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คาจากัดความ
บริ ษัท
VALSPAR
CARBOLINE
ACCT
SUNCOAT
UWC
IGE
McTRIC
IGEN ENERGY
กองทุนรวม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
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หมายถึง
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หมายถึง
หมายถึง
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บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

Valspar Paint (Australia) Pty Ltd./1
Carboline International Corporation./2.
บริ ษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
บริ ษัท ซันโค้ ท (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษัท แมคทริ ค จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด
กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : /1 = Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและจาหน่ายสี มีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้ ซือ้ กิจการทัง้ หมดของ Wattyl Australia Pty Ltd. (“Wattyl”) เมื่อปี 2554
/2 = Carboline International Corporation (Carboline) เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายสี มีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สคี ณ
ุ ภาพสูงสาหรับใช้ ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ ในงานก่อสร้ างต่างๆ อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้ า แท่นขุด เจาะน ้ามันและก๊ าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสี
ทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์ นิเจอร์ และสีอตุ สาหกรรม เช่น สีพน่ ถังก๊ าซ เป็ นต้ น รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การไฟฟ้ าทางเลือกอย่าง
ยัง่ ยืนในอนาคต
นโยบายบริษัท
บริ ษัทฯ มีความตังใจอั
้ นแรงกล้ า ที่จะเป็ นผู้ให้ บริ การพลังงานไฟฟ้ าอย่างยัง่ ยืน และสีเคลือบคุณภาพสูงในหลายๆ
ประเภทสูส่ งั คมไทย และบริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความเท่าเทียม ยุติธรรมและความรับผิดชอบเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ า
ทุกท่าน
นโยบายคุณภาพ
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ ความพึงพอใจสูงสุด ด้ วยสินค้ าและการบริ การ
ที่มีคุณภาพ โดยมีการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในทุกขบวนการอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกค้ ามีความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การ
ลูกค้ าย่อมมีความเชื่อถือในการพิจารณาสัง่ ซื ้อสินค้ าอีกในอนาคต
บริ ษัทฯ มีการจัดทบทวนนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพอย่างสม่าเสมอ โดยฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ พนักงาน
ทุกคนมีความตระหนักถึงนโยบายคุณภาพอย่างถ่องแท้
วิสัยทัศน์
"การเป็ นผู้นาธุรกิจในกลุม่ ก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ และพลังงานอย่างยัง่ ยืน"
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายที่จะเป็ นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้ าทางเลือกและเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีคณ
ุ ภาพสูงที่ได้ มาตรฐาน
ภายใต้ การดูแลและรักษาตามนโยบายผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยบริ ษัทมีแผนงานที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ดังนี ้
1) พัฒนาและขยายฐานสีทาอาคารในประเทศ โดยบริ ษัทตังเป
้ ้ าจะเพิ่มตัวแทนจาหน่ายขนาดใหญ่ (Distributor)
เพิ่มขึ ้น
2) พิจารณาแต่งตังตั
้ วแทนจาหน่ายในกลุม่ ประเทศอาเซียน
3) ขยายกลุม่ ลูกค้ าในกลุม่ ที่ใช้ สคี ณ
ุ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นกลุม่ ของอสังหาริ มทรัพย์ และ กลุม่ ยานยนต์ เป็ นต้ น
4) ดาเนินการปรับปรุ งระบบและกระบวนการผลิต คลังสินค้ า และสถานที่เพื่อ รองรับยอดขายจากการขยายฐาน
ลูกค้ าและให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานนโยบายสิ่งแวดล้ อม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2015
5) ปรับปรุงและพิจารณาระบบและกระบวนการผลิต รวมทังการจั
้
ดซื ้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ ในการผลิต
6) พัฒนาตลาดและขยายช่องทางการจัดจาหน่าย รวมทังคลั
้ งสินค้ าให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายมากขึ ้น
7) ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกให้ ทางานเต็มประสิทธิภาพ

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.1-1
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1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

บริ ษัทมีความเป็ นมาที่สาคัญในช่วงที่ผา่ นมา ดังนี ้
:  บริ ษัทเพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีไดเมทในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต ชุมพร เพชรบุรี ราชบุรี
เป็ นต้ น
 ขยายตลาดออกแบบติดตังระบบป
้
้ องกันสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริ ษัทย่อย ACCT
 ปรับปรุ งขยายพื ้นทีก
่ ารผลิต
 เปิ ดร้ านขายสีในบริ เวณโรงงาน เพื่อจาหน่ายให้ บค
ุ คลทัว่ ไป และให้ บริ ษัทที่อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมบางปู
:  ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจ าปี 2555 เมื่ อ วัน ที่ 22 ตุลาคม 2555 มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ม ทุน จดทะเบี ย น จาก
90.0 ล้ านบาท เป็ น 135 ล้ านบาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 บริ ษัทปรับปรุ งขยายพื ้นที่คลังสินค้ า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
 เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกบ
ั ห้ างสรรพสินค้ าทันสมัย ( Modern Trade ) เช่น บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) (Home Pro) เป็ นต้ น
 เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกบ
ั ห้ างร้ านทัว่ ไป
 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษัทจ าหน่ายหุ้นบางส่วนที่ถือ อยู่ใ น ACCT ให้ แก่ บุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้ อ ง เป็ นจ านวน
ร้ อยละ 23.75 ของทุนจดทะเบียน
 เพิ่มจุดจาหน่ายสีทาอาคาร กับกลุม
่ Modern Trade และผู้แทนจาหน่ายทัว่ ประเทศ
 ขยายพื่นที่สว่ นผลิตและคลังสินค้ าบางส่วน
 เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกบ
ั ห้ างสรรพสินค้ าทันสมัย (Modern Trade) เพิ่มขึ ้น เช่น บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์
จากัด (มหาชน), บริ ษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นต้ น
 เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีกบ
ั ห้ างร้ านทัว่ ไป และลดจานวนจุดขายใน Modern Trade
 เพิ่มประสิทธิผลในการทางานขององค์กรโดยเข้ าร่ วมโครงการของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม 2 โครงการ
(1) CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement)เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อปุ ทานในองค์กร
(2) CF Marketing เพื่อจัดให้ มีการนาแผนกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้ านการขายไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดให้ มีการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย
  ที่ประชุมวิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีม ติอนุมต
ั ิการทาคาเสนอซื ้อหุ้น
บางส่วนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทเอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน) ร่วมกับนายนิธิศ ศิลมัฐ
 วันที่ 8 มกราคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับแบบรายงานผลการเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ โดยจานวน
หลักทรัพย์ที่ถือโดย บริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC) และนายนิธิศ ศิลมัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 24.50
และ ร้ อยละ 12.94 เมื่อเทียบกับจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ ตามลาดับ
 บริ ษัทฯ เพิ่มผู้แทนจาหน่ายสีไดเมทในต่างจังหวัด
 ขยายตลาดออกแบบติดตังระบบป
้
้ องกันสนิมแบบ Cathodic Protection” และการป้องกันการกัดกร่ อน
ด้ วยระบบ Wax Tape ในบริ ษัทย่อย บริ ษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด (“ACCT”)
  บริ ษั ทฯ ยกเลิ ก การเป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยผู้ผ ลิ ต ผู้ท าตลาด และบริ ก ารหลัง การขาย กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สี
ของบริ ษัท พีพีจี โคทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
  บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเซ็นสัญญาเป็ นผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายสีกบ
ั บริ ษัท คาร์ โบไลน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
คอร์ เปอร์ เรชัน่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION, U.S.A)
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.1-2

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ปี 2561



ปี 2562
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ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 ได้ มีมติในเรื่ องที่สาคัญดังนี ้
(1) อนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด (“IGE”) จากบริ ษัท อิเล็กทริ ค
โซลูชนั่ ส์ (เอส) พีทีอี ลิมิเต็ด (“ES”) จานวน 378,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 14 ของจานวนหุ้น
ที่ช าระแล้ ว ทัง้ หมดของ ES ในราคาไม่เกิ นหุ้นละ 480 บาท รวมมูลค่า ที่ช าระไม่เ กิ น
181,440,000 บาท
(2) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 135,000,000 บาท เป็ น 134,476,723.50 บาท
และพิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(3) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 134,476,723.50 บาท เป็ น 403,430,170.50
บาท และพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(4) อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 537,906,894 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิม 268,953,447 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ Dimet-W2 268,953,447 หุ้น
(5) อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัทไดเมท (สยาม)
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (DIMET-W2) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น
ที่จองซือ้ และได้ ชาระค่าจองซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ทจานวนไม่เกิ น 268,953,447
หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
อนุมตั ิการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ACCT เป็ นร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน เพิ่มขึ ้นอีกร้ อย
ละ 23.75 จากเดิมถืออยูร่ ้ อยละ 76.23 เพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 23.75
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2662 ได้ มีมติในเรื่ องที่สาคัญ
ดังนี ้
(1) อนุมตั ิให้ ดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด (“IGEN-ENERGY”)
จานวน 409,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินลงทุน 40 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าทารายการซื ้อขายภายในเดือน
ธันวาคม 2562
(2) อนุมัติ ใ ห้ ด าเนิ น การซื อ้ หุ้น สามัญ เดิ ม ของบริ ษั ท แมคทริ ค จ ากัด (มหาชน) (“McTRIC”)
จานวน 12,244,800 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.63 บาท รวมเป็ นเงิ นลงทุน 20 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.082 ของทุนจดทะเบียน
(3) อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิด้วยมติพิเศษแก่การโอนกิจการ
บางส่วนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท ACCT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.98 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
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1.3. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2562)

บริ ษัทย่อย
ACCT จดทะเบี ย นจัด ตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 28 มี นาคม 2531 ตัง้ อยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุม วิ ท ตาบลบางปูใ หม่
อ าเภอเมื อ งสมุท รปราการ จัง หวัด สมุท รปราการ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสี รั บ เหมาทาสีง านโครงการ ออกแบบติ ด ตัง้
ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection สาหรับท่อก๊ าซใต้ ดิน โครงสร้ างเหล็กใต้ น ้าฯลฯ และการป้องกันการกัดกร่ อน
ด้ วยระบบ Wax Tape โดยบริ ษัทถือหุ้นใน ACCT แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 29,982 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจานวน 510 หุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนของ ACCT ซึง่ เท่ากับ 4,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
บริ ษัททีเ่ กี ่ยวข้องกัน
1) SUNCOAT จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ตังอยู
้ ่เลขที่ 888/18 หมู่ที่ 19 ถนนบางพลี-ตาหรุ
ตาบลบางพลีใ หญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุท รปราการ ด าเนินธุ รกิ จ จาหน่ายสีทนความร้ อนสาหรั บใช้ ใ นอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และชิน้ ส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ SUNCOAT ซึ่งเท่ากับ
300,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
2) บริ ษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง จากัด (IGE) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ตังอยู
้ ่เลขที่ 52 อาคาร
ธนิยะ พลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ ดาเนินธุรกิจจัดหาพร้ อมติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้ าแรงสูงและแรงต่า
งานรับเหมาก่อสร้ างสถานีโรงไฟฟ้ าย่อย โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนของ IGE ซึ่ง เท่ากับ
37,800,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 378,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
3) บริ ษัท ไอเจน เอเนอร์ ย่ ี จากัด (IGEN-ENERGY) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตังอยู
้ ่เลขที่
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ดาเนินธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับพลังงานทดแทน โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ I IGEN-ENERGY ซึ่งเท่ากับ 41,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 410,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าทารายการซื ้อขายภายใน
เดือนธันวาคม 2562
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4) บริ ษัท แมคทริ ค จากัด (มหาชน) (McTRIC) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ตังอยู
้ ่เลขที่
121/105 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 ดาเนินธุรกิ จ
รับเหมาก่อสร้ างและงานติดตังระบบ
้
โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนของ McTRIC ซึ่ง เท่ากับ
450,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
5) บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) (“UWC”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2510 ตังอยู
้ ่เลขที่ 247
ถนนร่ มเกล้ า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ ดาเนินธุ รกิ จ ผลิตและจาหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีสาหรั บเสาสายส่ง
ไฟฟ้ าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ าย่อย และมีการให้ บริ การชุบสังกะสีให้ แก่ลกู ค้ าทัว่ ไป และจาหน่าย
สินค้ าอุปกรณ์สง่ กาลัง บริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 24.50 เมื่อเทียบกับจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกิจการ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วม
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท แบ่ ง กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ สี อุ ต สาหกรรม กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ สี ท าอาคาร
และกลุม่ งานบริ การรับเหมา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
ปี 2560
(สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60)
ล้ านบาท ร้ อยละ

ประเภทรายได้

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

1. รายได้ การจาหน่ายในประเทศ
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอตุ สาหกรรม/1
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
3) กลุ่มงานบริ การรับเหมา (IMPLEMENT)
4) อื่นๆ (สีอื่นรวมทังรายได้
้
จากการรับจ้ างผลิตและงานบริ การ)
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายในประเทศ

194.43
25.42
0.00
82.00
301.85

63.98
8.37
0.00
26.99
99.34

139.70
20.39
0.00
115.74

2. รายได้ การจาหน่ายในต่างประเทศ
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายในต่ างประเทศ

0.07
0.07

รวมรายได้ จากการจาหน่ าย
รายได้ อื่นๆ/2
รายได้ รวม

ปี 2562
(สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62)
ล้ านบาท ร้ อยละ
159.30
10.94
35.06
124.87

