
 
 

รับรองความถกูัต้อง……………………………................ 



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

สว่นท่ี 2 หน้า 2.8-8 

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทให้ความส าคัญกัับบุคลากัรของบริษัท โดยบริษัทถือว่าบุคลากัรของบริษัทเป็นทรัพยากัรที่มีคุณค่า และ            
มีความส าคญัอย่างมากัต่อกัารเติบโตในธุรกิัจ ซึง่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเน้นให้ความส าคัญกัับขัน้ตอนกัารคัดเลือกั
พนกัังานเพื่อเข้าร่วมงาน รวมไปถึงกัารเน้นกัารพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากัรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ             
ในกัารท างาน และเน้นกัารสร้างขวัญกั าลังใจให้แก่ัพนักังานและบุคลากัรของบริษัท ด้วยกัารกั าหนดระบบค่าตอบแทน               
กัารจดัสวสัดิกัารที่เหมาะสม และกัารวางระบบความเจริญก้ัาวหน้าในหน้าที่กัารงานให้แก่ัพนักังาน เป็นต้น 
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9. การก ากับดแูลกิจการ 
9.1 การก ากับดูแลกิจการ 

 ที่ผ่านมาบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ ดีตามแนวทางที่             
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 :  สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ           
นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สทิธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ 
สทิธิในการที่จะได้รับสว่นแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการ
ร่วมตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี               
การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิ พืน้ฐานต่างๆ 
ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้สดุรอบบัญชี             
ในแต่ละปี พร้อมทัง้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้ น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งวันนัดประชุม
ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็น                
ของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะ                 
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ที่บริษัท
ได้จัดสง่ไปพร้อมกับหนงัสือนัดประชุม โดยในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลอืกใช้และจัดเตรียมสถานที่         
ที่เดินทางไปได้สะดวก รวมถงึวนัและเวลาที่เหมาะสม 

3. ในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุม              
ในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้นี  ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีกรรมกา รและผู้ บริหาร                      
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

4. หลังเสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะท าการแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที               
ก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทกึการประชุมผู้ ถือหุ้น
ทกุครัง้ โดยมีเนือ้หาที่ประชมุถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ การแจงคะแนน
นบัทกุๆ วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจดัส่ง
ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 2 :  การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 นอกจากการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้กลา่วไว้ข้างต้นแล้วนัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้กับ
ผู้ ถือหุ้ นทุกราย โดยในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน                    
โดยก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้ นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่                   
ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม 
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 บริษัทยังมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
เท่านัน้ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้ โดยทัง้นีก้รรมการ
และผู้ บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่น ามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และบริษัท
ก าหนดให้ผู้ บ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                        
ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 นอกจากนี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า
วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอวาระดังกล่าว
เข้าที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้สามารถ
เสนอให้เพิ่มวาระการประชมุได้ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Roles of Stakeholders)  
 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนักงาน
และผู้ บริหารของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่ แข่งขัน คู่ ค้า และลูกค้าเป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า                      
การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีดังกล่าวได้รับการดแูลเป็นอย่างดี 
โดยบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

▪ พนักงาน : บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะท าให้
บริษัทประสบความส าเร็จ บริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมถึง             
การดูแลให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานร่มร่ืน สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี ้บริษัทยังปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่นการจัดให้มีอาหาร
กลางวัน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม            
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและรถรับ-สง่ พนกังาน เป็นต้น  

▪ ลูกค้า : บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า รวมถึงการ
ด าเนินนโยบายการให้บริการหลงัการขายที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า ภายใต้
การก าหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมถงึการรักษาความลบัของลกูค้า 

▪ ผู้ถือหุ้น : ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนทกุวาระ และ
ให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ จะตอบ                
ข้อซกัถามและให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหุ้น 

▪ คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน                 
ที่เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สจุริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

▪ คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาและ/หรือข้อตกลงที่ท าร่วมกัน ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้า                  
ที่เป็นธรรม และเหมาะสม 

▪ สิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมข้างเคียง 
ด้วยการก าหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคย
ได้รับการร้องเรียนใดๆ 
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▪ สถาบันการเงนิ : บริษัทปฏิบติัและให้ความส าคญัต่อผู้ให้กู้  และคงรักษาความสมัพนัธ์อนัดี เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่และเชื่อถือ และให้เกียรติต่อผู้ให้กู้ตามสญัญาที่ผกูพัน 
 

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมูล               
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ                   
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้ น            
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com  
 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relation) นัน้ บริษัทยังไม่ได้จัดตัง้หน่วยงานขึน้เฉพาะ  แต่ได้
มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เป็นผู้ดูแลการติดต่อสือ่สารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง โดย
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี                     
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น าซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
และเพื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการและแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ดงันี  ้
 

1. นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูล 
 คณะกรรมการของบริษัทค านึงถึงความส าคัญของนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles 
of Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนีบ้ริษัทยังให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุม
และบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยค านึงถึงเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ และด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ 

2. ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในเร่ืองดงัต่อไปนี  ้

- ก าหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 
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- ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอให้เป็นไปตามแผนงาน                
เพื่อบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ 

- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม ่าเสมอ อนึ่ง โดยบริษัทแกรนท์ ธอร์นตัน 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท               
ในการตรวจสอบบัญชีประจ าปี และไม่พบจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ส าคัญในระบบดงักลา่ว 

- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ 

 
3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัท              
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  โดยในการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบ                     
จากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนัน้  ทัง้นี  ้การอนุมัติการ              
เข้าท ารายการระหว่างกันค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท  ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากนี ้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีสว่นร่วม
ในการอนุมติัรายการระหว่างกนัในลกัษณะดงักล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็น
รายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติ                   
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้บริษัทยังก าหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท                
โดยก าหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้  ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เท่านัน้ โดยทัง้นีก้รรมการและ
ผู้บริหารของบริษัททุกคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่น ามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม  
 

4. จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคัญของการสร้างค่านิยมเก่ียวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 
จึงได้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อักษรขึน้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่            
การงาน ผู้ ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสีย่งต่อการขัดจริยธรรม 
และอาจเป็นเหตใุห้เป็นการขดัต่อกฏหมายด้วย โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ดังนี ้
 (1) หลกัการในการด าเนินธุรกิจ 

• วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

• ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น 

• การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 (2)  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั 

• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

• การใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯและรักษาข้อมลูสว่นตัวลกูค้า    
 (3)  ความรับผิดชอบบริษัทฯ และทรัพย์สนิของบริษัทฯ     

• การปกป้องทรัพย์สนิของบริษัทฯ  
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• การจดัท าเอกสาร 

• การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

• ทรัพย์สนิทางปัญญา 

• การแสดงความคิดเห็นและการให้สมัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน 

• สทิธิมนษุยชน 
 (4) การปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

• นโยบายและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น  

• นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน 

• นโยบายและการปฏิบติัต่อลกูค้า 

• นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้

• นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

• นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและสว่นรวม 
(5) การดแูลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ  
(6) การรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
 

5. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจ านวน 3 คน จากจ านวน
และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 คน กรรมการบริษัททัง้หมด 7 คน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมากกว่า          
หนึง่ (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะช่วยถ่วงดลุอ านาจของกรรมการบริหาร 
 

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดับที่สงูเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท
ต้องการได้ ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยเชื่อมโยงกับผล           
การด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน 
 

7. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม               
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ (รายละเอียดสถิติการเข้าประชมุในหวัข้อ 9.7) 
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8. คณะอนกุรรมการ 
8.1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตลุาคม 2550 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  มีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน และเป็นคณะกรรมการอิสระทัง้ 3 คน  กรรมการตรวจสอบ               
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี  ติดต่อกันนับจากวันที่ ได้ รับแต่งตัง้                        
จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ นในปี ถดัไป กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อ
และแต่งตัง้ เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน
ความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นัน้ เป็นการประจ าทุกๆปี  โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตาม
รายละเอียดในหวัข้อ 9.2 เร่ืองคณะกรรมการชดุย่อย 

 
 8.2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561  มีกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 2 คน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นไปตามรายละเอียด
ในหวัข้อ 9.2 เร่ืองคณะกรรมการชดุย่อย 
 
 8.3. คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2550  มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
เพื่อช่วยก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีคณะกรรมการบริหาร 5 คน             
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2                
เร่ืองคณะกรรมการชดุย่อย 
 8.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2561  มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 3 ปี  คณะกรรมการสรรหาต้องดแูลเร่ืองแผนสบืทอดต าแหน่ง ( succession plan ) ระดบัผู้อ านวยการขึน้ไป 
และประเมินผลการปฎบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคนในการที่จะมีการด ารงต าแหน่งต่อเมื่อครบวาระ  โดยอ านาจหน้าที่                  
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อ 9.2  เร่ืองคณะกรรมการชดุย่อย 
 

9. ระบบการควบคมุภายใน 
 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
จงึได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในที่ เก่ียวกับระบบการเงิน                
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั น้ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด               
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจ าปี
และไม่พบจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ส าคัญในระบบดงักลา่ว                               รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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10. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจที่ส าคญัและการก ากับดูแลกิจการ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี โดยการจดัท างบการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกนโยบายบญัชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า รวมทัง้                  
มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผล             
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม  ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและประเมินคณะกรรมการรายบุคคล              
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ท าการวิเคราะห์และ               
หาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป 

 

12. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมสมัมนาหลักสตูรที่เป็นประโยชน์             
ต่อการปฏิบัติหน้าที่  รวมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ                      
อย่างสม ่าเสมอ และน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัท ต่อไป 
 หลกัสตูรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูได้เข้าร่วมสมัมนาในปี 2560/2561  มีดงันี ้

วันที่ จ านวน
ชั่วโมง/วัน 

หวัข้อการอบรม/สัมนา สถาบนัที่จัดอบรม 

6/7/2560-17/11/2560 118 ชม. ABC Difference รุ่นท่ี 7 สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรค์เชิงธรุกิจ 

21/7/2560 6 ชม. กฎหมายการขนส่งวตัถอุนัตรายและสินค้าอนัตราย
ทางถนน 

บ.เคมเซฟ คอนซลัแทนส์ จก. 