47.61
3.27
10.48
37.32

275.83

63.98
8.37
0.00
26.99
99.34

330.17

98.68

0.02
0.02

1.10
1.10

0.02
0.02

0.23
0.23

0.07
0.07

301.92

99.36

99.36

1.93

0.64

276.93
1.96

0.64

330.40
4.17

98.75
1.25

303.85

100.00

278.89

100.00

334.57

100.00

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

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ สอี ุตสาหกรรม
1.1. สีป้องกันสนิ ม (Protective Coating)
เป็ นสีพิเศษทางด้ านวิศวกรรมที่ใช้ สาหรับทาโครงสร้ างเหล็ก เพื่อป้องกันสนิม และทนทานต่อมลภาวะ (อาทิ แสงแดด
ไอน ้าเค็ม เป็ นต้ น) และสารเคมี รวมทังคงสภาพความสวยงามในอุ
้
ตสาหกรรมหนัก ให้ มีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติ
หากจาแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ ว สีป้องกันสนิมจะประกอบด้ วย สีรองพื ้น สีชนกลาง
ั้
และสีทบั หน้ า ซึ่งแต่ละชันจะท
้
า
หน้ าที่ และให้ คณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี ้
สีรองพื ้น : ใช้ ป้องกันสนิมเหล็ก และให้ ความยึดเกาะที่ดีกบั ผิวเหล็ก อาทิ สี Inorganic Zinc Primer เป็ นต้ น
สีชนกลาง
ั้
: ใช้ เสริ มความแข็งแรงให้ กบั ระบบสี อาทิ สีอีพ๊อกซี่ เป็ นต้ น
สีทบั หน้ า : ใช้ ป้ องกันพื น้ ผิ วเหล็ กจากสภาวะแวดล้ อมภายนอก (แสงแดด ไอน า้ เค็ ม สารเคมี ) อาทิ
สีโพลียเู รเทน เป็ นต้ น
1.2. สีเคลือบไม้ (Timber Coating)
เป็ นสีที่ใช้ สาหรับเคลือบผิวไม้ ให้ เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้ งานจริ ง ซึง่ โดยทัว่ ไปมักใช้ เคลือบหลายชัน้
เพื่อให้ ได้ คณ
ุ สมบัติที่ต้องการ อาทิ ความเรี ยบเนียน เป็ นเงา ทนทานต่อสารเคมี ที่มีในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
เป็ นต้ น
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1.3. สีอตุ สาหกรรม (Industrial Coating)
เป็ นสีที่ ใช้ เ ป็ นส่ว นประกอบหนึ่งในการผลิตสิน ค้ า อุตสาหกรรมของโรงงานอุต สาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเภทของ
สีอตุ สาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกต่างออกไปตามความต้ องการของอุตสาหกรรมนันๆ
้

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ สที าอาคาร
2.1. สีทาอาคาร (Decorative Paints)
เป็ นสีที่ใช้ สาหรับทาอาคาร บ้ าน โรงแรม และสานักงานทัว่ ไป เพื่อให้ เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์
ต่างๆ ซึง่ โดยทัว่ ไปสีทาอาคารจะประกอบไปด้ วยสีรองพื ้นและสีทบั หน้ า โดยสีบางชนิดจะมีคณ
ุ สมบัติยืดหยุน่ ต่อพื ้นผิว ป้องกัน
น ้ารั่วซึม ทนเชื ้อราทังภายนอกและภายใน
้
และสามารถเช็ด/ล้ างสิ่งสกปรกได้ ง่าย นอกจากนี ้สีทาอาคารบางชนิดยังสามารถ
สะท้ อนความร้ อนเพื่อประหยัดพลังงาน และเป็ นสีที่ไร้ กลิน่ ที่ใช้ ทาภายในโดยไม่สร้ างอาการแพ้ ให้ แก่ผ้ อู ยูอ่ าศัยด้ วย
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ปั จจุบันบริ ษั ทได้ ด าเนิ นการจดทะเบี ยนลิขสิทธิ์ ชื่ อทางการค้ าไว้ จ านวนหนึ่ง ซึ่ง ได้ กระท ามาอย่างต่ อเนื่ อง
เพื่อป้องกันการเลียนแบบจากคูแ่ ข่งขัน
3) กลุ่มงานบริการรับเหมา (IMPLEMENT)
ให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างและติดตังงานระบบทั
้
งภายนอกและภายในอาคาร
้
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สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
1) สัญญาระหว่ างบริ ษัทกับ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION (สัญญาการรั บการสนับสนุ น
ด้ านเทคโนโลยีด้านการผลิต ผลิตสีและเป็ นผู้แทนจาหน่ ายสินค้ าให้ กับ CARBOLINE INTERNATIONAL
CORPORATION)
วันที่ทาสัญญา
: วันที่ 28 มีนาคม 2560
คูส่ ญ
ั ญา
: Carboline International Corporation , “CARBOLINE”กับ
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ระยะเวลาผูกพัน
: 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา (ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565)
2) สัญญาระหว่ างบริษัทกับ VALSPAR (สัญญาการรับการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีด้านการผลิต)
วันที่ทาสัญญา
คูส่ ญ
ั ญา

: วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
: Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) กับ
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ระยะเวลาผูกพัน
: 3 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)
ภายใน 3 เดือนก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สามารถส่งหนังสือแจ้ ง
ความประสงค์ขอต่ออายุสญ
ั ญาออกไป ซึง่ จะสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ อีกคราวละ 3 ปี
ค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee) : คิดเป็ นร้ อยละของยอดขายสินค้ าสุทธิหรื อขันต
้ ่า ขึ ้นอยูก่ บั ส่วนไหนจะมากกว่า ตามประเภท
สินค้ า โดยชาระเป็ นรายไตรมาส

2.2 การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1) ภาวะอุตสาหกรรม
“สี” จัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ขนปลาย
ั้
ซึ่งมีการนาไปใช้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนัน้ การวิเคราะห์
อุต สาหกรรมและการเติบโตของอุตสาหกรรมสี นนั ้ ขึ ้นอยู่กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้ สีเป็ นส่วนประกอบ อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้ าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุต สาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็ นต้ น
ซึง่ อุตสาหกรรมสีสามารถแบ่งออกตามลักษณะการใช้ งานได้ 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
 สีอต
ุ สาหกรรม (Industrial Paint) อาทิ สีป้องกันสนิมสาหรับชิ ้นส่วนรถยนต์ สีป้องกันสนิมคุณภาพสูง
สีทาเรื อ สีสาหรับงานสิง่ พิมพ์ และสีเคลือบไม้ เป็ นต้ น
 สีทาอาคาร (Decorative Paint)
เป็ นสี ที่ ใ ช้ ในภาคอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และภาคครั ว เรื อ น อาทิ สีน า้
สีน ้ามันหรื อสีเคลือบเงา เป็ นต้ น
2) ภาวะการแข่งขัน
ภาวะการแข่งขันของตลาดสีในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์จากภาวะอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑ์สี โดยเบื ้องต้ นสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
ตลาดสีอุตสาหกรรม :
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3 –
4.3) ชะลอลงเล็กน้ อยจากปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 4.1 จากปั จจัยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงเป็ นสาคัญ
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ซึง่ สอดคล้ องกับเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ าและปริ มาณการค้ าโลกที่ชะลอตัวลง และผลกระทบจากนโยบายการค้ าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน รวมถึงการตอบโต้ จากประเทศต่างๆ ส่งผลให้ การส่งออกสินค้ ามีแนวโน้ มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกบริ การ
มีแนวโน้ มขยายตัวได้ ตอ่ เนื่องตามจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน รวมทังได้
้ รับแรงสนับสนุนจากการขยายระยะเวลา
มาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง (Visa on Arrival: VOA) ขณะที่แรงส่งจากโครงการ
ลงทุนของภาครัฐยังคงจาเป็ นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุนภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ
2562 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ในปี นี ้ยังคาดว่าโครงการร่ วมลงทุนของภาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการลงทุน
โครงสร้ างพื ้นฐานยังจะช่วยสนับสนุนให้ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวสูงกว่าปี ก่อนหน้ าอีกด้ วย สาหรับการบริ โภค
ภาคเอกชนคาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากรายได้ ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรที่มีสญ
ั ญาณปรับตัวดี
ขึ ้นตามการจ้ างที่เพิ่มขึ ้น
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 (โดยมีช่วงประมาณการที่ร้อยละ 0.9 -1.9) ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนตาม
แนวโน้ มต้ นทุนจากราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ ้น ส่วนหนึ่งจากการที่สหรัฐฯ ยกเลิกการผ่ อนผันมาตรการ
ลงโทษต่อประเทศที่นาเข้ านา้ มันจากอิหร่ าน ส่งผลให้ อุปทานนา้ มันดิบในตลาดโลกเพิ่ม ขึน้ ไม่มากนัก ขณะที่เสถี ยรภาพ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 37.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.8 ของ GDP
(โดยมี ช่ ว งคาดการณ์ ที่ ร้ อยละ 6.3 – 7.3 ของ GDP) (ที ่มา: ส านัก นโยบายเศรษฐกิ จ มหภาค ส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง
กระทรวงการคลัง)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562 ขยายตัวร้ อยละ 2.8 จากการขยายตัวร้ อยละ 3.6 ในไตรมาสที่
4/2561 ปั จจัยหลักมาจากการบริ โภคภาคครัวเรื อนและภาครัฐบาลยังคงขยายตัว ขณะที่การลงทุนรวมชะลอตัว ส่วนภาค
ต่างประเทศหดตัว ผลจากเศรษฐกิจและการค้ าโลกชะลอตัว
ด้ านการผลิต ภาคการเกษตรขยายตัวร้ อยละ 0.9 ดีขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า ภาคนอกเกษตร
ขยายตัวร้ อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจากร้ อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นการชะลอตัวของทังภาคอุ
้
ตสาหกรรมและภาคบริ การ
โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 0.9 จากการขยายตัวร้ อยละ 3.3 โดยสาขาการทาเหมืองแร่ฯ ลดลงร้ อยละ 0.9 สาขาการ
ผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 0.6 สาขาไฟฟ้ าฯ ขยายตัวร้ อยละ 5.4 ปรับตัวดีขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 5.0 ในไตร
มาสที่ 4/2561 และสาขาการประปาฯ ขยายตัวร้ อยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้ า ภาค
บริ การขยายตัวร้ อยละ 4.1ชะลอลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า จากการขยายตัวของสาขากิจกรรมทาง
การเงินและการประกันภัย และสาขากิจกรรมด้ านอสังหาริ มทรัพย์ฯ
ด้ านการใช้ จ่าย การใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคขันสุ
้ ดท้ ายของเอกชน และการใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคขันสุ
้ ดท้ ายของ
รัฐบาล ขยายตัวร้ อยละ 4.6 และร้ อยละ 3.3 การสะสมทุนถาวรเบื ้องต้ นขยายตัวร้ อยละ 3.2 จากการขยายตัวของภาคเอกชน
ร้ อยละ 4.4 ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลงร้ อยละ 0.1 ขณะที่การส่งออกและนาเข้ าสินค้ าและบริ การลดลงร้ อยละ 4.9 และร้ อย
ละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 0.7 และร้ อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า หลังปรับปั จจัยฤดูกาลออกแล้ ว เศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสที่ 1/2562ขยายตัวร้ อยละ 1.0 (QoQ SA)
สาขาการผลิ ตสิ นค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้ อยละ 0.6 ชะลอลงจากที่ขยายตัว ร้ อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้ า เป็ น
การชะลอตัวในกลุม่ อุตสาหกรรมเบา ขณะที่อตุ สาหกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมสินค้ าทุนและเทคโนโลยีหดตัว
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อัตราการขยายตัว (YoY) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม (ร้ อยละ)

อุตสาหกรรมเบา ขยายตัวร้ อยละ 2.2 ชะลอลงจากการขยายตัวร้ อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้ า ตามการชะลอตัว
ของการผลิตอาหาร เครื่ องดื่ม ยาสูบ เสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ขณะที่การผลิตสิง่ ทอและเฟอร์ นิเจอร์ ในไตรมาสนี ้ลดลง
อุตสาหกรรมวัตถุดิบ ลดลงร้ อยละ 0.2 จากการขยายตัวร้ อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการผลิตสาคัญที่ลดลง
ได้ แก่ การผลิตกระดาษ การกลัน่ น ้ามัน ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก และการผลิตอโลหะ สอดคล้ องกับการชะลอตัวของความ
ต้ องการใช้ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการบริ โภคภายในประเทศ ประกอบกับความต้ องการใช้ ในต่างประเทศลดลง ขณะที่
อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และเภสัชภัณฑ์ยงั ขยายตัว
อุตสาหกรรมสินค้ าทุนและเทคโนโลยี ลดลงร้ อยละ 0.2 จากการขยายตัว ร้ อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นผลมา
จากการลดลงของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตามความต้ องการใช้ ของต่างประเทศ ขณะที่การ
ผลิตยานยนต์ชะลอลงทังรถยนต์
้
นงั่ ส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
สาขาการก่ อสร้ าง ขยายตัวร้ อยละ 3.0 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้ อยละ 3.4 ในไตรมาส ก่อนหน้ า โดยการก่อสร้ าง
เอกชนชะลอตัว ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการก่อสร้ างอื่น ๆ ที่ ชะลอตัวลง ขณะที่การก่อสร้ างอาคารที่อยูอ่ าศัยลดลง ในไตรมาส
นี ้การก่อสร้ างที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาล และเขต อบต. ลดลง ส่วนการก่อสร้ างที่อยู่อาศั ยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ขยายตัว อย่างไรก็ตาม การก่อสร้ างอาคารเพื่อการพาณิชย์และการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมยังขยายตัวดีต่อเนื่อง สาหรับ
การก่อสร้ างภาครัฐเร่ งตัวขึ ้นจากไตรมาสก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการลงทุนของรัฐบาลในโครงการก่อสร้ างของการ
บริ หารราชการ ส่วนท้ องถิ่น สาหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจชะลอตัวลง เนื่องจากในไตรมาสนี ้ส่วนใหญ่เป็ นการก่อสร้ างของ
โครงการต่อเนื่อง โดยยังไม่มีโครงการใหม่ขนาดใหญ่เข้ าสูข่ นตอนการก่
ั้
อสร้ าง
สาขาการไฟฟ้ า ก๊ าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ ขยายตัวร้ อยละ 5.4 เร่ งตัวขึ ้น ช้ า ๆ จากการขยายตัวร้ อยละ 5.0
ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยหมวดไฟฟ้ าขยายตัวร้ อยละ 6.2 จากที่ขยายตัวร้ อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นการเพิ่มขึ ้นของ
การใช้ กระแสไฟฟ้ าในประเภทที่อยูอ่ าศัย และกิจการขนาดเล็ก ขณะที่กลุม่ ผู้ใช้ ไฟฟ้ ากิจการขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ชะลอ
ลง หมวดโรงแยกก๊ าซลดลงร้ อยละ 1.6 ต่อเนื่องจากการลดลงร้ อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้ า
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อัตราการขยายตัว (YoY) ของปริมาณการใช้ กระแสไฟฟ้าจาแนกตามประเภทผู้ใช้ (ร้ อยละ)