23-24/8/2560 12 ชม. คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน SHAWPAT 

13/9/2560 6 ชม. เรียนรู้สู่กรููเศรษฐกิจ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

4-5/10/2560 12 ชม. ผู้จดัการระบบคณุภาพ ISO9001:2015 for MR/QMR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

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. ติวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2561 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

22/2/2561 6 ชม. Heat Insulation & Easy Clean Paint Jebsen & Jessen Ingredients และ 3M 

14/3/2561 6 ชม. การประเมนิความเสี่ยง เพื่อใช้ในการจดัท าเอกสาร 
ISO9001:2015 

อ.วิภษิูต  จนัทร์มณี 

6/6/2561 12 ชม. Smart Color & Epoxy Hardener Solution DKSH 
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13. การวางแผนสบืทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) 
 คณะกรรมการก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้ บริหารระดับสูง                   
ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที           
หากต าแหน่งส าคัญดังกล่าวว่างลง โดยบริษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีประวัติกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ           
10 ปีย้อนหลงัก่อนวนัย่ืนค าขออนุญาต รวมทัง้ไม่มีประวติัถูกพิพากษาถึงที่สดุให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน
หนงัสอืเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตดัสนิ 

14. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทจุริต 
 บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และ                 
มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ต่างๆ ของบริษัทฯ      
 ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ดังนัน้ DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่ งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                
โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชั่นนัน้เป็นภัยร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 บริษัทฯ ได้จัดท าแบบประเมินตนเองในเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้ย่ืนแบบประเมินตนเอง
ดงักลา่ว ซึง่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา และบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ดังกล่าว               
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าว            
จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่  16 สิงหาคม 2559                   
ณ ห้อง Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั  
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 เพื่อให้มั่นใจว่า DIMET มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ              
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกิจ
ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จัดท า “นโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กร             
แห่งความยัง่ยืน 
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 นอกจากนัน้บ ริษัทฯ ยังจัดให้มี ช่ องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น                         
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท า                
ที่อาจท าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึน้กับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุ
รายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายัง
ช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ 
1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที ่auditcom@dimetsiam.com     
1.2. เลขานกุารบริษัท  yuppadeek@dimetsiam.com     

 
2.  สง่ไปรษณีย์ ปิดผนกึ มายงั  

 2.1. คณุวรรณา เมลอืงนนท์  
        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ              หรือ 
       2.2. นางยพุดี  คู่เพ็ชร์งาม 
       เลขานกุารบริษัท  
 
     บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)  
            เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม่  
           อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
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 บริษัทยังก าหนดข้อพึงปฏิบติัใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ืองการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุริต มีคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ความขัดแย้ง              
ทางผลประโยชน์  การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า  นโยบายต่อคู่ค้า  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน                 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้                 
อย่างมีเหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิและเพื่อให้ทราบ
จดุอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน                     
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่อย่างมีเหตผุลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
 บริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในเชิงปฏิบัติ (Anti-Corruption in 
Practice) ให้พนักงานทุกปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนกังานให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผลกระทบ
ที่เกิดจากการคอร์รัปชัน่ ต่อบริษัท และต่อตวัพนกังานเอง 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการ             
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมาย                
ที่ใช้บังคับกบับริษัทฯ  รวมถึงวตัถปุระสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ            
ความระมดัระวงัเพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับ 

กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
2. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ                   

ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ

งบประมาณประจ าปีของบริษัท  โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่า
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกรรมการ
ผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด            
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

5. มีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
6. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ

บ าเหน็จรางวลัของพนกังานในบริษัท 
7. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคุมก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทัง้จัดท ารายงาน

ต่างๆ ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 
8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ            

โดยจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินและต้องจดัให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน

รายงานทางการเงินนัน้ให้เสร็จก่อนจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
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10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั ง้คณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปีรวมทัง้ติดตามผล                
การประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

11. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญช ี               
ของ บริษัท  

12. พิจารณาอนมุติัข้อก าหนดอ านาจการอนุมติัวงเงิน 
13. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ปัจจบุนั 
14. แต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิ บัติงานต่างๆตามระเบียบและข้อบังคับ                   

ที่เก่ียวข้อง 
15. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังต่อไปนี  ้คณะกรรมการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ                       

จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม           
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
 ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
 ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ ส าคัญ                      

การมอบหมายให้บุคคลอื่ นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่ น                          
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกัน 

 ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคับของบริษัท 
 จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 ฉ) การเลิกบริษัท 
 ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
 ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
  
 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง                  
ไม่มีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก าหนดและประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับการท ารายการเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี โดย 1 ปี ในที่นี  ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ                 
ผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับ          
การเสนอชื่อและแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดงันี  ้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                  

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย             
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง       
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี  ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จ านวนการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ             
แต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
บริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ                 
ฝ่ายบริหาร           
                                                                                                                 รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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9. พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตราก าลงัของฝ่ายงานตรวจสอบ
ภายใน 

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
11. สอบทานและอนมุติักฎบตัรของฝ่ายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
12. จดัท ารายงานการปฏิบติังานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
13. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชุม

เพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 
15. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี และด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่
ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นในปี ถัดไป   ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้    ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ                  
ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตผุล 

 
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง                 

ความเสีย่งประเภทต่างๆ ที่ส าคญั คือ ความเสีย่งด้านยทุธ์ศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ 
และความเสีย่งด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม กฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ  

2. พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุม
ความเสีย่งของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ 

3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบาย 

4. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเสีย่ง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก ากับ
ดแูลและสาธารณะ 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
กลยทุธ์ที่ก าหนด 

6. ปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
8. มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่ง 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้  การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธาน
คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

 
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่าง ๆ           

ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 
2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและ

งบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ 
พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. พิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ ยืม 
จ าน า ค า้ประกัน และการอื่นใด รวมถงึการซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสทิธ์ิที่ดิน เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท 
ภายใต้อ านาจวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุัติ) 

4. ก าหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอ านาจให้กรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอน
และกฏระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสญัญาจ้างแรงงานส าหรับพนักงานระดบั 2 
(Level 2) ลงไป ทัง้นีส้ าหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1)  คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

5. ก ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ได้ 

6. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่ เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรอง                
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

7. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 
8. รายงานเร่ืองที่มีนยัส าคญัของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 
9. ด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
10. มีอ านาจแต่งตัง้ประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม

และมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธาน           
ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม 

11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของการประชมุได้ตามที่เห็นสมควร 

12. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตัง้ผู้ รักษาการณ์               
เพื่อปฏิบติัหน้าที่แทนเป็นคราวๆไป โดยผู้ รักษาการณ์มีอ านาจหน้าที่เท่ากบัประธานกรรมการบริหาร 

13. ทบทวนและพิจารณาอนมุติักฎบตัรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลา่วข้างต้น จะไม่รวมถงึอ านาจ  

รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศส านักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม                
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบงัคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมาย              
ที่เก่ียวข้องก าหนด 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้ 
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น 
3. กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการด ารง

ต าแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร 
4. กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบัติและมีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

•  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท  การลาออกให้มีผลตัง้แต่

วนัที่ใบลาออกไปถงึบริษัท 
6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ                     

เข้าเป็นกรรมการบริหารแทน 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถงึอ านาจ 
และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศส านักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุัติรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 
 

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การสรรหา 
 

1. จดัท า นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จดัการ ผู้อ านวยการอาวโุสและผู้อ านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ รวมทัง้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซบัซ้อน 
ของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

                    รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ            
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ 
ผู้อ านวยการอาวุโสและผู้ อ านวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อ            
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้พิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามี คุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฏบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฏหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้ไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมาย
กฏหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท จะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกบับคุคล         
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

3. ดูแลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการ
ผู้อ านวยการ และผู้ บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้ จัดการหรือผู้ บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือ                    
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถ ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการ             
สรรหาฯ จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัท               
เพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก ากับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากร                  
ให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจที่เหมาะสม 

4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการ               
ที่ครบวาระ 

5. พิจารณาความเป็นเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ มี
คณุสมบติัรครบถ้วน 

6. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และ                 
ควรน าเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่  ผลงาน (Contribution) รวมทัง้ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ              
การประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

7. พิจารณารูปแบบและจดัท าแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อ านวยการ
อาวุโสและผู้อ านวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทัง้บุคลากรชุดปัจจบุันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทบทบาท
หน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่ส าคัญเช่นสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฏเกณฑ์หรือกฏหมายที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทเป็นต้น 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 
การก าหนดค่าตอบแทน 
 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด 
หลกัเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จัดการ 
ผู้ อ านวยการอาวุโสและผู้ อ านวยการ รวมทัง้การปรับเงินเดือนของกรรมการผู้ จัดการ ผู้ อ านวยการอาวุโสและ
ผู้ อ านวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติต่อไป             
แล้วแต่กรณีทัง้นีค่้าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอตุสาหกรรมรวมถึง 
พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกั
ของบริษัท และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

2. จดัท านโยบายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้ อ านวยการอาวุโสและผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี และน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ                               รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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3. เปิดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท ารายงานการก าหนด
ค่าตอบแทนดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

4. พิจารณากลัน่กรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร 
5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท (กรณี
กรรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ
สรรหาฯ ได้อีก  กรณีที่กรรมการสรรหาฯ เป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหาฯ คนดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี รวมทัง้เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการกรรมการสรรหาฯ ได้อีก 
 
ข้อก าหนดอ านาจการอนุมัติวงเงนิ ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2561 

ต าแหน่ง 
การซือ้ขายทรัพย์สินถาวร  การจัดซือ้สินค้า และ/หรือ วัตถุดิบ  การขอวงเงนิสถาบันการเงนิ 

(บาท)  (บาท)  (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท    เกิน 10,000,000     เกิน 15,000,000      เกิน 15,000,000 
คณะกรรมการบริหาร ไมเ่กิน 10,000,000  ไมเ่กิน 15,000,000   ไมเ่กิน 15,000,000 
ประธานกรรมการบริหาร ไมเ่กิน 5,000,000  ไมเ่กิน 10,000,000  ไมเ่กิน 10,000,000 
กรรมการผู้จดัการ ไมเ่กิน 1,000,000  ไมเ่กิน 5,000,000          ไมเ่กิน   5,000,000 

 
 บริษัทมีการจดัท างบประมาณประจ าปี (Budget) ส าหรับการลงทุนรวมถงึค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท
ในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการด าเนินธุรกิจ โดยทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท           
ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจารณาอนมุติังบประมาณประจ าปีส าหรับงวดบัญชีปีถดัไปในช่วงเดือนเมษายน - มิถนุายนของทกุปี 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ 
1. น าเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 
2. วางแผนและควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
3. ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
4. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
5. มีอ านาจในการอนุมัติการซือ้ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท 

(รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุติั) 
6. มีอ านาจในการจ้างงาน แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอตัราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน 

และโบนสั ส าหรับพนกังานระดบั 3 (Level 3) ลงไป ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
7. หากพนกังานระดบั 1-2 (Level 1-2) มีการลาออกให้กรรมการผู้จดัการแจ้งคณะกรรมการบริหาร  

 
รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้น จะไม่รวมถงึอ านาจ และ/
หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทย่อย            
ซึง่การอนุมติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาและแต่งตัง้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสงู ทัง้นีบุ้คคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบัติ
ครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                        
ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็น
บคุคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวติักระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงัก่อนวันย่ืนค าขออนุญาต 
รวมทัง้ไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่ สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง                     
มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตดัสนิ โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา ดงันี ้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน                   

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้
2.1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสยีง 
2.2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ              

ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ            

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ                 
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึง
บริษัท 

5. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง          
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

            รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลอือยู่มีมติอนมุัติ
เลอืกบคุคลซึ่งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเก่ียวกบับริษัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายเก่ียวกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
กรรมการที่ยงัเหลอือยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

7. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. มีกรรมการจ านวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาและแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น                    

ของบริษัท 
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบั ติตามที่

ก าหนดในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณุสมบัติในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้
ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย            
1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท า
หน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

4. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้เพียงคณะเดียว 
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

เป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ บริหารหรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ที่ เก่ียวข้องหรือ                 
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

6. ผู้จดัการฝ่ายงานตรวจสอบภายในหรือเลขานกุารบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีจ านวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ประกอบด้วย 

1. กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ            
1 คน (โดยต าแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน 

2. ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึง่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลอืกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ซึง่จะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก
อีกจ านวนหนึง่ก็ได้ 

2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน 
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

 
                     รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จ าเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท 
3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ 
4) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการ

สรรหาฯ เก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุน าส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบัญทึกรายงาน
การประชมุ 

 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม              
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี  ้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ            
รายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทัง้นี  ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ           
สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา           
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ               
เคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้ว              
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่                   
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง     
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ ย่ืนค าขออนุญาต                     
ต่อส านกังาน 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น                   
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนิน

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

 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ                
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ มีวิสยัทัศน์ รวมทัง้จะต้องอุทิศเวลาให้กบับริษัทเพื่อจะได้ปฏิบติัหน้าที่             
อย่างเต็มที่ และมีอ านาจในการตัดสนิใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงไม่มีลกัษณะที่แสดง
ถงึการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านักงาน กลต. 

               ก าหนดเป็นไปตามฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม ่
3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลกัสตูร Director  Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นบัจากวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ 
4. กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า              

5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า                  
5 บริษัท  คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสทิธิภาพในการปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการท่านดงักล่าว 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลต้องห้าม                

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่ก าหนดไว้ดงันี ้

1. เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน              
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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5. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ  1.0 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นับรวมหุ้ น             
ที่ถือโดยผู้ ที่เก่ียวข้องด้วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการ               
จดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บตุร เป็นต้น) 

6. สามารถปฏิบติัหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง (หมายความ
รวมถึง ผู้ที่มีความสมัพันธ์หรือเก่ียวข้องกบับริษัท จนท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคลอ่งตวั เช่น ลกูค้า 
เจ้าหนี ้ลกูหนี ้หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคัญ เป็นต้น) หรือญาติสนิทกบับคุคลดงักล่าว 

7. มีความเป็นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือต าแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ รวมถึง
ไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะท าให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พงึจะเป็น 

8. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตัง้ใจที่จะเพิ่มพูนความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธิผลในการท างาน 
 

คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบติัหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ 

2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบคุคลผู้มีคุณสมบติัดังนี ้

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นอย่างดี              
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและ                
ปฏิบติัหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

2. คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และกฏหมายอื่นไดทีเก่ียวข้อง 

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ               
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้ง            
ให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

 
คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีจ านวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ประกอบด้วย 

1. กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ       
1 คน (โดยต าแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน 
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2. ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหารความเสี่ยง
คดัเลอืกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งกรรมการบริหาร
ความเสีย่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้ 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและ              
ใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการใน              
บริษัทย่อย มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทย่อย นอกจากนีก้ารท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่สินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอื่นๆ ให้ใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการท ารายการในลกัษณะ
เดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบ
เดียวกนักบับริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและน ามาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัตามก าหนด 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 ส าหรับการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้าง
เข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นใน              
กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถ            
น าข้อมลูภายในไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ส าหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ ต้องเป็น               
ผู้มีอ านาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้มีการก าหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ ใด ทัง้นีส้ าห รับ
ข้อมูลสรุปทัง้หมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน /
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท หลงัจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่เป็นขณะเดียวกันหรือหลงัจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ผู้ บริหารของบริษัททุกคนมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ                   
โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารคนใด
แต่อย่างใด 
 บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ             
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 ทัง้นี ้หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อก าหนด ข้อบังคบั และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะ
ด าเนินการลงโทษ ตามที่ได้ก าหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนกังานของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้แก่ บริษัท แกรนท์ 

ธอร์นตนั จ ากดั ดงันี ้
                   (หนว่ย : บาท) 

 ปี 2560 
(1 ก.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60) 

ปี 2561 
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61) 

1. ค่าสอบบญัชีประจ าปี   
1.1. DIMET และงบการเงินรวม 500,000 500,000 
1.2. บจก.เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 190,000 190,000 

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

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

รวมเฉพาะบริษัท DIMET 920,000 920,000 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 
- ไม่ม ี– 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีการจัดประชุมกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้หมด 9 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของ
กรรมการมีดงันี ้

รายชื่อกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
1. ดร.ปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 9/9  ครัง้ 
2. นายธีรชัย ลนีะบรรจง 9/9  ครัง้ 
3. นายธนกฤต พินิตกาญจนพนัธุ์ /1 

  
7/9  ครัง้ 

4. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 9/9  ครัง้ 
5. นายกิตติ อธินนัท์ 9/9  ครัง้ 
6. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ 7/9  ครัง้ 
7. นายโชคชยั เนียมรัตน์/2                               6/9  ครัง้ 
8. พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม/3                  -     ครัง้ 
หมายเหต ุ: /1=นายธนกฤต  พินติกาญจนพนัธุ์ ลาออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความ

เส่ียง  เส่ียง เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 
 : /2=นายโชคชยั เนียมรัตน์  ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   มีผลตัง้แต่วนัท่ี  
 1 กนัยายน 2560  โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเทา่กับวาระท่ีเหลืออยู่ของ  นายประกาศ  จันทเพช็ร์     
              :               /3= พลต ารวจโทสมคิด บญุถนอม ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 
 รับรองความถูกต้อง……………………………................ 

 



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

สว่นท่ี 2 หน้า 2.9-27 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการ
จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สทิธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านีก็้ได้ 
 

สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้หมด 6 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
1. นางสาววรรณา  เมลอืงนนท์ 6/6  ครัง้ 
2. นายกิตติ อธินนัท์ 6/6  ครัง้ 
3. นายมานิตย์ กู้ธนพฒัน์ 5/6 ครัง้ 

  
สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชุมทัง้หมด 3 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการบริหารความเสีย่งมีดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
1. ดร.ปัญญา บญุญาภิวฒัน์  3/3  ครัง้ 
2. นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 2/3 ครัง้ 
3. นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์ /1  3/3  ครัง้ 

  
หมายเหตุ : /1=นายธนกฤต พินติกาญจนพนัธุ์ ออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1  มิถุนายน 2561 

 
สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ณ วนัที่ 30  มิถุนายน 2561  คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้หมด 15 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริหารมีดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 
1. ดร.ปัญญา บญุญาภิวฒัน์ 15/15  ครัง้ 
2. นายธนกฤต  พินิตกาญจนพนัธุ์ /1 11/15 ครัง้ 
3. นายธีรชัย ลนีะบรรจง/2 13/15 ครัง้ 
4. นายโชคชยั เนียมรัตน์/3                                    12/15 ครัง้ 
5. นายศิวา นาคธารีย์/4                                      3/15 ครัง้ 
6. นายชวลติ สวุตัดิกุล/5                                       -     ครัง้ 

  
หมายเหตุ : /1=นายธนกฤต พินติกาญจนพนัธุ์ ออกจากต าแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 1  มิถุนายน 2561 
  

รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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หมายเหตุ :    (ต่อ)          
                                 /2 =นายธีรชยั ลีนะบรรจง ด ารงต าแหนง่  กรรมการบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 

/3 = นายโชคชยั เนียมรัตน์ ด ารงต าแหนง่  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 
                                /4 =นายศิวา นาคธารีย์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 
                                /5 =นายชวลติ สวุตัดิกุล ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริหาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 

 
สถติิการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมา 

 ณ วันที่  30  มิถุนายน 2561  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทัง้หมด 3 ครัง้                    
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริหารมีดงันี ้

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 

1.นางสาววรรณา เมลอืงนนท์ 3/3  ครัง้ 
2. นายกิตติ  อธินนัท์ 3/3  ครัง้ 
3.นายมานิตย์  กู้ธนพฒัน์   3/3  ครัง้ 
4.นายธีรชัย  ลนีะบรรจง 3/3  ครัง้ 

หมายเหตุ  :   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561  
                     วนัท่ี 8 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าองค์กรคือส่วนหนึ่งของสังคม และควรด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ             
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง  บริษัทได้จัดตัง้ทีมงานที่ท าหน้าที่             
ดูแลด้านนโยบายและด าเนินงานที่ เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสงัคมตัง้แต่ปี 2555 บริษัทได้วางนโยบายและด าเนินงานด้าน           
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันี ้
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

“บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายสี มีความมุ่งมั่นในการด าเนินการด้วยความรับผิดชอบ             

ต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขีน้จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์และ            

เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียกับองค์กร อีกทัง้มี จรรยาบรรณ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

เคารพต่อหลกัสทิธิมนษุยชน ไม่ขดัขวางสทิธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไม่ฝักใผ่ฝ่ายใด 

 

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคดัสรรวัตถุดิบ            

ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลกูค้า คู่ค้า สิง่แวดล้อม และชุมชน           

ที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆตามแนวปฎิบัติสากล ทัง้นีบ้ริษัท ยังมุ่งเน้น           

ในการสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสงัคมที่อยู่ร่วมกนั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้อง……………………………................ 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต 

บริษัทค านึงถึงความส าคัญของนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการก ากับดูแลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต  โดยค านึงถงึผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ คู่แข่งขัน คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้ น 
และชมุชน เป็นต้น 

นอกจากนัน้ บริษัทยังก าหนดข้อพึงปฏิบติัในเร่ือง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถึงรายละเอียดในเร่ืองการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบติัตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การใช้ข้อมูลภายในและรักษาข้อมูลส่วนตัวของลกูค้า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสงัคม          
และสิง่แวดล้อม และการติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  
 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส าคัญในการด าเนินงานตามปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยข้อมูล                    
ที่น าเสนอผ่านสื่อหรือผลติภัณฑ์ มุ่งเน้นการน าเสนอโดยไม่ละเมิดสทิธิ น าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเที่ยงตรง และค านึงถงึความเสมอภาค 
เท่าเทียมและยติุธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสยีทุกฝ่าย 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎกระทรวงแรงงานอย่างเคร่งครัดและให้ความส าคัญกับบุคลากรของบริษัท  โดยบริษัท          
ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความส าคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเว ลาที่ผ่านมา 
บริษัทเน้นให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพและศักยภาพ            
ในการท างาน เพื่อความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร รวมทัง้บริษัทได้ก าหนดระบบค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการ ต่างๆ        
อาทิ การจดัท าประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิตและอบุติัเหต ุ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ให้กบัพนกังาน 
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทได้จัดสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างเพื่อให้พนักงาน               
ได้มีสว่นร่วมในการท าประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

2. โครงการบริจาคสีให้กบัวัด โรงเรียนและสถานที่ต่างๆ    
 
เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายสี ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนและการบริจาคสีเพื่ อท าประโยชน์             

ให้กบัสงัคม อาทิเช่น 

ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของสี วัตถปุระสงค์ที่บริจาค 
1 ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงาน

ล าพนู 
129 หมู่ 10  ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอเมืองล าพนู 
จงัหวดัล าพนู 
51000 

- HOMEGARD SEALER SOLVENT BASE  
- HOMEGARD INTERIOR SMOKY WHITE HG961 
- DIMET MAXICLEAN SHIELD MATT 8440  เทา 
- TEXSEAL 400 CLEAR (A+B) 
HOMEGARD CEILING (WHITE / GREY WHITE ) 

- - DS STE 750 

เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับ
ระบบขนสง่ด้านการก่อสร้าง 

2 มสัยิดบ้านคลองลกึ 
เลขที่ 155 หมู่ 3 ต าบลพะวง 
อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 
90100 

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

ปรับปรุงสภาพสทีี่สภาพหลดุลอ่น
ให้ดสูวยงาม 
 
 

3 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 
ถนนแจ้งวฒันะ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  10220 

- HOMEGARD PRIMER WHITE  
- DIMET MAXICLEAN SHIELD 

- DIMET HIGH GLOSS ENAMEL SUEDE G464 

น าไปทาสอีาคารเรียนให้กบั
โรงเรียนถ า้คีรีวงศ์ให้มีความ
สวยงาม 

4 โรงเรียนคลองบางกะส ี 
หมู่ที่ 7 ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 
10540 
 
 

 

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

ทาสอีาคารเรียนให้มีความสวยงาม 
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ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของสี วัตถปุระสงค์ที่บริจาค 
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 

หมู่ที่   1  ต าบลโคกม้า  
อ าเภอประโคชยั 
จงัหวดับุรีรัมย์ 
31140 

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

ทาสอีาคารเรียน อาคารสหกรณ์  
รัว้โรงเรียน 
  

 
 