ทีม่ า: การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ขยายตัว ร้ อยละ 6.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัว
ร้ อยละ 7.5 ในไตรมาสที่ 4/2561 สอดคล้ องกับการ ชะลอตัวของกิจกรรมการผลิตสินค้ าอุตสาหกรรม และการนาเข้ าสินค้ าเพื่อ
การอุปโภคบริ โภค ที่ลดลง อย่างไรก็ตามการผลิตในภาคเกษตรไตรมาสนี ้ปรับตัวดีขึ ้นเล็ก น้ อย ส่วนกิจกรรมการขายยานยนต์
และการซ่อมบารุงรักษา ฯ ขยายตัวได้ ดี ตามการซื ้อยานยนต์ของครัวเรื อน ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาขาการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสิ นค้า ขยายตัวร้ อยละ 3.4 ชะลอลงจากการขยายตัว ร้ อยละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า
สอดคล้ องกับการชะลอตัวของภาคการผลิตในประเทศ และการลดลงของการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ ประกอบกับจานวน
นักท่องเที่ยวในไตรมาสนี ้ชะลอลงทังนั
้ กท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยการขนส่งทางบกและ การขนส่งทาง
อากาศ ขยายตัวร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 1.8 ตามลาดับ ขณะที่การขนส่ง ทางน ้าลดลงร้ อยละ 2.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้ อย
ละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
อัตราการขยายตัว (YoY) ของบริการขนส่ ง (ร้ อยละ)
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สาขากิ จกรรมทางการเงิ นและการประกันภัย ขยายตัวร้ อยละ 2.4 เร่ งตัวขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 1.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้ า ปั จจัยสาคัญมาจากกลุม่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ปรับตัวดีขึ ้น โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่
ขยายตัวได้ ดีจากส่วนต่างจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้และเงินฝากที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับปริ มาณสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ถึงแม้ ว่า
รายได้ ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะลดลงจากการยกเว้ นการเก็บค่าธรรมเนียม การทาธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทลั และจาก
ค่าธรรมเนียมจากการอานวยสินเชื่อก็ตาม สาหรับในด้ านการประกันภัยโดยรวมชะลอตัว ตามการชะลอตัวของบริ การประกัน
ชีวิต ขณะที่การบริ การประกันวินาศภัยขยายตัวเท่ากับไตรมาสก่อนหน้ า
สาขากิ จกรรมเกี ่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ขยายตัวร้ อยละ 4.7 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้ า
เป็ นผลมาจากกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กระทาโดยได้ รับค่าตอบแทนหรื อตามสัญญาจ้ างชะลอลง ขณะที่กิจกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ที่เป็ นของตนเองหรื อเช่าจากผู้อื่นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
สาขาทีพ่ กั แรมและบริ การด้านอาหาร ขยายตัวร้ อยละ 4.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้ อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้ า
โดยโรงแรมขยายตัวร้ อยละ 2.3 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้ อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้ า ปั จจัยหลักมาจากการชะลอตัวของ
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ขยายตัวร้ อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยนักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคโอเชียเนีย และภูมิภาคตะวันออกกลางปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับจานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน
ที่ลดลง ร้ อยละ 1.7 แต่ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้ อยละ 10.5 ในไตรมาสก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการขยาย
เวลามาตรการในการยกเว้ นการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อการท่องเที่ยวเป็ นเวลาไม่เกิน 15 วัน (Visa On Arrival : VOA) ที่มีการ
ขยายมาตรการระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 30 เมษายน 2562 สาหรับการบริ การด้ านอาหารในภัตตาคารและร้ านอาหารแบบ
เคลือ่ นที่ ขยายตัวร้ อยละ 7.5 เร่งขึ ้นจากที่ขยายตัวร้ อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า
จานวนนักท่ องเที่ยวต่ างประเทศ จาแนกตามถิ่นที่อยู่ (พันคน)

ทีม่ า: กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.2-8

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายจ่ายเพือ่ การอุปโภคบริ โภคขัน้ สุดท้ายของเอกชน
การใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของขันสุ
้ ดท้ ายเอกชนในไตรมาสที่ 1/2562 ขยายตัวร้ อยละ 4.6 เทียบกับที่ขยายตัว
ร้ อยละ 5.4 ในไตรมาสที่ 4/2561 เมื่อปรับค่าเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล การใช้ จ่ายฯ ขยายตัวร้ อยละ 0.8
การใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของเอกชนไทยทังหมด
้
ขยายตัวร้ อยละ 4.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้ อยละ 5.4
ในไตรมาสก่อนหน้ า ปั จจัยสนับสนุนหลักมาจากการปรับตัวดีขึ ้นของฐานรายได้ ในช่วงก่อนหน้ า การจ้ างงานที่ขยายตัวต่อเนื่อง
เงินเฟ้ อที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริ โภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ยงั ขยายตัวต่อเนื่อง รวมทัง้ แรง
สนับสนุนจากการดาเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ น้อย โดยเฉพาะในส่วนของวงเงินค่า
ซื อ้ สิ น ค้ า อุป โภคที่ จ าเป็ นเพื่ อ การยัง ชี พ ในไตรมาสนี ้ การใช้ จ่ า ยในกลุ่ม สิน ค้ า คงทน โดยเฉพาะการใช้ จ่ า ยในการซื อ้
ยานพาหนะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง กลุม่ สินค้ าไม่คงทนขยายตัวดีทงในหมวดอาหารและสิ
ั้
นค้ าไม่คงทนอื่น ๆ ส่วนกลุม่ สินค้ ากึ่ง
คงทนและ บริ การสุทธิชะลอลง
อัตราการขยายตัว (YoY) ของการใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขัน้ สุดท้ ายของเอกชน มูลค่ าที่แท้ จริง (ร้ อยละ)

การใช้ จ่ า ยของเอกชนในประเทศไม่ ร วมนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ ขยายตัว ร้ อยละ 4.4 ส่ว นการใช้ จ่ า ยของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศขยายตัวร้ อยละ 8.9 เทียบกับร้ อยละ 16.0 ในไตรมาสก่อนหน้ า ขณะที่การใช้ จ่ายของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในประเทศไทยในไตรมาสนี ้ขยายตัวร้ อยละ 1.4 ปรับตัวดีขึ ้นจากการลดลงร้ อยละ 2.0 ในไตรมาส
ที่ 4/2561
หมวดทีอ่ ยู่อาศัย ประปา ไฟฟ้ า แก๊ ส และเชื ้อเพลิ งอืน่ ๆ ขยายตัวร้ อยละ 4.5 เร่ งตัวขึ ้นจากที่ขยายตัวร้ อยละ 3.4 ใน
ไตรมาส 4/2561 โดยการใช้ จ่ายด้ านที่อยู่อาศัยและน ้าประปา ขยายตัวร้ อยละ 3.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 3.3 ใน
ไตรมาสก่อนหน้ า ส่วนการใช้ จ่ายด้ านไฟฟ้ า แก๊ ส และเชื ้อเพลิงต่าง ๆ ขยายตัวร้ อยละ 6.8 เร่ งตัวขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ
3.6 ในไตรมาสก่อนหน้ า ตามการเพิ่มขึ ้นของผู้ใช้ ไฟฟ้ าประเภทที่อยูอ่ าศัย
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หมวดขนส่ง ขยายตัวร้ อยละ 4.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 4.9 ในไตรมาสที่ 4/2561 โดยการใช้ จ่ายในการซื ้อ
ยานพาหนะของครัวเรื อนขยายตัวร้ อยละ 10.5 เร่ งขึน้ จากการขยายตัวร้ อยละ 8.5 ในไตรมาสที่ 4/2561 ส่วนค่าใช้ จ่ายซือ้
อุปกรณ์ขนส่งส่วนบุคคลและค่าใช้ จ่ายด้ านบริ ก ารขนส่งขยายตัวร้ อยละ 1.7 และร้ อยละ 2.5 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้ อยละ
2.4 และร้ อยละ 4.1 ในไตรมาส ก่อนหน้ า ตามลาดับ ขณะที่การใช้ บริ การด้ านการขนส่งของครัวเรื อนในไตรมาสนี ้ ชะลอลงทัง้
บริ การการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน ้า แต่การใช้ บริ การขนส่งทางรางยังขยายตัวได้ ดี
การสะสมทุนถาวรเบือ้ งต้น
การลงทุน ขยายตัวร้ อยละ 3.2 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้ อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้ อยละ 4.4 ชะลอตัวจากที่ขยายตัวร้ อยละ 5.5 ในไตรมาส ก่อนหน้ า ขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงต่อเนื่องร้ อยละ 0.1
อัตราการขยายตัว(YoY) ของการสะสมทุนถาวรเบือ้ งต้ นมูลค่ าที่แท้ จริง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้ อยละ 4.4 ชะลอตัวจากการขยายตัวร้ อยละ 5.5 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ด้านการก่อสร้าง ขยายตัวร้ อยละ 1.8 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้ อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเป็ นผล
มาจากการก่อสร้ างอื่น ๆ ขยายตัวร้ อยละ 14.4 ขณะที่การก่อสร้ างอาคารไม่ใช่ที่อยู่อาศัยขยายตัวร้ อยละ 6.0 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อ
เทียบกับการขยายตัว ร้ อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการก่อสร้ างหมวดอาคารเพื่อการพาณิชย์ ขยายตัว ร้ อยละ 9.3 และ
การก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 7.3 ส่วนการก่อสร้ างอาคารที่อยูอ่ าศัยลดลงร้ อยละ 2.6 เทียบกับการขยายตัว
ร้ อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล และในเขต อบต. ลดลง ขณะที่การก่อสร้ างที่อยู่
อาศัย ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ยังคงเพิ่มขึ ้น
ด้านเครื ่ องจักรเครื ่ อ งมื อ ขยายตัวร้ อยละ 5.1 เทียบกับที่ขยายตัว ร้ อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยรายการ
เครื่ องจักรเครื่ องมือหมวดเครื่ องใช้ สานักงาน และ หมวดเครื่ องจักรเครื่ องมือใช้ ในอุตสาหกรรมในไตรมาสนี ้มีการลงทุนที่ชะลอ
ลง ปั จจัยสาคัญ มาจากการผลิตภายในประเทศเริ่ มชะลอตัวลง และการนาเข้ าสินค้ าที่เกี่ยวข้ องลดลง อย่างไรก็ตาม รายการ
เครื่ องจักรเครื่ องมือหมวดยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง ในไตรมาสนี ้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้ า ตามปริ มาณ
จานวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้ วยการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ ้น ทังรถโดยสาร
้
รถยนต์นงั่
ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
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การลงทุนภาครัฐ ลดลงร้ อยละ 0.1 เท่ากับการลดลงในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการลงทุนรัฐบาลขยายตัวร้ อยละ 0.6
ปรั บตัวดีขึน้ จากการลดลงร้ อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 4/2561 ส่วนการลงทุนของรั ฐวิสาหกิจลดลงร้ อยละ 1.4 เทียบกับการ
ขยายตัวร้ อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ด้านการก่อสร้าง ขยายตัวร้ อยละ 4.1 เร่งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการก่อสร้ างรัฐบาล
ขยายตัวร้ อยละ 5.5 เร่ งตัวขึ ้นจากการลดลง ร้ อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการลงทุนในโครงการ
ก่อสร้ างของการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น ขณะที่การก่อสร้ างรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้ อยละ 1.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้ อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อนหน้ า ในไตรมาสนี ้ รัฐวิสาหกิจยังไม่มีการดาเนินการก่อสร้ างในโครงการใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มเติม
ส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินโครงการต่อเนื่อง ทังโครงการขนาดใหญ่
้
และโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการปรับปรุ งกิจการประปาแผน
หลักครัง้ ที่ 7-9 ของการประปานครหลวง โครงการทรัพย์สินทางด้ านจาหน่ายไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ านครหลวง โครงการระบบ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และโครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้มช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้ า
สายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
ด้านเครื ่องจักรเครื ่องมื อ ลดลงร้ อยละ 11.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้ อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการลงทุนใน
เครื่ องจักรเครื่ องมือของรัฐบาลลดลงร้ อยละ 18.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้ อยละ 13.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า และการลงทุนใน
เครื่ องจักรเครื่ องมือของรัฐวิสาหกิจลดลงร้ อยละ 5.7 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 0.6 ในไตรมาส ก่อนหน้ า สาหรับไตรมาสนี ้
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่มีการนาเข้ าเครื่ องบินเพื่อการพาณิชย์
(ที ่มา:ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที ่ 1/2562 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ วัน อังคารที ่ 21 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:30 น.)

อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน :
การผลิตเครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีจานวน 2.46 ล้ านชิน้ ลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 10.55 และ 1.20 ตามลาดับ จากการชะลอตัวของตลาดในต่างประเทศ
การจาหน่ายเครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ ในประเทศ ไตรมาสที่ 1ปี 2562 มีจานวน 0.42 ล้ านชิ ้น ขยายตัวจากไตรมาสก่อน
และไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 5.00 และ 13.51 ตามลาดับเป็ นผลจากการขยายตัวของตลาดในประเทศที่เพิ่มขึ ้น
ตังแต่
้ เดือนมกราคม
การส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีมลู ค่ารวม 848.68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส
ก่อนร้ อยละ 6.51แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนลดลงร้ อยละ 14.31 แบ่งเป็ น มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่ อง
เรื อนและชิน้ ส่วน 234.02 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 2.24 และ
6.29 ตามลาดับ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 37.02 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนและไตรมาสเดีย วกัน
ของปี ก่อนร้ อยละ 5.27 และ 3.57 ตามลาดับ และมูลค่าการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ 577.64 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสก่อนร้ อยละ 11.43 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนลดลงร้ อยละ 17.75 ในภาพรวมการส่งออก
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ มีการปรับลดลง โดยเฉพาะการส่งออกไม้ แปรรูปไปยังจีน
แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื ่ องเรื อน ไตรมาสที ่ 2 ของปี 2562 การผลิตและจาหน่ายเครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ ใน
ประเทศไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากการผลิตและจาหน่ายเครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก ในส่วนของการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ คาดว่าจะยังคงมีปริ มาณลดลง
ตามแนวโน้ มการส่งออกไม้ แปรรูปไปยังจีนที่คาดว่าจะยังคงมีปริ มาณลดลง
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แนวโน้มอุตสาหกรรมไม้และเครื ่ องเรื อน ไตรมาสที ่ 2 ของปี 2562 การผลิตและจาหน่ายเครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ ใน
ประเทศไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากการผลิตและจาหน่ายเครื่ องเรื อนทาด้ วยไม้ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก ในส่วนของการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ คาดว่าจะยังคงมีปริ มาณลดลง
ตามแนวโน้ มการส่งออกไม้ แปรรูปไปยังจีนที่คาดว่าจะยังคงมีปริ มาณลดลง
(ทีม่ า: “รายงานภาวะเศรษฐกิ จอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2562 สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม)