6 โรงเรียนวดัประตเูขียน  
หมู่ 5 ต าบลม่วงงาม 
อ าเภอสงิหนคร 
จงัหวดัสงขลา 90330 

- HOMEGARD INTERIOR GLEE 194.10 
- PROGARD MATT ENAMEL MIX GREY   
 
 

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน
ของนกัเรียน 

 
 

7 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 
หมู่ที่   1  ต าบลโคกม้า  
อ าเภอประโคชยั 
จงัหวดับุรีรัมย์ 
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 

ทาสอีาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมดุ 
รัว้ของโรงเรียนให้มีสภาพสวยงาม 

 
 

 

 

 

8 วดัช้างคลอด  
เลขที่ 82 หมู่ 4 ต าบลท่าหมอไทร 
อ าเภอจะนะ  
จงัหวดัสงขลา 
10130 

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

ทาสหีอฉันท์ที่มีการสร้างใหม่ 

9 วดัท่าคุระ 
เลขที่ 99 หมู่ 9 ต าบลคลองรี 
อ าเภอสทิงพระ 
จงัหวดัสงขลา 
90190 

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

ทาสกี าแพงวดัที่สภาพทรุดโทรม 
 
 

10 วดัท่าพรุ 
หมู่ 6 ต าบลฉาง 
อ าเภอนาทวี 
จงัหวดัสงขลา 
90160 

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

ทาสอีาคาร ศาลาวัดและก าแพง
ภายในวดั  
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ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของสี วัตถปุระสงค์ที่บริจาค 
11 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด  

 2/2 หมู่ที่ 1  ต าบล บางตลาด 
อ าเภอ ปากเกร็ด 
จงัหวดั นนทบรีุ 
11120 

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

ปรับปรุงอาคารสถานแรกรับเด็ก  

12 สถานีต ารวจภูธรน า้โสม 
ต าบลศรีส าราญ  
อ าเภอน า้โสม 
จงัหวดัอดุรธานี 
41210 

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

ปรับปรุงรัว้ของสถานีต ารวจและทา
อาคารของสถานี 

13 วดัเนินไศล 
หมู่ 9 ต าบลน า้น้อย 
อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
90110 

- HOMEGARD SEALER SOLVENT BASED   
- สนี า้ภายนอกและภายในเฉดสแีดง 
- PROGARD EXTERIOR MATT SIREN’SCALL 
26.30  

ปรับปรุงรัว้ของสถานีต ารวจและทา
อาคารของสถานี 

14 วดัแสงธรรมบรุาราม 
ที่อยู่. 219 หมู่ 3 ถนนสขุมุวิท  
ต าบล บางป ู 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 
สมทุรปราการ  
10280 

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

ท ากิจกรรม CSR ของบริษัท ฯ 
ทาสกี าแพงวดัให้มีสภาพสวยงาม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1  การควบคุมภายใน 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างย่ิง ในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินการ          
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทัง้ยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ  จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ           
และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนัน้บริษัทฯ จึงจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ            
อิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุ            
5 หัวข้อหลกั สอดคล้องตาม หลกัการบริหารความเสี่ยงของ  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Envirnment) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันก าหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ 
บทบาทหน้าที่ของผู้ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติเร่ืองต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ                
การควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลวุัตถปุระสงค์อย่างมีประสทิธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน        
ที่เก่ียวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสยัทัศน์และพันธกิจที่ตั ง้ไว้ ภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้จัดท า คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมหลักการในการด าเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางธุรกิจ             
ทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอันเป็นความลบั ความรับผิดชอบของบริษัทฯ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี การดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้อร้องเรียนด้านการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นขึน้ในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงเร่ือยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง               
ของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท าการทบทวนและปรับปรุงล่าสดุและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2561 เพ่ือให้บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยท่ีอยู่ ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ 
CG Code ซ่ึงส านักงาน กลต. น ามาใช้ในปี 2560 

นอกจากนี ้เพื่อปลกูฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเร่ืองนโยบายการบริหาร
กิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  แก่พนักงาน             
ทกุระดบั ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักถงึความส าคัญในเร่ือง
ของความซ่ือตรงทัง้ต่อตนเองและต่อสว่นรวม  

ส าหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ          
ในการเลื่อนต าแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกบัสดัสว่นการขึน้เงินเดือนของพนักงาน  ตลอดจนแผนในการ
พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง                  
ในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดในต าแหน่งงานที่ส าคัญ (Succession plan) 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของ

ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึน้ (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลมุความเสีย่งด้านกลยทุธ์  
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(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  (Compliance Risk) เป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการแต่งตัง้คณะท างานความเสี่ยง                       
ซึง่ประกอบด้วยผู้จัดการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและจัดการความเสีย่งสร้างความตระหนักในเร่ืองของความเสี่ยง
ให้เกิดขึน้ ซึง่ถือเป็นพฒันาการที่ส าคญั  

นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดท ารายงานการติดตามความเสี่ยงทุกไตรมาส               
เพื่อให้การบริหารความเสีย่งมีประสทิธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสีย่งในด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ มีการบริหารจดัการอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

3)   การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลกัษณ์อักษรและครอบคลมุกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทัง้ในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารงานทั่ว ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่
และล าดับชัน้ การอนุมัติในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ านาจด าเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ
ออกจากหน้าที่การบนัทกึบัญชีและข้อมลูสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกนั เพื่อเป็นการถ่วงดุล
และตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ  ตัง้ไว้            
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถกูน าไปใช้ในทกุระดบัขององค์กร 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ จัดท าข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนพนกังาน            
ทกุระดบัต้องสือ่สารข้อมลูให้เป็นไปอย่างถกูต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น  การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  บริษัทฯ            
ได้จัดให้ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถกูต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถด าเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้ก าหนดนโยบายดังกล่าวไว้ใน
คู่มือการบริหารกิจการที่ดี 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนผ่าน  2 ช่องทางหลัก  และการด าเนินการกรณีมีการ                 
ชีเ้บาะแสเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสที่เก่ียวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
แก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนหรือ           
หวัน่เกรงต่ออิทธิพลใดๆ 

5)   ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังด าเนินต่อไปอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้ บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ            
ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และท าหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้เพื่อป้องกันความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทฯ  กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้ น รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน  ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทฯ           
ในลกัษณะที่ไม่สมควร 
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ในการประชุม ผู้ บริหารประจ าสปัดาห์และประจ าเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและก ากับการด าเนินงานตาม
แผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี  ้หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ          
ในชดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อชีแ้จงสาเหต ุและแนวทางการแก้ไขโดยพลนั 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในที่จัดท าขึน้โดยส านักงานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลมุทัง้ 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น          
โดยการประเมินดงักลา่วได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสงัเกตที่เป็นนยัส าคญัในเร่ืองของความบกพร่องของการควบคมุภายใน หรือความสามารถในการ
ป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนกังานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบั ติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง                      

และเป็นผู้ทรงคุณวฒุิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายมานิตย์ กู้ ธนพัฒน์ และนายกิตติ อธินันท์              
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต  หน้าที่ และความรับผิดชอบ       
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ             
อย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี ทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชมุ ดงันี ้
 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ / 
จ านวนครัง้ประชุม 

นางสาววรรณา เมลืองนนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 
นายกิตต ิอธินนัท์ คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 
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สรุปสาระส าคัญในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีดงัต่อไปนี ้  

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อ ถือได้ของรายงานทางการเงิน  ทัง้งบการเงิน              
รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา 
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญในเร่ืองเหล่านี  ้ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับกระบวนการท างาน             
ที่มีความส าคัญ อีกทัง้ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจ าปี 
รวมถึงเพื่อสอบถามเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของ          
การเปิดเผยข้อมูล ประสทิธิผลของระบบควบคมุภายในที่จ าเป็นในการจดัท างบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทกึบญัชี 
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป  อีกทัง้ได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร         
1 ครัง้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงาน
เหตกุารณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน 

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุภายใน ทัง้จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอก
และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทัง้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์เก่ียวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี             
และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเร่ืองการด าเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ          
ได้น าข้อแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของบริษัทฯ เพื่อท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการท างานมีการควบคมุภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

การสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตสุมผลและประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการก าหนดเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้อย่าง            
เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลกัการที่คณะกรรมการบริษัทอนมุัติไว้แล้ว 

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิ 
หรือประเด็นอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต  เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพ         
ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน
หรือประเด็นอื่นๆ ประจ าไตรมาส 

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่ เหมาะสม
ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด 
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การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ             
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ             
ประจ าไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน  รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษา                 
ในด้านต่างๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแก่บริษัทฯ ในเร่ืองที่ส าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม          
ความพร้อมต่อความเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ  ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ 
ธอร์นตัน  จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ได้แก่ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้ สอบบัญชี           
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785  นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 และ/หรือ 
นายธีรศกัด์ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 6624 

ผู้ สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด และ               
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั ง้รายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของ
บริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์              
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  จากผลการประเมิน
ประจ าปี2561 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  ส่วนในด้านของผลคะแนน              
ทัง้แบบรายคณะและแบบรายบคุคลอยู่ในระดบัดีมาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  และน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน าเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้          
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
บคุคลที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้ตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบัญชี ในเร่ืองของ 
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รายการเก่ียวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีและปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 
 
หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 

1. หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบให้มีการจัดจ้างบริษัทลีแอนด์พินิจารมณ์ จ ากัดเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปี 2561 โดยมี ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

ทัง้นี  ้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  หรือ              
บริษัทผู้ ตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
(รายละเอียดคณุสมบติัผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) 

2. หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 
โดยปัจจุบนับริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม ซึง่เป็นเลขนกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นหวัหน้างานก ากบัดแูล

การปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ           
ของบริษัทฯ (รายละเอียดคณุสมบติัผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทตามเอกสารแนบ 3) 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่รายการที่เกิดขึน้เป็นการท ารายการกบับริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง ในกรณีของบริษัทย่อย บริษัทมีกรรมการและกรรมการ       
ผู้มีอ านาจลงนามร่วมกัน ในกรณีของบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ           
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการท ารายการดังกล่าวว่า  เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท มีความ
สมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
 

10.1 รายการระหว่างกันในปีท่ีผ่านมา 

1) รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย 

 

รับรองความถูกต้อง……………………………................

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

ACCT - เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามร่วมกนักบั
บริษัท โดยนายสรุพล รุจิกาญจนา นางอจัฉรา โมมินทร์ 
นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั นางสาวสยมพร บวัภูมิ 
และนายโชคชยั เนียมรัตน์ เป็นกรรมการใน ACCT ซึง่
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน  ACCT ได้แก่ นายสรุพล 
รุจิกาญจนา นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั และนาง
อจัฉรา โมมินทร์ 

1. บริษัทจ าหนา่ยสินค้าให้กับ ACCT 0.00 0.00 ACCT ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยสี รับเหมาทาสีงาน 
โครงการ และออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนมิ
แบบ Cathodic Protection ส าหรับทอ่ก๊าซใต้ดิน 
โครงสร้างเหลก็ใต้น า้ ฯลฯ 

  2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอันเน่ือง มา
จากการจ าหนา่ยสนิค้าให้กบั ACCT 

0.00 0.00  

  3. บริษัทมีรายได้ค่าเช่าจาก ACCT 60,000.00 60,000.00 ใช้เป็นพืน้ท่ีเก็บสนิค้า 

  4. บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมการ
จดัการจาก ACCT 

168,000.00 168,000.00 เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารจดัการ 
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รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย (ต่อ) 

หมายเหตุ:  - บริษัทได้ท าสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน และสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้า และสญัญาบริการส านกังานซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 602 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ กบั ACCT โดยมีระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2559  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ส าหรับการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังาน
และสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้าเดือนละ 5,000 บาท  ส าหรับการบริการส านกังานเดือนละ 13,000 บาท และส าหรับการบริการประกนัภยัเดือนละ 1,000 บาท 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พจิารณารายการระหวา่งบริษัทกบั ACCT ข้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 
2561 และมีความเหน็วา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดท่ีจะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนนิงานของกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้อง……………………………................ 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

ACCT 
(ต่อ) 

 5. บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ จาก ACCT ได้แก่ รายได้จาก
ค่าบริการขนสง่ และค่าโทรศพัท์ 

17,568.00 11,010.00 เพ่ือการบริหารต้นทุน และให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ 

  6. บริษัทให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้แก่ ACCT 1,079,644.00 1,079,644.00 บริษัทให้การสนบัสนนุทางการเงินกับบริษัทย่อย 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทัว่ไป 

  7. บริษัทมีรายการดอกเบีย้รับจาก ACCT 63,750.00 63,750.00  
  8. บริษัทมียอดลกูหนีอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากการให้เช่า

พืน้ท่ีเก็บสนิค้า ค่าธรรมเนียมการจดัการ และ
ค่าบริการอ่ืนๆ จาก ACCT 

190,056.00 125,658.00 เป็นการซือ้ขายท่ีเป็นไปตามธรุกิจปกติของบริษัท 
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2) รายการระหว่างบริษัทกบับริษัทที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ SUNCOAT ข้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 27 

สงิหาคม 2561 และมีความเหน็วา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดท่ีจะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนนิงานของกิจการ 
 
 

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พจิารณารายการระหวา่งบริษัทกบั SOLID ข้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 

2561 และมีความเหน็วา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดท่ีจะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนนิงานของกิจการ 
 

                        รับรองความถูกต้อง……………………………................ 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

SUNCOAT - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 
- บริษัทเข้าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน SUNCOAT  

1. บริษัทจ าหนา่ยสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

76,483,279.00 112,535,296.00 ผู้ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นของ SUNCOAT เป็นผู้มีความรู้
ความช านาญ และประสบการณ์ด้านการผลติสี
ทนความร้อน ท าให้บริษัทสามารถพึง่พา
เทคโนโลยีการผลติสีดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัท
สามารถขยายตลาดไปยงัสีทนความร้อนได้ 

 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอันเน่ืองมาจาก
การจ าหนา่ยสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

29,706,820.00 29,639,659.00 

  3. บริษัทซือ้สนิค้าจาก SUNCOAT 32,650,426.00 46,532,660.00 เป็นวตัถุดิบเฉพาะท่ีใช้ในการผลติสนิค้าของ 
SUNCOAT โดย SUNCOAT น าเข้าจากญ่ีปุ่ น   4. บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การซือ้สนิค้าจาก SUNCOAT 
4,418,248.00 16,382,803.00 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

SOLID - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากมีกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
บริษัท เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบันางอจัฉรา โมมินทร์ 
ซึง่เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
57 ของทนุจดทะเบียน และมีอ านาจควบคุม 

1. บริษัทจ าหนา่ยสินค้าให้กับ SOLID  196,707.00 548,505.00 ต้องการให้การสนบัสนนุทางธุรกิจกบับริษัท 
2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอันเน่ืองมาจาก

การจ าหนา่ยสินค้าให้กับ SOLID 
121,535.00 408,921.00 

3. บริษัทวา่จ้าง SOLID ก่อสร้างสนิทรัพย์
ถาวร 

0.00 0.00 บริษัทวา่จ้าง SOLID ด าเนนิการก่อสร้าง
อาคารและสิง่ปลกูสร้างเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายในอนาคต 

4. บริษัทจ่ายค่าบริการให้ SOLID 0.00 0.00 บริษัทวา่จ้าง SOLID ทาสีบ้านตวัอย่าง 
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หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พจิารณารายการระหวา่งบริษัทกบั UWC ข้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 

2561 และมีความเหน็วา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดท่ีจะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนนิงานของกิจการ 
 
 

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับ บจ.ยูดับบลิวซี อ าพนั ไบโอแมส ข้างต้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 
5/2561 เม่ือวนัท่ี 27 สงิหาคม 2561 และมีความเหน็วา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดท่ีจะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนนิงานของกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รับรองความถูกต้อง……………………………................ 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

เอือ้วทิยา เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 1. บริษัทจ าหนา่ยสินค้าให้กับ UWC 37,315.00 38,350.00 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู  
จ ากดั ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอันเน่ืองมาจาก 0.00 0.00  

(มหาชน)  การจ าหนา่ยสินค้าให้กับ UWC    
“UWC”      

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้สุด 30 มิ.ย. 61 

บจ. เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากเป็น 1. บริษัทจ าหนา่ยสินค้า 122,255 6,825 บริษัทฯจ าหนา่ยสีทาโครงสร้างสถานีไฟฟ้า  
ยูดบับลวิซี ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอันเน่ืองมาจาก 130,813 0.00  

อ าพนั   การจ าหนา่ยสินค้าให้กับ  บจ.ยูดบับลวิซี    
ไบโอแมส  อ าพนั ไบโอแมส    
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10.2 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง               
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2561  ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน          
เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจทัว่ไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว            
มีความสมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการก าหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
  

10.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ                
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่าง
กนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 
 

10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยตัง้อยู่
บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุร กิจประเภท
เดียวกนัที่บริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดและปฏิบัติ
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีโดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้อง……………………………................ 



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

สว่นท่ี 3 หน้า 3.13-1 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 
 
13.1 งบการเงนิ 

(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีท่ีส าคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน ของปี 2559 
2560 และปี 2561 สรุปได้ดงันี ้
 
 รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549  จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด                
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร         
ในสาระส าคญัตามหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย 

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549  จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด                 
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร           
ในสาระส าคญัตามหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
รายงานผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จ ากัด                  
ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร          
ในสาระส าคญัตามหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้อง……………………………................



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

สว่นท่ี 3 หน้า 3.13-2 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบดุล สิน้สุด 30 ม.ิย. 59 สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 สิน้สุด 30 ม.ิย. 61 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.77 13.19% 16.44 8.61% 12.55 7.74% 

ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง 23.84 10.56% 29.96 15.69% 27.05 16.67% 

ลกูหนีก้ารค้าอ่ืน 53.81 23.83% 40.95 21.45% 36.16 22.29% 

สินค้าคงเหลือ 54.40 24.10% 42.64 22.34% 32.25 19.88% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3.64 1.61% 3.47 1.82% 4.10 2.53% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 165.46 73.29% 133.45 69.91% 112.11 69.10% 

เงินฝากธนาคารท่ีมข้ีอจ ากัดในการใช้ 5.00 2.21% 5.00 2.62% 5.00 3.08% 

เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 0.33 0.15% 0.33 0.17% 0.33 0.20% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 41.89 18.56% 37.52 19.65% 33.97 20.94% 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตนสทุธิ 0.49 0.22% 0.47 0.24% 0.31 0.19% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 11.41 5.05% 12.77 6.69% 9.76 6.02% 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 1.18 0.53% 1.37 0.72% 0.77 0.47% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 60.31 26.71% 57.45 30.09% 50.14 30.90% 

รวมสินทรัพย์         225.77 100% 190.90 100% 162.25 100% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 6.93 3.07% 6.13 3.21% 17.29 10.66% 

%%เจ้าหนีก้ารค้า 64.48 28.56% 54.88 28.75% 49.15 30.29% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.45 0.64% 1.12 0.59% 0.58 0.36% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 10.55 4.68% 9.42 4.93% 9.51 5.85% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 83.42 36.95% 71.55 37.48% 76.53 47.17% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ 2.39 1.06% 1.27 0.67% 0.44 0.27% 

ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 4.70 2.08% 5.74 3.01% 3.21 1.98% 

รวมหนีส้ิน 90.51 40.09% 78.56 41.15% 80.19 49.43% 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 128.47 56.90% 128.73 67.43% 134.48 82.89% 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 20.39 9.03% 20.39 10.68% 20.39 12.57% 

ส่วนเกินเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.72 0.32% 0.72 0.38% 0.72 0.44% 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ส ารองตามกฎหมาย 3.03 1.34% 3.03 1.59% 3.03 1.87% 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (17.37) (7.69%) (40.70) (21.32%) (76.44) (47.12%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 135.24 59.90% 112.17 58.76% 82.17 50.65% 

ส่วนได้เสียท่ีไมม่อี านาจควบคมุ 0.03 0.01% 0.17 0.09% (0.11) (0.07%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  135.26 59.91% 112.34 58.85% 82.06 50.58% 
 

         รับรองความถูกต้อง……………………………................



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

สว่นท่ี 3 หน้า 3.13-3 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบก าไรขาดทุน สิน้สุด 30 ม.ิย. 59 สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 สิน้สุด 30 ม.ิย. 61 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 327.37 100.00% 301.92 100% 276.93 100% 
รวมรายได้ 327.37 100.00% 301.92 100% 276.93 100% 

ต้นทนุขายและบริการ 236.33 72.19% 232.29 76.94% 226.68 81.85% 
รวมต้นทุนขาย 236.33 72.19% 232.29 76.94% 226.68 81.85% 

ก าไรขัน้ต้น 91.04 27.81% 69.63 23.06% 50.25 18.15% 

รายได้อ่ืนๆ 1.94 0.59% 1.93 0.64% 1.96 0.71% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 92.98 28.40% 71.56 23.70% 52.21 18.86% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 90.33 27.59% 95.05 31.48% 88.05 31.80% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 2.65 0.81% (23.49) (7.78%) (35.84) (12.94%) 

ต้นทนุทางการเงิน 0.55 0.17% 0.48 0.16% 0.31 0.11% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 2.10 0.64% (23.97) (7.94%) (36.15) (13.05%) 

ภาษีเงินได้ (0.43) (0.13%) 1.24 0.41% (2.39) (0.86%) 
ก าไร (ขาดทุน) รวมส าหรับปี 1.67 0.51% (22.73) (7.53%) (38.54) (13.92%) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.71 0.22% (0.45) (0.15%) 2.51 0.91%) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2.38 0.73% (23.18) (7.68%) (36.03) (13.01%) 

        
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จ        

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2.06 0.63% (23.33) (7.73%) (35.74) (12.91%) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคมุ 0.32 0.1% 0.15 0.05% (0.29) (0.10%) 

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.01  (0.01) 
 

(0.144)  
มลูค่าท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.50  0.50 

 
0.50  

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 257  257.5 
 

268.95  
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                                       บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

สว่นท่ี 3 หน้า 3.13-4 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 ม.ิย. 59 สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 สิน้สุด 30 ม.ิย. 61 

ก าไรสุทธิ 2.10 (23.97) (36.15) 
ปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8.24 6.43 5.52 
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพ (0.43) 9.26 11.15 
ค่าเผื่อ (กลบัรายการค่าเผื่อ) หนีส้งสบัจะสญู (0.95) (2.45) 1.97 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง - - (0.16) 
ก าไรจากการขายอปุกรณ์ (0.63) - (0.77) 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย - - - 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนี  ้ - - - 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน - - - 
ต้นทนุบริการปัจจบุนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.33 0.37 0.43 
ดอกเบีย้รับ (0.62) (0.79) (0.06) 
ต้นทนุทางการเงิน 0.55 0.48 0.31 