ตลาดสีทาอาคาร :
ธุรกิจสีทาอาคารเป็ นธุรกิจที่ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้ างเป็ นสาคัญไม่ว่า
เมกะโปรเจคใหญ่ ๆ ของภาครั ฐ หรื อ เป็ นบ้ านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสานักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้
งานก่อสร้ างและงานซ่อมแซม เป็ นต้ น
สาหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้ างในปี 2562 นี ้ “ศูนย์วิจยั กสิกรไทย” มองว่า ในปี 2562 ภายใต้ เงื่อนไขของการ
เลือกตัง้ และการดาเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ไม่กระทบต่อความคืบหน้ าของการดาเนินโครงการต่างๆ อย่างมีนยั สาคัญ
รวมถึงขันตอนการหาผู
้
้ ชนะการประกวดราคาของโครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นไปตามกาหนดที่วางไว้ คาดว่าจะเห็น
ความคืบหน้ าของโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Projects) เป็ นจานวนมาก
ประเด็นที่น่าจับตาคือ โครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วและคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างในปี 2562 ที่มีมลู ค่าโครงการรวม
ประมาณ 950,200 ล้ านบาทแสดงให้ เห็นถึงโมเมนตัมของการพัฒนารายพื ้นที่ที่ภาครัฐเน้ นเป็ นยุทธศาสตร์ ในการพั ฒนาคือ
พื ้นที่ EEC ที่มีโครงการรัฐเป็ นมูลค่ารวมเกือบ 684,018 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 72 ของมูลค่าโครงการที่อยู่ใน
แผนงานการก่ อ สร้ างทัง้ หมดของปี 2562 ซึ่ง ณ ปั จ จุ บัน อยู่ร ะหว่ า งกระบวนการสรรหาผู้ช นะการประกวดราคา อัน
ประกอบด้ วย โครงการรถไฟความเร็ วสูงเชื่ อมสามท่าอากาศยาน, โครงการท่าเรื อแหลมฉบังและมาบตาพุดเฟสที่ 3, และ
โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก โดยการวางโครงสร้ างพื ้นฐานถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการดึงดูดนักลงทุนให้ เข้ ามาในพื ้นที่
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้ รับผ่าน พรบ.EEC
นอกจากนี ้ในส่วนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ินอกเหนือจากโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพื ้นที่ EEC แล้ ว ที่สาคัญยังมีโครงการ
รถไฟทางคู่เฟสที่ 2 เส้ นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งเป็ นรถไฟทางคู่สายใหม่ ที่คาดว่าจะก่อสร้ างเป็ นเส้ นทางแรกจาก
ทังหมด
้
9 เส้ นทาง รวมถึงโครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง (เตาปูน-ราษฎร์ บรู ณะ) และรถไฟฟ้ าสายสีส้มตะวันตก (ศูนย์วฒ
ั นธรรมบางขุนนนท์) ที่จะมีการประมูลภายในช่วงต้ นปี และเชื่อว่าจะเริ่ มก่อสร้ างได้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้ การประเมินมูลค่าการเบิกจ่ายของภาครัฐในโครงการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ในปี 2562 ที่เร่ งตัว
ขึ ้นเมื่อเทียบกับในปี 2561 ที่คาดว่าจะอยูท่ ี่ราว 40,000 ล้ านบาท เนื่องจากหลายโครงการอยู่ในขันตอนที
้
่ต่อเนื่องของการเบิก
ใช้ เงิน ได้ แก่ รถไฟทางคู่เฟสที่ 1 ทัง้ 7 เส้ นทาง, รถไฟฟ้ าสายสีแดงที่ยงั มีการเบิกจ่ายในส่วนของงานโยธาสถานีกลางบางซื่อ
ขณะเดียวกันก็มีโครงการอีกกลุม่ หนึ่งที่คืบหน้ ามาถึงจังหวะที่จะเริ่ มก่อสร้ างและเริ่ มเบิกจ่ายเงินในปี 2562 ได้ แก่ รถไฟทางคู่
เฟสที่ 2 เส้ นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ, โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก, ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง, และทาง
ด่วนขันที
้ ่ 3 สายเหนือตอน N2
(ทีม่ า: ศูนย์วิจยั กสิ กร ธนาคารกสิ กรไทย)
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ตารางแสดงบริ ษัทคู่แข่งในตลาดสีอตุ สาหกรรม และสีทาอาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้ผลิต/จาหน่ าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์

บริ ษัท แอ็กโซ่ โนเบิล โค้ ทติ ้ง จากัด
บริ ษัท ทีโอเอ ชูโกกุ จากัด
บริ ษัท โจตัน จากัด
บริ ษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จากัด
บริ ษัท เบเยอร์ จากัด
บริ ษัท ทีโอเอเพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท นิปปอนเพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท อัก๊ โซ่ โนเบล เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด

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

2.2.2 การตลาด
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1.) กลยุทธ์ ดา้ นสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ (Product)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง กอปรกับการให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายด้ วยการใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมั ย ควบคู่ไปกับความชานาญของบุคลากร
บริ ษัทที่มีอยู่ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเน้ นการให้ คาแนะนาและ/หรื อบริ การหลังการขายแก่ลกู ค้ า ซึ่งถือเป็ นนโยบายที่ผ้ บู ริ หาร
บริ ษัทให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
2.) กลยุทธ์ ดา้ นราคา (Price)
บริ ษัทเน้ นการกาหนดราคาในระดับที่ใกล้ เคียงหรื อสูงกว่า คู่แข่งขันเล็กน้ อย ตามประเภทและคุณภาพ
ของสินค้ า ซึ่งการกาหนดราคาสินค้ าของบริ ษัทที่สูงกว่าคู่แข่งเป็ นผลมาจากสินค้ าของบริ ษัทเป็ นสินค้ าที่ได้ มาตรฐานและ
มีคณ
ุ ภาพสูง กอปรกับความสามารถในการผลิตสินค้ าที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า
3.) กลยุทธ์ ดา้ นการจาหน่าย และช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
บริ ษัทเน้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดในเชิงรุ กจากทีมขายผ่าน 4 ช่องทาง ได้ แก่
การจาหน่ายโดยวิธีขายตรง โดยให้ พนักงานขายแต่ละคนทาหน้ าที่ในการนาเสนอสินค้ าให้ กับลูกค้ าโดยตรง, การจาหน่าย
ผ่า นตัว แทนจาหน่า ย โดยบริ ษัท มุ่ง เน้ น การจ าหน่ายให้ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิ ภาคในประเทศ อาทิ ภาคกลาง, ภาคเหนื อ,
ภาคอีสาน และภาคใต้ เป็ นต้ น ซึ่งปั จจุ บันบริ ษัทมีตัวแทนจาหน่ายกว่า 20 รายทั่วประเทศ, และการเข้ า ร่ ว มประมูลงาน
จากผู้รั บ เหมาโดยบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประมูล งานจากผู้รั บ เหมาที่ ได้ รั บ งานจากผู้ว่ า จ้ า ง ซึ่ง บริ ษั ท เป็ นหนึ่ง ในบริ ษั ท ที่ อ ยู่ใ น
Vendor List ของผู้รับเหมามาเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี
4.) กลยุทธ์ ดา้ นการส่งเสริ มการขาย (Promotion)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ าของบริ ษัทให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ า เป้าหมายโดยตรง
ควบคู่ไปกับการให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การหลังการขาย รวมถึงการจัดส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ าอย่างรวดเร็ วตามความ
ต้ องการ เพื่อให้ ลกู ค้ าที่มีสายงานการผลิตอย่างต่อเนื่องมัน่ ใจได้ วา่ จะมีสนิ ค้ าใช้ จนเสร็ จงาน
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2.2.3 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายหลัก ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ ก ลุ่ม ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พลัง งานและ
การก่อสร้ างงานโครงเหล็กต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้ า แท่ นขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซ
ในอ่าวไทย โดยลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายรองลงมาได้ แก่ กลุม่ ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจส่งออกเฟอร์ นิเจอร์
โดยบริ ษัทไม่มีการพึง่ พิงการจาหน่ายสินค้ ากับลูกค้ ารายใดรายหนึง่ เกินกว่าร้ อยละ 30 ของยอดจาหน่ายรวม

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ก าลัง การผลิ ต รวมทัง้ สิ น้ ประมาณ 3,600,000 ลิ ต ร/ปี โดยบริ ษั ท มี อัต ราการใช้ ก าลัง การผลิ ต
(Utilization Rate) ประมาณร้ อยละ 40 ของกาลังการผลิตรวม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความยากง่ายและรายละเอียดการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลาที่เกิดจากความต้ องการสัง่ ซื ้อของลูกค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ได้ มีการพึ่งพิงการจัดซื ้อวัตถุดิบจากผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิ บ
รายใดรายหนึง่ เกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื ้อทังหมดของบริ
้
ษัท
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ ามี 4 ประเภท คือ
1. สารเรซิน (Resin) : เป็ นสารเคมีที่เป็ นตัวกาหนดคุณลักษณะของสี อาทิ ความแข็ง ความทนทานต่อน ้า และ
สภาพภูมิอากาศ เป็ นต้ น
2. ตัวให้ สี (Pigment) : เป็ นสารเคมีที่ทาให้ เกิ ดสีสนั ตามความต้ องการและตามสูตรที่กาหนดโดยตัวให้ สี หรื อ
Pigment มีทงแบบที
ั้
่เป็ นผงและของเหลว
3. ตัวทาละลาย (Solvent) : มีคุณสมบัติช่วยละลายส่วนผสมของวัตถุดิ บให้ เข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกัน และลดความ
หนืดเพื่อทาให้ สามารถใช้ งานได้ ง่าย
4. ตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) : เป็ นสารเคมีที่ใช้ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษบางประการของสี แต่ละชนิด อาทิ
ลดการเป็ นฟอง ป้องกันรังสีอลั ตร้ าไวโอเลต ป้องกันเชื ้อรา เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ การผลิตสีแต่ละชนิด จะมีขนั ้ ตอนการผลิตที่คล้ า ยคลึง กัน แต่ส่วนผสม สูตรการผลิตสี และการตรวจสอบ
คุณภาพจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามคุณสมบัติของสีแต่ละประเภท
นอกจากนันบริ
้ ษัทยังให้ บริ การรับเหมาก่อสร้ างและติดตังงานระบบทั
้
งภายนอกและภายในอาคาร
้
โดยบริ ษัทจัดหา
อุปกรณ์ในการบริ การและรับเหมาก่อสร้ างทุกชนิดตามโครงการต่างๆของลูกค้ า

2.4 หนังสืออนุญาตและใบอนุญาตที่สาคัญเกี่ยวกับการประกิบกิจการของบริษัทฯ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตที่สาคัญของบริ ษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ใบอนุญาต
ขอบเขต
อายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคม
ปรกิบกิจการผลิตและจาหน่าย สีน ้า สี
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อุตสาหกรรม (กนอ 03/4)
น ้ามัน สีเคลือบและทินเนอร์
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตราย เพื่อประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อ
จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ต่อสุขภาพ
สุขภาพประเภทการผลิตสีโดยใช้
เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมกันเกินกว่า 20
แรงม้ า
ใบอนุญาตมีซงึ่ ยุทธภัณฑ์
เพื่อครอบครองสารไนโตรเซลลูโลส
จนถึงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2563
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2.5 สิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางาน
บริ ษัทฯ มีแผนควบคุมความเสีย่ งและแผนลดความเสีย่ งซึง่ รวมถึง การกาหนดขันตอนการด
้
าเนินงาน วิธีปฏิบตั ิงาน และ
แผนสาหรับเหตุฉกุ เฉิน ที่เตรียมไว้ เพื่อป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว ซึง่ บริ ษัทฯ ดาเนินงานภายใต้ นโยบายด้ านความปลอดภัย
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มกี ารฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานของบริ ษัทฯ ให้ ตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้ อม การฝึ กซ้ อมรับมือกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน เช่น ไฟไหม้ เป็ นต้ น
นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ มีการเตรี ยมการที่จะรับมือกับการหยุดชะงักของการดาเนินงานทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม
เป็ นต้ น

2.6 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการการบริ หารจัดการที่จาเป็ นและมีความสาคัญในการช่วยให้ องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจปั จ จุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและแข่งขันสูง
บริ ษัทฯ ตระหนัก ถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงที่มีต่อการดาเนินงานขององค์กร จึงได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงภายใต้ หลักธรรมมาภิบาลที่ดี เพื่อทาหน้ าที่ในการบริ หารและควบคุมการบริ หารความเสี่ยง โดยในแต่ละ
ปี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทางานบริ หารความเสี่ยงจะพิจารณาและกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง แล้ ว
มอบให้ คณะทางานความเสี่ยงไปปฏิบตั ิเพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ และดาเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้ อมทังก
้ าหนดกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการในการปฏิบตั ิงานบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมกิจกรรมทังองค์
้ กร
กาหนดให้ มีการตรวจสอบ วัดผลการดาเนินงาน โดยคณะทางานความเสี่ยงจะเป็ นดาเนินการและรายงานคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงพิจารณาและนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการดาเนินการบริ หารองค์กรโดยมีกระบวนการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุ งการ
ดาเนินการบริ หารความเสี่ยงอยู่อย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ การดาเนินงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น โดยคานึงถึง
ปั จจัยเสี่ยงทังภายในและภายนอกองค์
้
กรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรอบบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยงทั่วทังองค์
้ กร ที่เป็ นไปตามมาตราฐานสากล ที่ปฏิบตั ิโดยคณะกรรมการ ผู้บริ หารและ
บุคลากรทุกคนในองค์กร โดยกระบวนการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการออกแบบเพื่อให้ สามารถบ่งชี ้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ ้น
และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ ได้ รับความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีองค์กรกาหนดไว้
1. การกาหนดกลยุทธ์
บริ ษัทฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริ หารความเสี่ยง
อย่างชัดเจน เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. โครงสร้ างและความรั บผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยง
ผังโครงสร้ างบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ดังนี ้