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (3.53) (6.12) 2.91 
ลกูหนีก้ารค้าลกูหนีท้ัว่ไป 20.83 15.31 2.82 
สินค้าคงเหลือ 9.81 2.50 (0.77) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (0.76) 0.18 (0.64) 
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า - - - 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.22 (0.03) 0.70 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 1.48 (0.80) 11.16 
เจ้าหนีก้ารค้าผู้ ค้าทัว่ไป (25.97) (9.60) (5.79) 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (1.15) (0.90) (0.74) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (2.84) 0.83 1.01 
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย - (0.18) - 

เงนิสดรับจากการด าเนินงาน 7.81 (9.48) (7.08) 
จ่ายดอกเบีย้ (0.29) (0.20) (0.13) 
จ่ายภาษีเงินได้ (0.17) (0.15) (0.11) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 7.36 (9.84) (7.32) 
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน 1.54 0.01 1.36 
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (0.99) (1.88) (2.37) 
เงินสดจ่ายในการซือ้สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน (0.04) (0.16) (0.01) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 
เงินสดรับดอกเบีย้ 0.62 0.72 0.06 
เงินฝากติดภาระค า้ประกัน(เพิ่มขึน้) ลดลง - - - 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1.13 (1.31) (0.95) 
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั 0.27 0.26 5.75 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1.41) (1.45) (1.37) 
จ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ยีมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน - (1.00) - 
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สว่นท่ี 3 หน้า 3.13-5 

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 ม.ิย. 59 สิน้สุด 30 ม.ิย. 60 สิน้สุด 30 ม.ิย. 61 

จ่ายเงินปันผล - -  
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (1.14) (2.19) 4.38 

เงนิสดสุทธิต้นงวด 22.43 29.77 16.44 
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 7.34 (13.33) (3.89) 
เงนิสดสุทธิปลายงวด 29.77 16.44 12.55 
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                                       บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)                                                                                 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

สว่นท่ี 3 หน้า 3.13-6 

(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อตัราส่วนทางการเงนิ  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.98 1.87 1.46 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 1.29 1.22 0.99 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.08 (0.13) (0.10) 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 5.14 4.06 4.13 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 70.10 88.57 88.00 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.00 4.79 6.05 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 90.01 75.20 60.00 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 3.05 3.51 3.64 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 118 102.61 100.00 
Cash cycle วนั 42.11 61.16 48.00 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 27.81% 23.06% 18.14% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 0.20% (7.78%) (13.05%) 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.22% (0.15%) 0.90% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 277.25% 41.87% (20.26%) 

อตัราก าไรสทุธิ % 0.63% (7.73%) (13.82%) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 1.54% (18.85%) (39.65%) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.86% (11.20%) (23.75%) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 16.10% (28.71%) (76.86%) 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 1.37 1.45 1.71 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)  อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.67 0.7 0.98 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 13.50 (22.13) (98.53) 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เท่า 2.07 (3.12) (1.81) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล1/ % 0.00% 0.00% 0.00% 

หมายเหตุ : 1/ = การค านวณอตัราการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยก าไรสทุธิปีก่อนหน้า โดยจ่ายจากก าไรสะสม 
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หน้าท่ี 3.14-1 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ประกัอบธุรกิัจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสงูส าหรับใช้ทาในงานอุตสาหกัรรมและงานโครงเหล็กั            

ที่ใช้ในงานกั่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงานอตุสาหกัรรมปิโตรเคมี โรงกัลัน่น า้มัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน า้มันและก๊ัาซในอ่าวไทย 
เพื่อป้องกัันสนิมเหล็กั รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกัรรม เช่น สีพ่นถังก๊ัาซ เป็นต้น  บริษัทฯ            
มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ด าเนินธุรกิัจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงกัาร และออกัแบบติดตัง้ระบบป้องกัันสนิมแบบ Cathodic 
Protection ส าหรับท่อก๊ัาซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กัใต้น า้ ฯลฯ และกัารป้องกัันกัารกััดกัร่อนด้วยระบบ Wax Tape ซึ่งหากัพิจารณา
ภาพรวมของผลกัารด าเนินงานในปี 2561  ที่ผ่านมา พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากักัารจ าหน่ายในประเทศ และ
ต่างประเทศ คิดเป็นสดัส่วน 99.60 และ 0.40 ตามล าดับ ซึ่งรายได้หลกััจากักัารด าเนินธุรกิัจของบริษัทมาจากั 3 กัลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ั รายได้จากักัลุม่ผลติภัณฑ์สอีตุสาหกัรรม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.45 ของรายได้รวม รายได้จากักัลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม และรายได้จากักัลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ (สีอื่นรวมทัง้รายได้จากักัารรับจ้างผลิตและ             
งานบริกัาร) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 41.79 ของรายได้รวม 

ในช่วงปี 2559-2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมตามงบกัารเงินรวมเท่ากัับ 329.32 ล้านบาท  303.84 ล้านบาท 
และ  278.88 ล้านบาท  ตามล าดับ และปี 2559 บริษัทฯ มีกั าไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 2.06 ล้านบาท           
ปี 2560 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากัับ  23.33 ล้านบาท และปี 2561 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
(เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับั  35.74 ล้านบาท 

ทัง้นี  ้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ ผลิตสีคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องกัารของลูกัค้าให้ได้             
ความพงึพอใจสงูสดุ ด้วยสินค้าและกัารบริกัารที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาและขยายฐานลกูัค้าเพิ่มมากัขึน้ รวมทัง้พัฒนาตลาดและ           
ขยายช่องทางกัารจดัจ าหน่าย  

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้ 
 ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีรายได้จากักัารขายและบริกัาร เท่ากัับ 276.93  ล้านบาท ลดลง จากังวดบัญชีปี 2560 
เท่ากัับ 24.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง  ร้อยละ 8.28  เนื่องจากักัารกัารลดลงของรายได้จากักัลุ่มผลิตภัณฑ์                       
ส ีอตุสาหกัรรมและกัลุม่ผลติภัณฑ์สทีาอาคารเป็นหลกัั 
 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 1.96 ล้านบาท ซึ่งประกัอบด้วย ค่าธรรมเนียมกัารจัดกัาร ค่าเช่า และ
ดอกัเบีย้รับ ขายถงัเกั่า และเศษเหลก็ั 
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายและบริกัารเท่ากัับร้อยละ 81.28 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากังวดบัญชีปี 2560            
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.83 ทัง้นีเ้นื่องจากัมีกัารยกัเลิกัสญัญากัับ PPG Coating ซึ่งมีผลกัระทบกัับวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ          
ที่เก่ีัยวข้องกับั PPG Coating ท าให้บริษัทฯ ต้องมีกัารตัง้ส ารองสนิค้า  
 ในงวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในกัารขายและบริหารเท่ากับั 88.05 ล้านบาท ลดลง จากังวดบัญชีปี 2560 จ านวน 
6.99  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 7.36 ซึง่กัารลดลงของค่าใช้จ่ายในกัารขายและกัารบริหารจัดกัาร ที่มีประสทิธิภาพ 
 ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางกัารเงินเท่ากัับ 0.31  ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 ซึ่งเท่ากัับ 0.17        
ล้านบาท ลดลง เนื่องจากับริษัทฯมีกัารบริหารกัระแสเงินสดได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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 อัตราก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรสุทธิ 
 ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีอัตรากั าไรขัน้ต้นเท่ากัับร้อยละ 18.15  ของรายได้จากักัารขายและบริกัาร ลดลงจากังวด
บญัชีปี 2560 ซึง่เท่ากับัร้อยละ 4.91  ของรายได้จากักัารขายและบริกัาร เนื่องวตัถดิุบและสินค้าต่างๆที่เก่ีัยวข้องกัับ PPG Coating 
ต้องมีกัารตัง้ส ารอง   
 ในงวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากัับ  35.74  ล้านบาท             
หรือคิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 12.82 ของรายได้รวม 
 
 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้เท่ากัับ 162.25  ล้านบาท ลดลง จากังวดบัญชีปี 2550              
จ านวน 28.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง ร้อยละ 15.01  โดยกัารเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นผล                 
มาจากัสาเหตตุ่างๆ ดงันี ้

 เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 12.55 ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 
จ านวน 3.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง ร้อยละ 23.68 บริษัทไม่มีเงินกัู้ ยืมระยะสัน้จากัสถาบันกัารเงิน                 
ในปี 2560 

 ลกูัหนีก้ัารค้าลกูัค้าทัว่ไปสทุธิ ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 36.16  ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จ านวน 
4.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 11.71 เนื่องจากัยอดขายและบริกัารลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 8.28 

   บริษัทมีลูกัหนีก้ัารค้าลูกัค้าทั่วไปที่ยังไม่ถึงกั าหนดช าระ 23.20 ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จ านวน            
6.34 ล้านบาท และลกูัหนีก้ัารค้าลกูัค้าทัว่ไปที่เกิันกั าหนดช าระ ในงวดบญัชีปี 2561 เท่ากับั 27.96 ล้านบาท ลดลงจากั
งวดบญัชีปี 2560 จ านวน 2.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 6.88 สามารถค านวณระยะเวลาเรียกัเก็ับหนี ้
เฉลีย่ในปี 2560 และ ปี 2561 ได้เท่ากับั 89 วนั และ 88 วนั ตามล าดบั  

 ลกูัหนีก้ัารค้าบริษัทที่เก่ีัยวข้อง ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 27.05 ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จ านวน  
2.91ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 9.83  เป็นผลจากักัารที่บริษัทเร่งรัดกัารช าระเงินจากัลกูัค้าให้เร็วขึน้ 

 
บริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยักัารประเมินผลจากักัารสอบทานยอดลูกัหนีก้ัารค้าคงเหลือ บริษัทจะท า

กัารสอบทานความเพียงพอของจ านวนเงินค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้ไว้กับัลกูัหนีแ้ต่ละรายที่มียอดค้างเกิันกั าหนด และมีมูลเหตุให้
คาดว่าจะไม่สามารถเก็ับเงินได้ หรือเก็ับได้ไม่เต็มจ านวน โดยค านึงจากัประสบกัารณ์กัารช าระเงินในอดีตและปัจจุบัน รวมทัง้             
กัารเปลีย่นแปลงในสว่นประกัอบและปริมาณของลกูัหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อยอดลกูัหนี ้ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกิัจภายในประเทศ ลกูัหนีก้ัารค้าที่เกิันกั าหนดช าระมากักัว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวน 
ยกัเว้นกัรณีที่คาดว่าจะได้รับช าระหนีจ้ากัลกูัหนีแ้น่นอน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 มียอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
เท่ากับั 14.51 ล้านบาท และ 15.01  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.5 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.45 ทัง้นีฝ่้ายบริหารเชื่อว่า
ได้บนัทกึัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เพียงพอแล้ว 
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 สนิค้าคงเหลอืสทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 เท่ากับั 32.25  ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จ านวน 10.38 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 24.35  เป็นผลมาจากัยอดขายที่ลดลง และกัารลดลงของวัตถุดิบ กัารเพิ่มขึน้ของ
สินค้าส าเร็จรูป และกัารเพิ่มขึน้ของวัสดุเพื่อกัารบรรจุหีบห่อ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 11.74, 10.73  และ 1.61 
ตามล าดบั 

 ที่ดิน อาคารและอปุกัรณ์สทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 เท่ากับั 33.97 ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 จ านวน 
3.56  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง  ร้อยละ 9.46 

 
 สภาพคล่อง 
 ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากัับ 112.11 ล้านบาท และมีหนีส้ินหมุนเวียนรวมเท่ากัับ 
76.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากัับ 1.46 เท่า โดยบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากัับ            
0.99 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีสภาพคลอ่งลดลงจากัปี 2560 
 