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.3-1
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ความรั บผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงในองค์กร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา สอบทานประสิทธิ ภาพของการ
ควบคุมภายใน และติดตามผลการบริ หารความเสี่ยง รวมทังประเมิ
้
นผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทางาน
บริ หารความเสี่ยง
คณะทางานบริ หารความเสี่ยง
เพื่อ ให้ ก ารกากับ ดูแ ลการบริ ห ารจัด การความเสี่ย งขององค์ก รให้ บ รรลุเ ป้ าหมาย และสร้ างความเชื่อ มัน่ และ
น่าเชื่อถือ ในการดาเนิน ธุรกิจ ขององค์กร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงจึงแต่งตั ้งคณะทางานบริ หารความ
เสี่ยง ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของแต่ละสายงาน ทังนี
้ ้การกาหนดความเสี่ยงจะต้ องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะทางานบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริ ษัท ตามลาดับ
3. กระบวนการบริ หารความเสี่ยงขององค์ กร
บริ ษัทฯ กาหนดกระบวนการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ ขนตอนและวิ
ั้
ธีการในการบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปอย่ างมี
ระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขนตอนของกระบวนการบริ
ั้
หารความเสี่ยงดังต่อไปนี ้
(1) สภาพแวดล้ อมในการทางาน (Internal Environment)
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
(3) การบ่งชีเ้ หตุการณ์ (Event Identification)
(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(7) ข้ อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)
(8) การติดตาม (Monitoring)
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายในองค์กรนัน้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องได้ รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้ า
การดูแลติดตาม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
(1) เจ้ าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริ หารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม
(2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ขององค์กร ได้ รับการรายงานถึงความคืบหน้ าใน
การบริ ห ารความเสี่ย ง และแนวโน้ ม ของความเสี่ย งต่อ ผู้บ ริ ห ารที่รับ ผิด ชอบและคณะทางานบริ ห ารความ
เสี่ยง ตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการนามาปฏิบตั ิใช้ จริ งเพื่อป้ องกัน
หรื อ ลดความเสี่ย งที่อ าจเกิ ด ขึ ้น รวมทั ้งปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขการควบคุม ภายในอยู่เ สมอเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
สถาการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) คณะทางานบริ หารความเสี่ยงจะประสานงานให้ ผ้ บู ริ หารที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง
รวมถึงกระบวนการบริ หารความเสี่ยง เพื่อรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับทราบ
(4) คณะทางานบริ หารความเสี่ยงจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทังภายนอกและภายใน
้
รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ส่งผลให้ ต้องมีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการ
จัดลาดับความสาคัญ
(5) คณะทางานบริ หารความเสี่ยง จะสรุ ปรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงทุกไตรมาส
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.3-2
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ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
บริ ษัทฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริ หารความเสีย่ งอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ การบริ หารความเสีย่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.1. ความเสีย่ งจากการสัญญาการผลิตสินค้ าโดยอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
บริ ษัท ได้ รับ การสนับ สนุน ด้ า นเทคโนโลยีก ารผลิต จากสองบริ ษัท ผู้ผ ลิต สีชัน้ นาของโลกที่ป ระกอบธุร กิจ
มานานกว่า 100 ปี ได้ แ ก่ VALSPAR และ CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION ซึ่ง บริ ษัท มีสญ
ั ญา
การให้ การสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีการผลิต ดังนี ้
1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) VALSPAR ซื ้อกิจการทังหมดของ
้
Wattyl และ
ยังคงให้ ลิขสิทธิ์ (Licence) แก่บริ ษัทในการผลิตและจาหน่าย สีเ คลือ บไม้ และสีท าอาคาร เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยการ
ต่อ อายุสญ
ั ญา บริ ษัท สามารถต่อ อายุได้ ค ราวละ 3 ปี ปั จ จุบ นั สัญ ญานี ้มีผลผูก พัน ธ์ ตั ้งแต่ว นั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ ต่ออายุอีก 3 ปี ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
2) Carboline International Corporation (CARBOLINE) CARBOLINE ให้ ลขิ สิทธิ์ (Licence) แก่บริ ษัท
ในการผลิตและจาหน่ายสีป้องกันสนิม ของ CARBOLINE โดยมีระยะเวลาผูกพัน 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา (ตังแต่
้
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565)
ซึ่งจากการพึ่ง พิง เทคโนโลยีก ารผลิต ของทั ้งสองบริ ษัท ดัง กล่า ว อาจท าให้ บ ริ ษัท ได้ รับ ความเสี ่ย งจาก
การไม่ได้ รับการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีการผลิต หรื อการถูกบอกเลิก สัญญาหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ทาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สีป้องกันสนิม จนทาให้
ผลิต ภัณ ฑ์สีป้ องกัน สนิม ที่ผ ลิต ได้ มีค ุณ สมบัติที่เ หมาะสมกับ สภาพภูมิอ ากาศของประเทศไทย โดยในการจาหน่า ย
ผลิตภัณ ฑ์สี นอกจากคุณภาพของผลิต ภัณฑ์สี และความหลากหลายของเฉดสี รวมทั ้งความพร้ อมของบริ ษัทในการส่ง
มอบผลิต ภัณ ฑ์ไ ด้ ท นั ตามความต้ อ งการของลูก ค้ า และปั จ จัย สาคัญ อีก ประการหนึ ่ง คือ การให้ บ ริ ก ารหลัง การขาย
(After Sale Service) ซึ่งบริ ษัทมีทีม บริ ก ารทางเทคนิค (Technical Service Team) คอยให้ คาแนะนา ณ สถานที่
ของลูกค้ าเกี่ยวกับการใช้ สีที่ถูกต้ อง จึงทาให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และยังถือเป็ นโอกาสในการ
ขยายตลาดอีกด้ วย ซึ่งจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สีภายในประเทศมาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ บริ ษัทมีความคุ้นเคย และ
ความชานาญด้ า นการตลาดภายในประเทศเป็ นอย่า งดี และสามารถสร้ างความได้ เ ปรี ย บด้ า นการตลาดให้ ก ับ บริ ษัท
ซึ่งจากความชานาญในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สีภายในประเทศของบริ ษัททาให้ VALSPAR และ CARBOLINE ต้ องพึ่งพา
ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สี (Marketing Arm) ของบริ ษัทเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์สีภายในประเทศ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ สร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับ ทังสองบริ
้
ษัท มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับ
การสนับสนุนและให้ ลขิ สิทธิ์การใช้ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริ ษัทมีความพร้ อม ประสบการณ์ และความชานาญในด้ าน
การผลิตและจาหน่ายสีภายใต้ เทคโนโลยีของทังสองบริ
้
ษัทเป็ นอย่างดี ทาให้ บริ ษัทได้ รับความเชื่อถือจากกลุม่ ลูกค้ าผู้ใช้ สดี ้ วยดี
มาโดยตลอด รวมทังบริ
้ ษัทได้ สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับกลุ่มลูกค้ าผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์สีของทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าว ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีที่ผลิตได้ โดยต่อเนื่อง ทาให้ ผลิตภัณฑ์สีของบริ ษัทที่ใช้ เทคโนโลยีการผลิตจากทังสอง
้
บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีทีมงานวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สี (R&D) ประเภทต่างๆ ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดลิขสิทธิ์ตราสินค้ า (Brand Name) ของบริ ษัทหลายสินค้ า
และดาเนินการจดทะเบียนสินค้ าอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิต
จากทังสองบริ
้
ษัทข้ างต้ น และเพื่อสร้ างการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าของบริ ษัท
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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3.1.2. ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของต้ นทุน
วัตถุดิบ ซึง่ วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตจากต่างประเทศ จัดว่าเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกับราคานา้ มันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีของตลาดโลก รวมทังอาจได้
้
รับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ สงั่ ซือ้ วัตถุดิบจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 90 และนาเข้ าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 สาหรับการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ า
จากต่างประเทศ บริ ษัทจะตกลงกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบในต่างประเทศ โดยกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศไว้
อย่างชัดเจน ซึง่ ที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่ได้ มีการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน
แต่อย่างใด เนื่องจากบริ ษั ทมีปริ มาณการน าเข้ าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศในมูลค่าที่ ไม่มากนัก ทาให้ บริ ษั ทได้ รั บ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศไม่มาก
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการวางแผนและการบริ หารการจัดซื ้อผลิตภัณฑ์และการบริ หารสินค้ าคง
คลัง รวมทังการบริ
้
หารระบบขนส่ง เพื่อควบคุมและบริ หารต้ นทุนรวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัท กอปรกับการที่
บริ ษัททาการผลิตสีตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to order) เป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ บริ ษัทสามารถวางแผนการผลิตให้ สอดคล้ อง
กับแผนการจาหน่ายได้ และทาให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาสินค้ าที่จะจาหน่ายให้ เป็ นไปตามต้ นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงใน
แต่ละช่วงเวลาได้ และสามารถรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นให้ อยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงเดิมได้

3.2 ความเสี่ยงด้ านการผลิต
3.2.1. ความเสีย่ งจากการหยุดชะงักด้ านการผลิต อันเนื่องมาจากเหตุอคั คีภยั และภัยธรรมชาติ
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสี เป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ ในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตล้ วนแต่เป็ นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการติดไฟ ดังนัน้ หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมีหรื อเกิดประกายไฟภายในโรงงาน
บริ ษัทอาจได้ รับความเสีย่ งจากการหยุดชะงักด้ านการผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภยั ได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ คานึงถึงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นและได้ ป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวโดยการจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายในบริ ษัท เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการผลิ
้
ต ข้ อควรปฏิบตั ิ และ
ข้ อควรระวังในการปฏิบตั ิงาน รวมไปถึงสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภยั อาทิ การเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีของสารเคมี อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้ เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีการฝึ กอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภยั โดยการเชิญเจ้ าหน้ าที่จากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มาให้ ความรู้ แก่พนักงานของ
บริ ษัทอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ เลือกใช้ อุปกรณ์ กันระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ, มอเตอร์ เครื่ องจักร,
หม้ อแปลงกันระเบิด เป็ นต้ น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรื อการสปาร์ คของกระแสไฟ อันจะนามาซึ่งการเกิดการลุกไหม้ ภายใน
โรงงานได้ ดังนัน้ ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภยั ที่อาจทาให้ เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้ า จึงมีโอกาสเกิดขึน้ น้ อย
ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทยังไม่เคยได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าว
3.2.2. ความเสีย่ งในการจัดหาวัตถุดิบ (การบริ หารวัตถุดิบ)
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัทเป็ นสารเคมีต่างๆอาทิ สารเรซิน (Resin), ตัวให้ สี (Pigment),
ตัวทาละลาย (Solvent) และตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) โดยมีแหล่งที่มาจากผู้ผลิตทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะสัง่ ซือ้ จากผู้จาหน่ายในประเทศเป็ นหลัก ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผ้ ูผลิตอาจจะ
ไม่สามารถผลิต หรื อ จ าหน่า ยวัต ถุดิ บ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ได้ ต าม ปริ ม าณ เวลา และเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ท ก าหนดไว้ ซึ่ง จะส่ง ผลต่ อ
การดาเนินงานและการเติบโตของบริ ษัท
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 1 หน้ า 1.3-4
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการป้องกันความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายกระจายการจัดหา
วัตถุดิบ โดยการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายมากกว่า 1 แห่ง อีกทังบริ
้ ษัทมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ และมีการ
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายมาเป็ นเวลานานมากกว่า 36 ปี ดังนัน้ ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการจัดหาวัตถุดิบของบริ ษัทจึงมี
โอกาสน้ อย และที่ผา่ นมาก็ยงั ไม่เคยประสบปั ญหาอย่างร้ ายแรงแต่อย่างใด
3.2.3. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้บริ หารหลักและบุคลากรที่มีความชานาญ
ผู้บริ หารหลัก และบุคลากรที่มีค วามรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการในการผลิต ผลิตภัณ ฑ์ ทงั ้ ระบบ รวมถึ ง
ความคิดริ เริ่ มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ได้ คุณภาพ ถื อเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สี ซึง่ การสูญเสียผู้บริ หารหลักและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้ านการผลิต การวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริ หารหลักและบุคลากรด้ านการวิจยั และพัฒนาของบริ ษัทส่วนใหญ่ทางานร่ วมกับ
บริ ษัทมาเป็ นเวลานาน ซึง่ ที่ผ่านมาบริ ษัทมีอตั ราการลาออกของพนักงานในส่วนงานดังกล่าวน้ อยมาก อีกทังบุ
้ คลากรสาคัญ
ในส่วนงานที่เกี่ ยวข้ องกับการผลิต งานด้ านการวิจัยและพัฒนาของบริ ษัท ยังเป็ นผู้ถือหุ้น และผู้บริ หารของบริ ษัท ดังนัน้
จึงทาให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าบริ ษัทจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการสูญเสียบุคลากรดังกล่าวค่อนข้ างน้ อย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังป้องกัน
ความเสี่ย งที่อาจเกิ ดขึน้ โดยการจัด ให้ มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในส่วนงานดังกล่า ว
เพื่อกระจายความรู้ ให้ กบั ทีมงาน รวมทังได้
้ สง่ เสริ มและมอบหมายให้ พนักงานมีตาแหน่งหน้ าที่การงานสูงขึ ้นเพื่อรองรับด้ าน
การบริ หารจัดการและลดการพึง่ พิงบุคลากรรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ

3.3. ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการด้ านการเงิน
3.3.1. ความเสีย่ งที่เกิดจากการโครงสร้ างการปล่อยเครดิตให้ ลกู ค้ าและการติดตามหนี ้สิน
ความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ลกู ค้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาของบริ ษัท ไม่สามารถจ่ายหรื อชาระหนี ้คืน หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาที่ตกลงไว้ กับบริ ษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะเงินของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ ติดตามดูแลคุณภาพ หนี ้อย่างใกล้ ชิด ตลอดจนปรับปรุ งหลักเกณฑ์การให้ สินเชื่อลูกค้ าให้ มีความ
เหมาะสม เข้ มงวด เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังมุ่งเน้ นพัฒนากระบวนการบริ หาร
ความเสีย่ งด้ านเครดิตอย่างเป็ นระบบ ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ดี ปรับปรุ งกระบวนการพิจารณาการให้ สินเชื่อ รวมทัง้
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ให้ ลกู ค้ า
และมีกระบวนการบริ หารจัดการหนี ้เพื่อป้องกันและแก้ ไขหนี ้ค้ างชาระ นอกจากนันบริ
้ ษัทฯยังมีการประเมินค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ โดยการวิเคราะห์ ประวัติการชาระหนี ้และคาดการณ์ ศกั ยภาพและความเสี่ยงในการชาระหนี ้ในอนาคต และสาหรับ
ลูกหนี ้ที่ค้างชาระเกิน 1 ปี บริ ษัทฯ ได้ ตงส
ั ้ ารองไว้ ร้อยละ 100 และดาเนินการติดตามคุณภาพลูกหนี ้อย่างสม่าเสมอ รวมทัง้
มีรายงานข้ อมูลลูกหนี ้ค้ างชาระเพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการต่อไป

3.4.

ความเสี่ยงการกากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์

3.4.1. บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฏหมายอย่างเคร่ งครัดและการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก
การทุจริ ต มีคณะกรรมการบริ หารทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย รวมทังก
้ าหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการทุจริ ต ในองค์กร
ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมเพื่อเป็ นแนวร่ วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และ
ความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแบบประเมินตนเองในเรื่ องมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และได้ ยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าว
ซึง่ ได้ มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
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ทุจริ ตเพื่อพิจารณา และบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2559 เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ
3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง และในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการยื่นต่ออายุและได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิฯ (CAC Council) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึง่ ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง
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4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรั พย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อยที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ประเภททรัพย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดนิ

เป็ นเจ้ าของ

2. อาคารสิ่งปลูกสร้ าง

เป็ นเจ้ าของ

3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

4. เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน (สานักงาน)
5. ยานพาหนะ
6. งานระหว่างก่อสร้ าง และอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
(บาท)
(บาท)
30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562
ที่ตงอาคารโรงงาน
ั้
16,470,500
16,470,500 - ที่ดิน โฉนดเลขที่ 85930 ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ซอย 1 ต าบลบางปู ใ หม่ อ าเภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื ้อที่ 6-1-80 ไร่
ติดภาระจานองพร้ อมอาคารสิ่ง ปลูกสร้ างตามข้ อ 2.
มูลค่าจานองรวม 97.0 ล้ านบาท กับธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักถนนหลังสวน
อาคารโรงงาน
8,633,257
7,759,405 - อาคารสิ่งปลูกสร้ าง ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
และสานักงาน
ซอย 1 ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จัง หวัด สมุท รปราการ ติดภาระจานองร่ วมกับที่ ดิน
ตามข้ อ 1. กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
สาขาสานักถนนหลังสวน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4,429,517
3,392,966 - เครื่ องจักรจานวน 20 รายการ ติดภาระจานอง มูลค่า
ที่ใช้ ในการผลิต
จานอง 2.0 ล้ านบาท กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด
(มหาชน) สาขาสานักถนนหลังสวน
2,906,914
1,815,891
- ไม่มี 1,526,420
744,096
- ไม่มี 0.00
0.00
- ไม่มี รวมมูลค่ าทรัพย์ สิน
33,966,608
30,182,858
การใช้ งาน
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4.2 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษัทมีรายการสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ
0.31 ล้ านบาท และ 0.90 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าวได้ แก่ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับโปรแกรมด้ านบัญชี
ด้ านการผลิตและจัดซื ้อ

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง อันเนื่องมาจากการลงทุนในบริ ษัทดังกล่าว
จานวน 4 บริ ษัท ได้ แก่ ACCT, IGE, McTRIC, SUNCOAT และ IGEN ENERGY โดยบริ ษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้น
บุริมสิทธิ์ ของ ACCT ตามราคาทุนคิดเป็ นมูลค่า เท่ากับ 4,000,000.00 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มีเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญของ IGE ตามราคาทุนเท่ากับ 181,440,000.00 บาท มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ McTRIC ตามราคาทุนเท่ากับ
20,000,000.00 บาท และมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SUNCOAT ตามราคาทุนเท่ากับ 300,000.00 บาท สาหรับ IGEN
ENERGY นัน้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าทารายการซื ้อขายภายในเดือนธันวาคม 2562 ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 61.62 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท ค านึง ถึ ง ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ย ง และสภาพคล่อ งทางการเงิ น ของบริ ษั ท อย่า งรอบคอบ
โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิ จที่เกื อ้ หนุนและเอือ้ ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการ
จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจการอนุมตั ิที่กาหนดไว้ ซึ่งบริ ษัท
มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการส่วนใหญ่ในบริ ษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบาย
การบริ หารงานที่สาคัญของบริ ษัทดังกล่าว
ในกรณี บริ ษั ทที่ เกี่ ยวข้ อง บริ ษั ทจะไม่ได้ เข้ าไปควบคุมดูแลการบริ หารจัดการโดยตรง และจะท าการติ ดตามผล
การด าเนินงานในฐานะผู้ถื อหุ้นทั่วไป แต่ทัง้ นี ้ บริ ษั ทยังไม่มี นโยบายการลงทุนเพิ่มเติ มในบริ ษั ทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง
ในระยะเวลาอันใกล้ นี ้
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ที่อาจก่อให้ เกิดผล
เสียหายต่อบริ ษัทฯ สูงกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ด้ านลบต่อ การดาเนินธุร กิ จของ บริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อย อย่างมี นัยสาคัญ อย่างไรก็ ดี บริ ษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ ยวข้ องใน
กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายหรื อทางปกครองในการดาเนินการค้ าตามปกติเป็ นครัง้ คราว
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6. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited
ปี ที่ก่อตัง้ :
2525
เครื่ องหมายหลักทรัพย์ :
DIMET
เลขทะเบียนบริ ษัท :
0107550000165
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ าทางเลือกและเป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สคี ณ
ุ ภาพสูง
สาหรับใช้ ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้ า แท่นขุดเจาะ
ก๊ าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึง สีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์ นิเจอร์
และสีอตุ สาหกรรม เช่น สีพน่ ถังก๊ าซ เป็ นต้ น
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน :
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิ ค มอุต สาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุม วิ ท ต าบลบางปูใ หม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807
เว็บไซต์ :
www.dimetsiam.com
ทุนจดทะเบียน :
403,430,170.50 บาท (สีร่ ้ อยสามล้ านสีแ่ สนสามหมื่นหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบบาทห้ าสิบสตางค์ )
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว :
268,953,447 บาท (สองร้ อยหกสิบแปดล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาท
ถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 537,906,894 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบ
สตางค์)
ชื่อบริษัทย่ อย :

บริษัท เอเชี่ยน คอร์ โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จากัด
ASIAN CORROSION CONTROL TECHNOLOGY LTD.
เลขทะเบียนบริ ษัท :
0105531022203
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิ จจาหน่ายสี รั บเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตัง้ ระบบป้องกันสนิม
แบบ Cathodic Protection สาหรั บ ท่อ ก๊ า ซใต้ ดิ น โครงสร้ างเหล็ก ใต้ น า้ ฯลฯ และ
การป้องกันการกัดกร่อนด้ วยระบบ WAX TAPE
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน :
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิ ค มอุต สาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุม วิ ท ต าบลบางปูใ หม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807
ทุนจดทะเบียน :
4,000,000 บาท (สีล่ ้ านบาทถ้ วน)
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว :
4,000,000 บาท (สีล่ ้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 39,490 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์
จานวน 510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)
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ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง :

บริษัท ซันโค้ ท (ไทยแลนด์ ) จากัด
SUNCOAT (THAILAND) CO.,LTD.
เลขทะเบียนบริ ษัท :
0115548010718
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิ จจาหน่ายสีทนความร้ อนสาหรับใช้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ น้ ส่วน
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน :
888/18 หมูท่ ี่ 19 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5370
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2382-5371
ทุนจดทะเบียน :
3,000,000 บาท (สามล้ านบาทถ้ วน)
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว :
3,000,000 บาท (สามล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED.
เลขทะเบียนบริ ษัท :
0107548000129
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูง ผลิตเสาโทรคมนาคม ผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ า
ย่อย ผลิตโครงสร้ างเหล็กทัว่ ไป การบริ การชุบสังกะสี การจัดจาหน่ายสินค้ าอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน :
247 ถนนร่มเกล้ า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2543-9020-8
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2543-9029
ทุนจดทะเบียน :
1,907,119,713 บาท
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดล้ านหนึง่ แสนหนึง่ หมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยสิบสามบาทถ้ วน)
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว :
1,316,251,786.40 บาท
(หนึง่ พันสามร้ อยสิบหกล้ านสองแสนห้ าหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้ อยแปดสิบหกบาทสี่สบิ สตางค์)
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง :

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จากัด
IGEN ENGINEERING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนบริ ษัท :
0105551028657
ประเภทธุรกิจ :
จัดหาพร้ อมติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูงและแรงต่า งานรับเหมาก่อสร้ างสถานีโรงไฟฟ้ าย่อย
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน :
52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ 27 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5229
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5228
ทุนจดทะเบียน :
270,000,000 บาท (สองร้ อยเจ็ดสิบล้ านบาทถ้ วน)
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว :
270,000,000 บาท (สองร้ อยเจ็ดสิบล้ านบาทถ้ วน) แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,700,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท (หนึง่ ร้ อยบาท)
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ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง :

บริษัท แมคทริค จากัด (มหาชน)
MCTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED.
เลขทะเบียนบริ ษัท :
0107558000121
ประเภทธุรกิจ :
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและงานติดตังระบบ
้
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่และโรงงาน :
เลขที่ 121/105 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์สานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5229
โทรสารสานักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2652-5228
ทุนจดทะเบียน :
450,000,000 บาท (สีร่ ้ อยห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน)
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ ว :
300,000,000 บาท (สามร้ อยล้ านบาทถ้ วน)แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 450 ล้ านหุ้น ชาระแล้ ว
300 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

ติดต่อ นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม
โทรศัพท์ 0-2323-2800 และ 092-258-5999
e-mail : yuppadeek@dimetsiam.com

ผู้สอบบัญชี :

นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549
ในนามบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
ชัน้ 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงสีลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรั พย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 403,430,170.50 บาท โดยมีทนุ ชาระ 268,953,447 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 537,906,894 หุ้น มูลค่าที่ห้ นุ ละ 0.50 บาท ทังนี
้ ้ ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจานวน 268,953,447
บาท เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 537,906,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยจานวน 268,953,447 หุ้น เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 3
พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยบริ ษัทกาหนดวันจองซื ้อและรับ
ชาระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 268,953,447
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ของ ใบสาคัญแสดงสิทธิ DIMET-W2 ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท ปั จจุบนั ยังคงเหลือจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 2 สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม (DIMET-W2) ที่ผ้ ถู ือหุ้นยัง
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิและหมดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 จานวน 268,952,742 หน่วย

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มีดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

บริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)
นายชินชัย ลีนะบรรจง
นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
นางสาวพรวดี สมพงษ์ชยั กุล
บริ ษัท LGT BANK (SINGAPORE) LTD
บริ ษัท นิมิตร โฮลดิ ้ง จากัด
นางสาวสายฝน แสนสี
นายบุญชัย ศรี ธีระกุล
บริ ษัท STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED
นายดนัย คุตติกลุ
นางสาวภัสธารี ย์ วงษ์ ทองหลิน
นางสาวสยมพร บัวภูมิ
นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
นางพิมลพร ล้ อสิริไพบูลย์
บริ ษัท MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
นายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกฤษฎา ตันเปาว์
นางสาวดวงวรรณ บุนนาค
นายอัศวิน ลีลายนะ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม

ที่มา : ข้ อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จานวนหุ้น (หุ้น)

ร้ อยละ

134,357,683
41,225,100
18,591,100
17,905,500
17,303,000
12,967,500
12,848,500
9,758,000
9,057,200
8,034,500
7,443,800
6,600,000
6,026,400
6,000,000
6,000,000
5,902,900
5,801,400
5,707,900
5,006,700
201,369,711
537,906,894

24.98%
7.66%
3.46%
3.33%
3.22%
2.41%
2.39%
1.81%
1.68%
1.49%
1.38%
1.23%
1.12%
1.12%
1.12%
1.10%
1.08%
1.06%
0.93%
37.44%
100%
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7.3 การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
ข้ อมูลเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (DIMET-W1)
ประเภทหลักทรัพย์
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “DIMET-W1”)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (วันเริ่ มทาการซื ้อขาย)
ตลาดรอง
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
จานวนหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย
: 90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
จานวนหลักทรัพย์ที่จดั สรร
: 89,999,978 หน่วย
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ
: 89,999,978 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และเป็ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะพ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: อัตราการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
*** อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ อาจมีการเปลีย่ นแปลงในภายหลังตามเงือ่ นไขการ
ปรับสิ ทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อกาหนดสิ ทธิ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ***

ระยะเวลาใช้ สทิ ธิ

: กาหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ แรกวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทาการ
สุ ด ท้ ายของไตรมาสถั ด ๆไป โดยก าหนดวั น ใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุ ด ท้ ายวั น ที่
1 พฤศจิกายน 2560
ตารางการใช้ สทิ ธิ DIMET-W1
ครัง้ ที่
1
2
3
4

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

ครัง้ ที่
5
6
7

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

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด
(มหาชน) รุ่นที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “DIMET-W2”)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
: วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 (วันเริ่มทาการซื ้อขาย)
ตลาดรอง
: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
จานวนหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขาย
: 90,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
จานวนหลักทรัพย์ที่จดั สรร
: 268,953,447 หน่วย
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ
: 268,953,447 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 20 กรกฏาคม 2561
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 และเป็ นวันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะพ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป)
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: อัตราการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
1.15 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
*** อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ อาจมีการเปลีย่ นแปลงในภายหลังตามเงือ่ นไขการ
ปรับสิ ทธิ (ศึกษารายละเอียดได้จากข้อกาหนดสิ ทธิ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ***

ระยะเวลาใช้ สทิ ธิ

: กาหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ แรกวันที่ 31 สิงหาคม 2561และใช้ สิทธิได้ ทกุ วันสุดท้ าย
ของเดือน พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะ
ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิ ตรงกับ
วันหยุดทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิเป็ นวันทาการสุดท้ าย
ก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
ตารางการใช้ สทิ ธิ DIMET-W2
ครัง้ ที่
1
2
3
4

วันใช้ สิทธิ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ที่เหลือหลังจาก
หักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงิน
ปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญโดยมติคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล
นันให้
้ นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้ นแต่เ ป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ
อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
สาหรับบริ ษัทย่อยของบริ ษัท บริ ษัทไม่ได้ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย โดยการจ่ายเงิ นปั นผล
ของบริ ษัทย่อยจะขึ ้นอยูก่ บั ผลดาเนินงานของบริ ษัทย่อยดังกล่าว ทังนี
้ ้หากมีการประกาศจ่ายเงินปั นผลจะต้ องจัดสรรเงินสารอง
ตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ที่จ่ายปั นผล จนกว่าเงิ นสารองดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทและการจ่ ายเงิ นปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดยมติ
คณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลนันให้
้ นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิ (งบเฉพาะของบริ ษัท) ปี 2560-2562
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(ณ 30 มิ.ย. 60) (ณ 30 มิ.ย. 61) (ณ 30 มิ.ย. 62)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ล้ านบาท)
(24.75)
(35.07)
(102.82)
เงินปั นผลจ่ าย
(ล้ านบาท)
0.00
0.00
0.00
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8. การจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
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8.1 คณะกรรมการ
โครงสร้ างการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทัง้ หมด 5 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 8 คน ดังนี ้
(ข้ อมูลคณะกรรมการบริ ษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

1. ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง

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

6. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์

7. พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล
8. นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง
หมายเหตุ :

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการบริ ษัท/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการบริ ษัท

จานวนครัง้ จานวนครัง้
การประชุม การเข้ าร่ วม
ประชุม
11
11

11

11

11
10

11
11

10

11

11

11

9

11

7

11

นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2561
นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 ตุลาคม 2561
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กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
นายปั ญ ญา บุญ ญาภิ วัฒ น์ นายธี ร ชัย ลีน ะบรรจง พลต ารวจโท สมคิ ด บุญ ถนอม นายโชคชัย เนี ย มรั ต น์
สองในสีค่ นลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน ประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้ านบัญชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลืองนนท์
โดยมี นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2561

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จานวน 3 คน ประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2.
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3.
นายปุณยวีร์ ลีสงวนกุล
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
หมายเหตุ :
:
:
:

นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายปุณยวีร์ ลีสงวนกุล ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2561
และลาออกเมื่อวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
นายศิวา นาคธารีย์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายชวลิต สุวตั ดิกลุ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หาร จานวน 3 คน ประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริ หาร
3.
นายโชคชัย เนียมรัตน์
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ :

นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
นายศิวา นาคธารีย์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายชวลิต สุวตั ดิกลุ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
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8.1.5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 คน ประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ : นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หาร จานวน 10 คน ประกอบด้ วย
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
กรรมการผู้จดั การ
2. นายธวัช เมธากุลวัฒน์
ผู้อานวยการฝ่ ายเทคนิค
3. นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย สีป้องกันสนิม
4. นายปุณยวีร์ ลีสงวนกุล
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. นายวิโรจน์ พานเที่ยง
ผู้จดั การฝ่ ายขาย สีอตุ สาหกรรมและสีเคลือบไม้
6. นายสันทิฏฐ อุปถัมภ์
ผู้จดั การฝ่ ายขายโครงการ
7. นายธีรดล จันทร์ อาหาร
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
8. นางสาวจุรีรัตน์ ผิวอ่อน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายจัดซื ้อ
9. นางสาวชนิดา แสงทองศรี กมล
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี/สมุหบัญชี
10. นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรการ
หมายเหตุ :

นายศิวา นาคธารีย์ อธินนั ท์ ออกจากตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการอาวุโส โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายชวลิต สุวตั ดิกลุ อธินนั ท์ ออกจากตาแหน่ง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลาคม 2561

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังนางยุ
้
พดี คู่เพ็ชร์ งาม ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อทาหน้ าที่รับผิดชอบและดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1.ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการและผู้บริ หารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และข้ อบังคับ
ของบริ ษั ทฯ และติดตามดูแลให้ มีการปฎิบัติ ต ามอย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้ อกาหนด
กฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการและผู้บริ หาร
2.ติดตามดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบ ประกาศ และข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ สานัก ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-4

บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
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3.จัดทาและเก็บเอกสารสาคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการทุกคณะ
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(4) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
(5) รายงานประจาปี (56-2)
4.เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร พร้ อมรายงานให้ ประธานกรรมการรับทราบ
ภายใน 7 วัน ทาการ
5.ติดตามและดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษั ท ฯ และข้ อ พึงปฎิ บัติ ที่เ กี่ ย วข้ อง รวมทัง้ ติ ด ตามให้ มีก ารปฎิ บัติ ต ามมติ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น และมติ ที่ป ระชุม
คณะกรรมการ
6.ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท และดาเนินการอื่นใดให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อ ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนด และ/หรื อตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(ข้ อมูลเลขานุการบริ ษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2562
เบีย้ รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-

เบีย้ ประชุมต่ อครัง้
10,000 บาท
7,000 บาท
6,000 บาท

20,000 บาท
-

10,000 บาท
8,000 บาท

-

6,000 บาท
4,000 บาท

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-5
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รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2562
เบีย้ รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ่ายค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารตามจริ ง แต่ไม่เกิน 15 ครัง้ /ปี
กรรมการบริ หารที่เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับเบี ้ยรายเดือน
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

เบีย้ ประชุมต่ อครัง้

25,000 บาท
10,000 บาท

6,000 บาท
4,000 บาท

สรุ ปค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯ ได้ จา่ ยค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการจานวน 11 ราย เป็ น
จานวนทังสิ
้ ้น 1,506,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าว กล่าวเป็ นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ้ย
ประชุมในฐานะกรรมการเท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
เบี ้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทน

รอบบัญชีปี 2561
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
8
870,000
4
740,000
1,610,000

รอบบัญชีปี 2562
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62)
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
7
736,000
4
780,000
1,506,000

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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รายละเอียดค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการเป็ นรายบุคคลปี 2561-2562
ชื่อ-สกุล
กรรมการ
บริ ษัท
1. ดร.ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
3. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
4. นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ /1
5. นายกิตติ อธินนั ท์
6. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
7. นายโชคชัย เนียมรัตน์
8. พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม/2
9. นายศิวา นาคธารี ย์/3
10. นายชวลิต สุวตั ดิกลุ อธินนั ท์/4
11. พล.ต.ต. ประภาส ปิ ยะมงคล/5
12. นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง/6
13. นายปุณยวีร์ ลีสงวนกุล/7
หมายเหตุ

:
:
:

90,000
54,000
54,000
49,000
54,000
42,000
36,000
-

ปี 2561
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
กรรมการ
กรรการ
กรรมการ กรรมการสรรหา
ตรวจสอบ บริ หารความ บริ หาร
และพิจารณา
เสีย่ ง
ค่าตอบแทน
18,000
88,000
6,000
52,000
4,000
60,000
8,000
12,000
51,000
48,000
4,000
40,000
4,000
48,000
12,000
-

ปี 2562
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62)
กรรมการ กรรมการ
กรรการ
กรรมการ กรรมการสรรหา
บริ ษัท
ตรวจสอบ บริ หารความ บริ หาร
และพิจารณา
เสีย่ ง
ค่าตอบแทน
100,000
42,000
30,000
60,000
20,000
4,000
54,000
40,000
28,000
6,000
6,000
60,000
54,000
54,000
6,000
48,000
36,000

32,000

4,000
20,000
4,000
4,000

24,000

/1=นายธนกฤต พินิตกาญจนพันธุ์ ออกจากตาแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จดั การ และกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
/2=พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 มิถนุ ายน 2561
/3=นายศิวา นาคธารีย์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-7

บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ(ต่อ) :
:
:
:
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/4=นายชวลิต สุวตั ดิกลุ อธินนั ท์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
/5=พล.ต.ต. ประภาส ปิ ยะมงคล ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2561
/6=นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 ตุลาคม 2561
/7=นายปุณยวีร์ ลีสงวนกุล ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2561

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

ส่วนที่ 2 หน้ า 2.8-8
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี 2562 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารรวม 4 ราย เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 7,005,114 บาท ในรู ปแบบ
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุน สารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริหารและผู้บริหาร
เงินเดือน

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

รอบบัญชีปี 2562
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62)
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
4
7,005,114

9,977,385

7,005,114

รวม
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่นที่ไม่ ใช่ ตวั เงิน
-ไม่มี-

8.5 บุคลากรและการฝึ กอบรม
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีการว่าจ้ างบุคลากรทังสิ
้ ้นจานวน 117 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61
พนักงานประจา
- พนักงานสานักงาน จานวน
- พนักงานโรงงาน จานวน
รวม

66
67
133

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62
คน
คน
คน

57
62
119

คน
คน
คน

8.5.1 ค่ าตอบแทนบุคลากร
บริ ษัทฯตระหนักดีถึงความจาเป็ นของการมีทีมผู้บริ หารและพนักงานที่ปฎิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องขององค์กร ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ อาทิเช่น การกาหนดกล
ยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล การกาหนดค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการได้ รับการสนับสนุนจากพนักงานทุกท่าน
บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้ กบั บุคลากร ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
งวดบัญชีปี 2561
งวดบัญชีปี 2562
(หน่วย : บาท)
สิน้ สุดวันที่ 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุดวันที่ 30 มิ.ย. 62
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาของบริ ษัท
64,286,261.38
40,992,214.19
ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างรายวันของบริ ษัทในรูปค่าจ้ าง
64,286,261.38

40,992,214.19

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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8.5.2 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2660-2562)
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญใดๆ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดที่อาจทาให้ เ กิดข้ อพิพาทด้ านแรงงานซึง่
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริ ษัทฯ
8.5.3 คณะกรรมการสวัสดิการ
บริ ษัทฯ จัดให้ มกี ารเลือกตังคณะกรรมการสวั
้
สดิการในสถานประกอบบกิจการ ตามมาตรา 96 แห่ง พ.ร.บ.
คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่ ลูกจ้ างได้ รับการเลือกตังในสถานประกอบกิ
้
จการเพื่อเป็ นตัวแทนของลูกจ้ างร่วม
ปรึกษาหารื อกับนายจ้ างเพื่อจัดสวัสดิการให้ แก่ลกู จ้ าง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการจึงเป็ นเสมือนสือ่ กลางที่จะถ่ายทอดความต้ องการด้ าน
สวัสดิการของลูกจ้ างให้ นายจ้ างทราบและร่วมปรึกษาหารื อให้ ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบดูแลการจัด
สวัสดิการภายในบริษัทฯ
8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับบุคลากรของบริ ษัท โดยบริ ษัทถือว่าบุคลากรของบริ ษัทเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และ มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทเน้ นให้ ความสาคัญกับ ขันตอน
้
การคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ าร่ วมงาน รวมไปถึงการเน้ นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายใน
บริ ษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทางาน บริ ษัทจัดให้ พนักงานเข้ าร่วมประชุมและฝึ กอบรมเพื่อให้ พนักงาน
ได้ ความรู้ และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้ อง ให้ สอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ การฝึ กอบรมนันรวมถึ
้
งการ
ฝึ กอบรมตามกฎหมายรวมถึงการฝึ กอบรมเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย การต่อต้ านทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น
นอกจากนันบริ
้ ษัทยัง เน้ นการสร้ างขวัญกาลังใจให้ แก่พนักงานและบุคลากรของบริ ษัท ด้ วยการกาหนดระบบ
ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม และการวางระบบความเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานให้ แ ก่
พนักงาน เป็ นต้ น
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.

การกากับดูแลกิจการ

บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิ ภาพและมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะนาไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายตังแต่
้
พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงได้ เห็นควรให้ มีการจัดทานโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีขึ ้น โดยครอบคลุมเนื ้อหาหลักการสาคัญตังแต่
้ โครงสร้ าง บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จนถึงหลักการในการบริ หารงานของผู้บริ หารอย่างโปร่ งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หาร
องค์กรทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินงานใดๆ ของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
มีรายละเอียดดังนี ้
9.1. นโยบายการกากับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสาคัญ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิ พื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้
้
าของบริ ษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ
สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษัท สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตัด สิน ใจในเรื่ อ งสาคัญ ของบริ ษั ท อาทิ การจัด สรรเงิ น ปั น ผล การแต่ง ตัง้ หรื อ ถอดถอนกรรมการ การแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี
การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการอานวยความสะดวกใน
การใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชี
ในแต่ละปี พร้ อมทัง้ จัดส่งหนังสือนัดประชุม ภาษาไทยและหนังสือนัดประชุม ภาษาอังกฤษสาหรั บผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อน
การประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวัน
ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้ วย
2. อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิ์ในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้ นการกระทา
ใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้ าประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน การลง
มติไม่ควรมีวิธีที่ยงุ่ ยากหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายมากเกินไป เช่น สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง
เป็ นต้ น
3. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ไม่สามารถเข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ที่บริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเลือกใช้ และจัดเตรี ยมสถานที่
ทีเ่ ดินทางไปได้ สะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-1
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4. ในที่ประชุม บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นตัง้ ข้ อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
ในประเด็ น ต่ า งๆ อย่ า งอิ ส ระและเท่ า เที ย มกัน ทัง้ นี ้ ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นจะมี ก รรมการและผู้บ ริ ห าร
ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ส่งเสริ มให้ บริ ษัทนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
6. ส่งเสริ มให้ กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. จัดให้ มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรั บแต่ละวาระ ในกรณี ที่วาระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตัง้
กรรมการ
8. ส่งเสริ มให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น พร้ อมเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
9. สนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นต้ น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ ง
หรื อร้ องเรี ยนภายหลัง
10. หลังเสร็ จ สิ ้นการประชุม ผู้ถือ หุ้น บริ ษัท จะท าการแจ้ งมติที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นแก่ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยทัน ที
ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการซื ้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริ ษัทจะมีการบันทึกการประชุม ผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ โดยมีเนื ้อหาที่ประชุม ถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม การแจงคะแนน
นับทุกๆ วาระ และข้ อซักถามหรื อข้ อคิดเห็นที่สาคัญ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่ง
ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. เปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันเดียวกันหรื อวันทาการถัดไปผ่านระบบ setlink ของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริ ษัท
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วนัน้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้น
กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้น
ต่างชาติให้ ได้ รับการปฎิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยมีแนวปฎิบตั ิดงั นี ้
1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษให้ ผ้ ถู ือหุ้น ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน และ
เผยแพร่ ผ่านทาง website ของบริ ษัท ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหนังสือเชิญ
ดังกล่าวประกอบด้ วยระเบียบวาระ เหตุผลประกอบและความเห็ นของกรรมการแต่ละวาระ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น แบบลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าประชุมต้ องแสดงตนก่อนเข้ าประชุม หนังสือ
มอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่ประชุม เป็ นต้ น
2. แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฏเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ
3. กาหนดให้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังให้ สิ ทธิ์ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากที่ได้ เริ่ มประชุมแล้ วมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่ได้ มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่
้ วาระที่ได้ เข้ า
ประชุมและออกเสียงเป็ นต้ นไป
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-2