 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 หนีส้ิน 
 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2561 บริษัทมีหนีส้นิรวมเท่ากับั 80.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากังวดบัญชีปี 2560  จ านวน 1.63 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.07  ซึง่กัารเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมเป็นผลจากักัารเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ัารค้า 
 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 82.17 ล้านบาท ลดลงจากั
งวดบัญชีปี 2560  จ านวน  30.00  ล้านบาท ซึ่งกัารลดลงของส่วนของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เป็นผลจากั             
กัารที่บริษัทมีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมจากักัารด าเนินงานในงวดบญัชีปี 2561 

 
 โครงสร้างเงนิทุน 
 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้งวดบัญชีปี 2561 เท่ากัับ 0.98 เท่า เพิ่มขึน้ จากังวดบัญชีปี 2560                
ซึง่เท่ากับั 0.28 เท่า กัารเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นดงักัลา่วเป็นผลจากักัารที่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)  
ลดลง  
 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ ACCT 
 ผลการด าเนินงาน 
 ACCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด าเนินธุรกิัจจ าหน่ายสแีละรับเหมาทาสีงานโครงกัาร และออกัแบบติดตัง้ระบบป้องกััน
สนิมแบบ Cathodic Protection และกัารป้องกันักัารกัดักัร่อนด้วยระบบ Wax Tape โดยในงวดบัญชีปี 2561  ACCT มีรายได้จากั
กัารขายและบริกัารเท่ากัับ 1.89  ล้านบาท ซึ่งลดลง จากังวดบัญชีปี 2560 เท่ากัับ 3.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 
65.79  โดยมผีลขาดทนุกั่อนภาษีเงินได้ (1.08) ล้านบาท 
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 ฐานะการเงนิ 
 ในงวดบัญชีปี 2561  ACCT มีสินทรัพย์รวมเท่ากัับ 2.02 ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2560 เท่ากัับ 1.47 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 42.04  มีหนีส้ินรวมเท่ากัับ 2.49 ล้านบาท ลดลงจากังวดบัญชีปี 2609 เท่ากัับ 0.70 ล้านบาท            
หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 21.95  โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากับั (0.47) ล้านบาท 
 
ปัจจยัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจยัและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อกัารด าเนินงานหรือฐานะกัารเงินในอนาคต นอกัเหนือจากัที่ได้กัล่าวไว้แล้วในหัวข้อปัจจัย
ความเสีย่ง คือ กัารลดลงของกั าไรต่อหุ้นเนื่องจากัจ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้จากักัารเพิ่มทนุจดทะเบียน 

จากังบกัารเงินงวดบัญชีปี 2561 สิน้สดุ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท และมีทุน                  
จดทะเบียนช าระแล้วเต็มมูลค่าเท่ากัับ 134.48 ล้านบาท ประกัอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 268,953,447 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 
0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากัับ 35.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากั าไร ขาดทุน
ต่อหุ้นเท่ากับั 0.144 บาทต่อหุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้ออกัใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามัญรวม 89.99 ล้านหน่วย สามารถแปลงเป็น
หุ้นสามัญได้เท่ากัับ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกัวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันสดุท้ายของ             
ไตรมาสถดัไปจนถงึวนัที่ 1 พฤศจิกัายน 2560  เป็นครัง้สดุท้าย  
 บริษัทฯ ได้จดัให้มีกัารประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561  เมื่อวนัที่  15  มิถนุายน 2561 และที่ประชมุได้มีมติในเร่ือง          
ที่ส าคัญดงันี ้

 อนมุติักัารซือ้หุ้นสามญัเดิมของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากััด (“IGE”) จากับริษัท อิเล็กัทริค โซลชูั่นส์ (เอส) พีทีอี         
ลิมิเต็ด (“ES”) จ านวน 378,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของ ES ในราคาไม่เกิัน          
หุ้นละ 480 บาท รวมมลูค่าที่ช าระไม่เกิัน  181,440,000 บาท 

 อนุมัติกัารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากั 135,000,000 บาท เป็น 134,476,723.50  บาท  และพิจารณาอนุมัติ
แก้ัไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับักัารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 อนมุติักัารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากั 134,476,723.50 บาท เป็น 403,430,170.50  บาท และพิจารณาอนุมัติ
แก้ัไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับักัารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 อนุมัติกัารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  จ านวน   537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กัับผู้ ถือหุ้นเดิม 268,953,447 
หุ้น และเพื่อรองรับกัารใช้สทิธิ Dimet-W2  268,953,447 หุ้น 

 อนมุติักัารออกัและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากัดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 2 

(DIMET-W2) ให้แก่ัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนกัารถือหุ้นที่จองซือ้และได้ช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิัน  268,953,447  หน่วย ให้แก่ัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

บริษัท ไดเมท(สยาม) จ ากดั(มหาชน) 

ประเมินเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 

 

 

แบบประเมินน้ีจัดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของ

คณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนท่ี 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

 องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของ

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องสรา้งสภาวะหรือปัจจัยต่างๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบ

การควบคุมภายในด าเนินไปตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนให้ทุกคน

ในบริษัทตระหนักถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญต่อความ

ซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การก าหนดหน้าที่

อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

 

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยรวมชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน

บริษัทฯ ใช้ในการวางแผนงานและก าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้การวางแผนดังกล่าวจะ

ก าหนดให้สอดคล้องและให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานจะต้องรายงาน

ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงคณะกรรมการบริหารรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ซึ่งท าให้กรรมการ/ผู้บริหารรับทราบข้อมูล

อย่างสม่ าเสมอ 

 

1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้าหมายได้ด าเนินการอย่าง

รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้

สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีจูงใจหรือให้ประโยชน์ตอบ

แทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น 

ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย 

เป็นต้น) 

 ใช่        ไม่ใช่ 
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คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้ง

มอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการประเมินและทบทวน

เป้าหมายอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

ปัจจุบัน บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

 

1.4 บริษัทมีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน

ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง

มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

บริษัทได้ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหาร

และพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

1.5 บริษัทมีการจัดท านโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 

และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

บริษัทมีคู่มือ และระเบียบวิธีปฏิบัติในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารทั่วไปอย่าง

ชัดเจน และได้มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

 

1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ของ

บริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 
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บริษัทได้มีการก าหนดเปน็นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงสัญญาการให้บรกิารกบัคู่ค้าโดยค านึงถึง

ความมีจริยธรรม ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความโปร่งใส ต่อคู่ค้าทุกกลุ่ม 

 

 

ส่วนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมด าเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยสาเหตุ

ของความเสี่ยงอาจมาจากปจัจยัภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็ว

เกินไปท าให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการก ากับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น  และปัจจัยภายนอก เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ท าให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น 

ด้วยเหตุน้ี การที่จะน าพาบริษัทให้รอดพ้นจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นั้น คณะกรรมการ

บริษัท  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ฝ่ายบริหารจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อไปนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ ยงที่บริ ษัทประสบอยู่  หรือคาดว่าจะประสบ 

(Identification of risk) 

(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ต่อบริษัท และโอกาสความเสี่ยงนั้นๆ ที่จะเกิดข้ึน         

(Analysis of risk) 

(3) ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 

 

2.1 บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็น

ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

ในการด าเนินธุรกรรมต่างๆ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้องจะประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการประกอบธุรกิจ (ทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่มา

จากภายนอกและภายใน) วางแนวทางป้องกันความเสี่ยง ก าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารใน

การติดตามประเมินผล และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

 

2.2 บริษัทมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดที่ท าให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 

 ใช่        ไม่ใช่ 
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2.3 บริษัทก าหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เปน็สาเหตุของปัจจัยความเสีย่ง รวมทั้งมาตรการในการลด

ความเสี่ยงเหล่าน้ัน ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

บริษัทได้มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยการที่

แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยที่จะ

น าเสนอผลตรวจสอบให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกเดือนและรายไตรมาส 

 

2.4 บริษัทได้แจ้งพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้       

ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยการแต่งตั้ง

คณะท างานบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยที่จะต้อง

ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน และกรณีที่เกิดความเสี่ยงเกิดข้ึน 

หน่วนงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเขียนใบพัฒนางานพร้อมวิธีการแก้ไขเหตุการณ์เข้ าระบบความเสี่ยง เพื่อ

คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะได้รายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที หรือในกรณีที่หน่วยงานแก้ไข

เหตุการณ์นั้นเองไม่ได้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะได้น าเสนอให้ผู้บริหารร่วมพิจารณาแก้ไขได้ทัน

เหตุการณ์ และสรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

 

 

ส่วนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่านบริหาร (Management Control Measure) 

 การความคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมทีม่ีความส าคัญเพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่าแนวทางที่

ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่ 

(1) การก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม 



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

 

6 
 

(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระท าที่ทุจริตออกจากกัน 

(3) มีการก าหนดข้ันตอน และวิธีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ 

(4) การก าหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

 

3.1 บริษัทได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

และเป็นลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

บริษัทได้ก าหนดอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไ ว้อย่างชัดเจน ตามข้อก าหนดอ านาจอนุมัติ

วงเงิน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หากมีกรณีเร่งด่วนที่เกินวงเงิน

ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติด าเนินการไปก่อนแล้วขอค าสัตยาบรรณจากคณะกรรมการบริษัท

ภายหลัง อย่างไรก็ตามการได้รับมอบอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีลกัษณะเปน็

การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการทีต่นหรอืบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามนิยามที่

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด) มีส่วนได้เสีย ในลักษณะ

อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนิน

ธุรกรรมการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่าง

ชัดเจนแล้ว และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ก าหนดไว้ 

 

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ

ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 

และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

 ใช่        ไม่ใช่ 
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บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบรหิาร และระดับปฏิบตัิหน้าที่มปีระสทิธิภาพ 

จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมี

ผู้ตรวจสอบภายในที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่บริษัทก าหนดไว้ 

 

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมนั้นต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติที่ก าหนด 

ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

ส าหรับการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกลา่วเหลา่นัน้ 

ทางบริษัทมีมาตรการที่รดักุมในการท าธุรกรรมดังกลา่วผ่านข้ันตอนต่างๆ ตามที่ก าหนด และการพิจารณา

อนุมัติกระท าโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ หรือการน าเอาทรัพย์สินของ

บริษัทไปใช้โดยมิชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ท าหน้าที่ดูแล

ให้การปฏิบัติงานภายในบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

 

3.4 ในกรณีที่การท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้การท าธุรกรรมใดๆ หากท ารายการกับกรรมการ

หรือผู้บริหารที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีสิทธิในการเข้าประชุมและออก

เสียง 

 

3.5 ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาครั้งนั้น ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (on arm’s length basis) ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 
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3.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การ

ท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีได้ตกลงกันไว้

ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ (เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด การทบทวนความ

เหมาะสมของสัญญา เป็นต้น) 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องดังกล่าวน าโอกาสหรือผลประโยชน์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท 

 มี        ไม่ม ี

 

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระท า

ในลักษณะนั้นอีก หรือไม่ 

 มี        ไม่ม ี   ไม่มีกรณีดังกล่าว 
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ส่วนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 

 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร          

ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะ

เป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งและเป็น

สิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

 

(1) มีเนื้อหาที่จ าเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ 

(2) มีความสมบูรณ์ถูกต้อง 

(3) มีความเป็นปัจจุบัน 

(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย  

(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

 

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้

คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ

ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น) 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

เลขานุการบริษัทจะจัดท าตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นตารางปีล่วงหน้า เพื่อกรรมการ

สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม และจะมีการก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี 

นอกจากการประชุมตามปกติแลว้ อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษข้ึนตามความจ าเป็น สาระการประชุม

ถูกก าหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และผ่านการอนุมัติโดยประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุม

จะมีการจัดส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เว้นแต่มีเหตุกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ประธาน

กรรมการได้เปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่ออการตัดสินใจที่

มีความรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญ ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่ เป็นผู้บันทึกและจัดเก็บเอกสาร ซึ่งรวมถึงสรุปความเห็นของ

คณะกรรมการ และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากประธานที่ประชุม พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
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4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในเวลาข้ันต่ าตามที่กฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่ 

 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 14 วัน   ไม่ใช่ 

 

4.3 รายงานการประชุมกรรมการมีรายละเอียดตามควรที่ท าให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการความเห็นหรือ

ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อม

เหตุผล เป็นต้น 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคย

ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง

ครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรอืไม่ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบญัชีที่รบัรองทั่วไป

และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบรษัิท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ท าให้บรษัิทแสดงผลประกอบการ

ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

ฝ่ายบัญชีได้จัดเตรียมและปรับปรุงงบการเงินภายในให้ตรงตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่าง

สม่ าเสมอทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมของผู้บริหาร 
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ส่วนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 การที่บริษัทจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบริษัทควรต้องติดตามอย่างสม่ าเสมอว่า 

มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 

 

 

5.1 กรณีที่บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ

ฝ่ายบริหารว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว้ ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป้าหมายรวม โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ดูแลการ

บริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกรายไตรมาส 

 

5.2 กรณีที่ผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  บริษัทจะด าเนนิการแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

รวมทั้งวิเคราะห์ผลการด าเนินงานกรณีที่แตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข 

 

5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ าเสมอ ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ) จะมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ประจ าปีทุกปี และมีผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ดูแลและประเมินหน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติงานตาม

ข้อก าหนดของบริษัท รวมทั้งได้รายงานผลการประเมนิการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าต่างๆ ให้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ าเสมอ 



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

 

12 
 

 

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้ก าหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

และเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

5.5 มีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 

 ใช่        ไม่ใช่ 

 

5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต 

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ

กระทยตือช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือไม่ 

 มี        ไม่ม ี   ไม่มีกรณีดังกล่าว 

 

 

ทั้งนี้แบบระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในน้ี จัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการบริษัท ไดเมท(สยาม) จ ากัด

(มหาชน) ได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  8/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 

2561 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 30 มิถนุายน 2561 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายปัญญา  บญุญาภิวฒัน์ 53  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการ  วศิวกรรมไฟฟ้า    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   22 มิ.ย.61-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ปริญญาโท    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการผู้จดัการ  สาขาการจัดการ   2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  University of Texas at Arlington    บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
   ปริญญาเอก   2560 - ปัจจบุนั อปุนายกสมาคมจิตวทิยาความมัน่คงแห่ง 
   จิตวิทยาทางการจัดการ    ที่ปรึกษาโครงการยทุธศาสตร์การกบัระบบ 
   University of Texas at Arlington    พฒันาการน าระบบกกัเก็บพลงังานมาใช้งาน 
   ประกาศนียบัตร    พลงังานของประเทศไทย กระทรวงพลงังาน 
   1. หลกัสตูรกรรมการบริหารระดบัสงู   2559 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007)    กรมสอบสวนคดพีิเศษ กระทรวงยุตธิรรม 
   2. หลกัสตูร Role of The Chairman     
      RCP  39/2016     
   3. หลกัสตูรการปฏิบตักิารจิตวทิยา     
     ฝ่ายอ านวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109     
   4. หลกัสตูรการบริหารจดัการความ     
     มัน่คงขัน้สงู (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5     
   5. หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั     
     วทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 19     
   6. หลกัสตูร ABC Difference รุ่นที่ 7     



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

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

รุ่นที่ 1 
    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายธีรชยั  ลีนะบรรจง 47  ปี ปริญญาตรี - 0.00 ก.พ. 59-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร          

 กรรมการ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา  ปริญญาโท   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 คา่ตอบแทน  คณะบริหารธุรกิจ MBA    บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากัด  
 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั    กรรมการผู้จดัการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการ 
   ประกาศนียบัตร    องค์กร   
   1.Director  Accreditation Program     บริษัท เอือ้วทิยา จ ากัด (มหาชน) 
     (DAP) รุ่นที่ 104/2013: สมาคม   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร               
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
   2. Global Business Leaders (GBL):    2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด 
      Cornell University & Lead   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกแมน ไบโอแมส จ ากดั 
      Business Institute, รุ่นท่ี 2   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส 
   3. Modern Managers Program:   2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ากดั 
      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยดูบับลิวซ ีโซล่าร์ จ ากัด 
      (MMP) รุ่นที่ 51   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส 
      2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอย่ี จ ากดั 
      2560 – ปัจจบุนั กรรมการ UWCC (Cambodia) Co.,Ltd. 
      2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Interglob Investment Co.,Ltd. 

 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. นางสาววรรณา เมลืองนนท์ 48 ปริญญาตรี - 0.00 มี.ค.59-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการอิสระ  บญัชีบณัฑิต    และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   มี.ค. 61-ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 
 ประธานกรรมการสรรหา  ปริญญาโท    ตอบแทน 
 และพิจารณาค่าตอบแทน  บริหารธุรกิจบณัฑิต    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   พ.ค.59-ปัจจบุัน ประธานกรรมการบริษัท 
   ประกาศนียบัตร    บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
   1. ประกาศนียบัตรสอบบญัชี   ก.ค.37-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
   2. Audit Committee Program (ACP) รุ่น   ม.ค.61-ปัจจบุนั กรรมการ 
    42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั    บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
    กรรมการบริษัทไทย     
   3. Director Accreditation Program     
     (DAP) รุ่น 99/2012     
        
        
        
        
        
        
        

 

 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายกิตต ิ อธินันท์ 63 ปริญญาตรี - 0.00 16 ส.ค 59.- 21 ส.ค.61 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ  นิตศิาสตร์บณัฑิต    มี.ค. – 21 ส.ค. 61 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา  ประกาศนียบัตร   พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั รองนายกสมาคมทนายความแห่ง 
 คา่ตอบแทน  หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director    ประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและวางแผน 
   Accreditation Program (DAP รุ่น    วทิยากร ผู้ จบการศึกษากฏหมายเพื่อ 
   132/2016)    สอบใบอนญุาตทนายความ 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท    ส านกักฏหมายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ 
   ไทย    ทนายความอาวโุส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

5. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 60 ปริญญาตรี - 0.00 16 ส.ค 59.-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ  ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)   มี.ค. 61 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและ  วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท 4332 คอนซลัแตนท์ 
 พิจารณาค่าจอบแทน  (วศิวกรรมเคร่ืองกล)    แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   พ.ศ. 2559 กรรมการ สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   ปริญญาโท   พ.ศ. 2550-2559 อาจารย์  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
   วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   พลงังาน)   พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการสภาวิศวกร 
   ประกาศนียบัตร     
   หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director     
   Accreditation Program (DAP รุ่น     
   132/2016)     
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     
        
        
        
        
        
        

 
 
 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

   6. นายโชคชัย เนียมรัตน์ 54  ปี ปริญญาตรี - 0.00 2536 – 2560 - ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  
 กรรมการ  วศิวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ    ฝ่ายสีเคลือบไม้ และสีอตุสาหกรรม 
 กรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  ประกาศนียบัตร   2550 - 2557 กรรมการ 
   Director Certification Program    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
   รุ่นที่ 84/2007    ก.ย. 60 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   Financial Statements for Directors    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
   Class 9/2010  (IOD)     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 8 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

7. พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม 66 ปริญญาตรี  - 0.00 2541 –  ก.ย.2555 นายต ารวจราชส านักเวรประจ าพระองค์ 
 กรรมการ  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (ต ารวจ)    รับราชการสนองพระเดชพรคณุ รวมระยะ 
 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ     เวลา 15 ปี 
   ปริญญาโท   2554 – 2555 หวัหน้าจเรต ารวจ (สบ.๘)  
   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต   2556 – ปัจจบุนั เลขานกุารในคณะอนกุรรมาธิการการศึกษา 
   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     ตดิตามการบงัคบัใช้กฏหมายที่เก่ียวข้องกบั 
   ประกาศนียบัตร    การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหา- 
   หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาค    กษัตริย์ สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ(สนช.) 
   รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 2546   พ.ย.2555 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
   หลกัสตูรการฝึกอบรม F.B.I. ประเทศ     
   สหรัฐอเมริกา   22 มิ.ย. 61-ปัจจบุนั กรรมการ  และ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
   หลกัสตูรการบริหารงานต ารวจชัน้สงู    บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
   รุ่นที่ 19     
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

8 นางยพุด ี คู่เพ็ชร์งาม 
เลขานกุารบริษัท 

42  ปี ปริญญาตรี 
มนษุย์ศาสตร์ สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ 
วชิาโทภาษาสเปน 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ศลิปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 
มหาวทิยาอสัสมัชญั 
ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
Public Administration 
University Of San Francisco, CA
ประกาศนียบัตร 

Company Secretary Program           
(CSP 69/2016) 

- 0.00  2002-2556 
2556 – ปัจจบุนั 

- เลขานกุาร กรรมการผู้จัดการ 
- เลขานกุารบริษัท 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรการ 



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

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 10 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัท 
 

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

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

/, @            /      

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

3. นายโชคชยั เนียมรัตน์ /, //,@                   

4. พลต ารวจโท สมคิด บญุถนอม /, @                   

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

6. นายกิตต ิ อธินนัท์ /                   

7.  นายมานิตย์ กู้ ธนพฒัน์ /              /     

 
หมายเหตุ : 

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร @ = ผู้มีอ านาจลงนามบริษัท 
 

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

บริษัทย่อย  ได้แก่ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 1. บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 10.บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ากดั 
 2. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั 11. บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 3. บริษัท ยูดบับลวิซี โซลา่ จ ากดั  12. บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 4. บริษัท เอ็นเนซอล จ ากดั 13. บริษัท 4332 คอนซลัแตนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั 
 5. บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอย่ี จ ากดั 14. UWCC (Cambodis) Co., Ltd. 
 6. ยูดบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 15.Interglob Investment Co., Ltd. 
 7. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เนต็เวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 16.บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากดั (มหาชน) 
 8. บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 17.บริษัท สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
 9. บริษัท  โกแมน ไบโอแมส จ ากดั  

         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 



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

เอกสารแนบ 2 หน้าที ่1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือ บริษัทย่อย 

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

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

บริษัทย่อย  หมายถึง บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกบับริษัทตรวจสอบภายในและ 

หวัหน้างานก ากับดแูลการปฏิบติังานของบริษัท (Compliance) 
  

 



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

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทตรวจสอบภายใน 
 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง ที่อยู่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(%) 

1.  บริษัทลีแอนด์พินิจารมณ์ จ ากดั 
 

เลขที่ 7 ถนนรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงคนันายาว กรุงเทพฯ 
10230  โทรศพัท์ 02-948-8149 

ไม่มี ไม่มี 

 



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

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางยพุด ี คู่เพ็ชร์งาม 
เลขานกุารบริษัท 

42  ปี ปริญญาตรี 
มนษุย์ศาสตร์ สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ 
วชิาโทภาษาสเปน 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ศลิปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 
มหาวทิยาอสัสมัชญั 
ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
Public Administration 
University Of San Francisco, CA
ประกาศนียบัตร 

Company Secretary Program           
(CSP 69/2016) 

- 0.00  2002-2556 
2556 – ปัจจบุนั 

- เลขานกุาร กรรมการผู้จัดการ 
- เลขานกุารบริษัท 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
- เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรการ 
 





















Dimet (Siam) Public Company Limited.

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

56-1

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

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  

Dimet (Siam) Public Company Limited.

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
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ถนนศรีนครินทร เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

Dimet (Siam) Public Company Limited.

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
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