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

4. กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
และเผยแพร่ทาง website ของบริ ษัทฯ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัทเพื่อขอเสนอให้ เพิ่ม
วาระการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 วัน ท าการก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และ
ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น
ทางบริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอวาระดั ง กล่ า วเข้ าที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
โดยจะดาเนินการแจ้ งเพิ่มวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้ อมทังสามารถเสนอ
้
ให้ เพิ่มวาระการประชุมได้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
6. กาหนดให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่มีหน้ าที่ รายงานเกี่ ยวกับการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทอย่างน้ อย 1 วัน
ล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
7. กาหนดแนวทางในการเก็ บรั ก ษาและป้องกันการใช้ ข้อ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อักษร และแจ้ งแนวทาง
ดังกล่าวให้ ทุกคนในบริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิ และห้ ามบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายในทาการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
8. กาหนดให้ กรรมการทุกคนรายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่ อาจทาให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็น ได้ อ ย่างอิสระ ควรงดเว้ น จากการมีส่วนร่ วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนันๆ
้
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีส่ วนได้ เสียภายใน ซึ่งได้ แก่ พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก อาทิ คูแ่ ข่งขัน คูค่ ้ า และลูกค้ าเป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนั น้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็ นทรั พยากรที่สาคัญที่จะทาให้ บริ ษัท ฯประสบความสาเร็ จ
จึงเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทังในด้
้ านต่างๆ เช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวจึงมีหลักปฏิบตั ิตอ่ พนักงานดังนี ้
(1) บริ ษัทยังปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่นการจัดให้ มีอาหาร
กลางวัน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ ม การปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ นและรถรับ-ส่ง พนักงาน เป็ นต้ น
(2) การแต่ ง ตัง้ โยกย้ าย การให้ รางวัล และการลงโทษ กระท าโดยความเป็ นธรรมและตัง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
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(3) ปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(4) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้และความเป็ นธรรมของพนักงาน
(5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
(6) ตระหนักและให้ ค วามสาคัญต่อ การพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนัก งาน โดยให้ โอกาสอย่างทั่วถึ ง ทุก คน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานเพื่อให้ พร้ อมกับการทางานและรองรั บการเติบโตขององค์ กร
ในอนาคต
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้ า และได้ กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าดังนี ้
(1) บริ ษัทยึดมัน่ การผลิตสินค้ าที่ได้ มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแล
ในกระบวนการผลิต รวมถึงให้ ความสาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การบริ การลูกค้ า รวมถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้ าและการบริ การหลังการขายที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
(2) จัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
(3) จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุม และดูแ ลรั ก ษาความลับ ของลูก ค้ า เสมื อ นเป็ น ความลับ ของบริ ษั ท ฯ และไม่ น าไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยบมิชอบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อผู้ถือหุ้น และได้ กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นดังนี ้
(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นในการใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระ และให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและ
แสดงความเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะตอบ ข้ อซักถามและให้ ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
(2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักของวิชาชีพ ด้ วยความระมัดระวัง
รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย โดยมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างผลการดาเนินงานที่ดี การเจริ ญเติบโต
ที่มนั่ คง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
(3) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมถึงแนวโน้ มและกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ในอนาคต ซึ่งตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
ข้ อมูลที่เป็ นความจริ ง
(4) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน รายงานทางบัญชีและรายงานอื่นๆ
อย่างครบถ้ วน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โดยรักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน ที่เป็ นธรรม และไม่ใช้ วิธีการ
ที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ ตามสัญญาและ/หรื อข้ อตกลงที่ทาร่วมกัน ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า
ที่เป็ นธรรม และเหมาะสม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรี ยบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนพื ้นฐานของการ
ได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย เพื่อหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่กอ่ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยตังอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้ วยวิธีการอย่างโปร่ งใส ตามกระบวนการคัดเลือกของแผนกจัดซื ้อ โดยการให้
ข้ อมูลที่เท่าเทียมกันและคัดเลือกคูค่ ้ าด้ วยความยุติธรรม
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(2) ไม่เรี ยกหรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สจุ ริ ตในการประกอบธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี ้
(3) ในกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรี ยก หรื อ รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สรุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า
และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ และนาเข้ าสู่กระบวนการของสืบสวนตามหลักปฏิบัติของนโยบายต่อต้ านทุตริ ตและคอร์ รัปชั่น
ของบริ ษัท
(4) บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อเจ้ าหน้ าหนี ้เสมือนคู่ค้าที่มีความสาคัญยิ่ง ดังนัน้ จึงมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อผูกพันทัง้ หลายตามสัญ ญาที่มีอ ยู่กับเจ้ าหนีต้ ลอดจนไม่ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ ง อันจะทาให้ เจ้ า หนี เ้ กิ ด
ความเสียหายและหากมีเหตุอนั จะทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันในสัญญา บริ ษัทฯ จะแจ้ งเจ้ าหนี ้ล่วงหน้ า
เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวซึง่ รวมถึงเงื่อนไขค ้าประกัน การบริ หารเงินทุน และการผิดนัดชาระหนี ้ร่วมกัน
6. นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม สังคม และ/หรือ ชุมชน
บริ ษัท ฯ มี นโยบายในการด าเนิ นธุร กิ จที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิ จ และสัง คม และปฏิบัติตามกฏหมายและข้ อ บังคับ
ที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคมข้ างเคียง ด้ วยการ
กาหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึน้ ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทยังไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยนใดๆ
7. นโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
บริ ษัทปฏิบตั ิและให้ ความสาคัญต่อผู้ให้ ก้ ู และคงรักษาความสัมพันธ์อนั ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และเชื่อถือ และให้ เกียรติ
ต่อผู้ให้ ก้ ตู ามสัญญาที่ผกู พัน
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้
้
อมูล
ทางการเงิ น และข้ อ มูล ทั่ว ไป ตามหลัก เกณฑ์ ข องสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย ตลอดจนข้ อ มูลอื่น ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อ ราคาหลักทรั พย์ ข องบริ ษัท ซึ่งล้ วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(1) มีกลไลในการดูแลและมัน่ ใจได้ วา่ ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้ อง ไม่ทาให้ สาคัญหรื อให้ ข้อมูลเกินจริ ง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
(2) เปิ ดเผยนโยบายการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ นโยบายการต่ อ ต้ านทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และ website ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
(3) บริ ษัทฯ จัดให้ มีเจ้ าหน้ านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรื อ
ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัทฯ ข้ อมูลทางการเงิ นและข้ อมูลทั่วไปของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรั พย์ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องรั บทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การรายงานผ่านช่องทางของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และ
website ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม เป็ นการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้
นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษัทคือ 02-323-2800-6 และ 092-258-5999
(4) เปิ ด เผยบทบาท และหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย จ านวนครั ง้ ของการประชุ ม
และจ านวนครั ง้ ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง ข้ อ มู ล การฝึ ก อบรมและพัฒ น าความรู้
ของคณะกรรมการ ไว้ ในรายงานประจาปี และ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1)
(5) เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การ
(6) เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในรอบปี ที่ผ่านมาไว้ ในรายงานประจาปี และ แบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (56-1)
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(7) เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในรอบปี ที่ผ่านมาไว้ ในรายงานประจาปี และ แบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (56-1)
(8) นอกจากเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี แล้ ว บริ ษัทฯ ยังเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทางอื่นด้ วย เช่น website ของบริ ษัทฯ
(9) กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯที่เกี่ยวข้ องทุกท่านต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตน
หรื อ ของบุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งซึ่ง เป็ น ส่ว นได้ เ สีย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การกิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดและรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจาก
วัน ที่ มี การเปลี่ย นแปลงการมี ส่ว นได้ เ สีย นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้อ งรายงานการซื อ้ -ขายหุ้น /ถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
(10) บริ ษัทฯ จัดให้ มีคาอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis)
เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูล และเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงิ น
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
(11) คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงิ น ดัง กล่า วจัด ท าขึน้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้ น โยบายบัญ ชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย (Board Responsibilities)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวนอย่างน้ อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน ซึ่ง สอดคล้ องกับเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และ
มี ภ าวะผู้ น าซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรั บ เป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลากหลายสาขาอาชี พ ทัง้ ด้ านธุ ร กิ จ บัญ ชี แ ละการเงิ น เป็ นต้ น
โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริ ษัทฯ
ใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
กรรมการอิสระของบริ ษัททุกท่านมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) และมีความเป็ นอิสระจาก
ฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยมากกว่า 5 บริ ษัท รวมทัง้ ไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยมากกว่า 2 บริ ษัท
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นโยบายของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการนันเป็
้ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ซึ่งกาหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการ
ที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทังนี
้ ้กรรมการของบริ ษัทฯ มีวาระ การดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ ามาเป็ นกรรมการอีกวาระ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หา ร
ความเสีย่ งและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้ กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด และได้ แต่งตัง้
เลขานุการบริ ษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจ กรรมของคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทังการประสานงาน
้
ให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
คณะกรรมการของบริ ษัทคานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of
Good Corporate Governance) โดยกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจบริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่โปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริ หารความเสี่ยงบริ ษัทพยายามควบคุมและบริ หาร
ความเสีย่ งอย่างใกล้ ชิด โดยคานึงถึงเรื่ องจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ และดารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกๆ กลุม่
(2) ภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
- กาหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท
- ก ากับ ดูแ ลและติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายบริ ห ารอย่ า งสม่ า เสมอให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่าเสมอ อนึง่ โดยบริ ษัทแกรนท์ ธอร์ นตัน จากัด
ซึ่ ง เป็ นผู้ สอบบัญชี ของบริ ษั ท ก็ ได้ ท าการประเมิ นและทบทวนระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท
ในการตรวจสอบบัญชีประจาปี และไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที่สาคัญในระบบดังกล่าว
- ดูแลให้ มีมาตรการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์
สูงสุด
(3) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อ ป้อ งกันความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดูแ ลอย่า งรอบคอบ เมื่ อเกิ ด รายการที่อ าจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตน โดยในการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเห็นชอบด้ วยกับรายการระหว่างกันนัน้ ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิการเข้ าทารายการระหว่างกัน
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นไปตามราคาตลาด นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียหรื ออาจมี
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
เพื่อความเป็ นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและหากเป็ นรายการระหว่างกันที่เข้ าข่ายตามข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่
ข้ อกาหนด หรื อกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจะปฏิบตั ิ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท โดยกาหนดให้ เฉพาะ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้ ที่จะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ เท่านัน้ โดยทังนี
้ ้กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททุกคน
ทราบถึง ภาระหน้ า ที่ และความรั บผิ ดชอบต่อ ข้ อมูลภายใน และไม่นามาใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ส่ว นตน รวมทัง้ เพื่ อ การซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ต้องรายงานการซือ้ -ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบ
(4) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ ของระบบการควบคุม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผลโดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีระบการ
ควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ
 การควบคุมภายในองค์กร
 การประเมินความความเสีย่ ง
 การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
 ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล
 ระบบการติดตามตามกรอบแนวทางปฏิบตั ิด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ
จึ ง ได้ ก าหนดภาระหน้ า ที่ อ านาจการด าเนิ น การของผู้ป ฏิ บัติ ง าน ผู้บ ริ ห าร ไว้ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรอย่า งชัด เจน มี ก าร
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ ติดตาม ควบคุมและประเมินผล
ออกจากกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด การถ่ ว งดุ ล และตรวจสอบระหว่ า งกั น อย่ า งเหมาะสม นอกจากนี ้ ยั ง มี ก ารควบคุ ม ภายใน
ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนัน้ บริ ษัท
แกรนท์ ธอร์ นตัน จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทก็ ได้ ทาการประเมิน และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริ ษั ท
ในการตรวจสอบบัญชีประจาปี และไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที่สาคัญในระบบดังกล่าว
(5) การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้ อนุมตั ิจ้างบริ ษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ น หน่วยงานภายนอก เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในบริ ษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสม่าเสมอ
เป็ นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อความมีประสิทธิภาพ
(6) จริ ยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างค่านิยมเกี่ ยวกับจริ ยธรรมเพื่อให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
จึงได้ จัดทาจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ ้น เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรั บผิดชอบต่อหน้ าที่
การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่ วมงาน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริ ยธรรม
และอาจเป็ นเหตุให้ เป็ นการขัดต่อกฏหมายด้ วย โดยได้ กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ ดงั นี ้
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(6.1) หลักการในการดาเนินธุรกิจ
 วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(6.2) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 การใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯและรักษาข้ อมูลส่วนตัวลูกค้ า
(6.3) ความรับผิดชอบบริ ษัทฯ และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ
 การปกป้องทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ
 การจัดทาเอกสาร
 การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
 ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
 การแสดงความคิดเห็นและการให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน
 สิทธิมนุษยชน
(6.4) การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
 นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
 นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
 นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
 นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
 นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
(6.5) การดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ
(6.6) การรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
(7) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ น กรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ น อิสระจานวน 3 คน จากจานวนและ
กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จานวน 3 คน กรรมการบริ ษัททัง้ หมด 8 คน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ซึ่งมากกว่า หนึ่ง (1)
ใน สาม (3) ของกรรมการทังคณะ
้
ซึง่ จะช่วยถ่วงดุลอานาจของกรรมการบริ หาร
(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้ าที่และ
ความรั บผิด ชอบที่ได้ รับมอบหมาย รวมทัง้ อยู่ในระดับที่สงู เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริ ษัท
ต้ องการได้ สาหรับค่าตอบแทนผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยเชื่อมโยงกับผล
การดาเนินงานของบริ ษัทและผลการดาเนินงานของผู้บริ หารแต่ละคน
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(9) การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
(9.1) คณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 4 ครัง้ ในแต่ละปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา โดยมีการ
จัดหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง้ นัน้ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
(รายละเอียดสถิ ติการเข้าประชุม
ในหน้าที ่ 2.9 - 36)
(9.2) คณะอนุกรรมการ
(9.2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ที่ 2/2550 เมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2550 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน และ
เป็ นคณะกรรมการอิสระทัง้ 3 คน กรรมการตรวจสอบ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และดารงตาแหน่ง
ไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน หรื อไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปี ที่ได้ รับการแต่งตัง้
จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รั บการเสนอชื่อและ
แต่งตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ง ใหม่ได้ กรณีดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 วาระ คณะกรรมการบริ ษัทจะทบทวนความ
เป็ นอิสระที่แท้ จริ งของกรรมการผู้นนั ้ เป็ นการประจาทุกๆปี โดยอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นไปตามรายละเอียดในหน้ าที่2.9 - 17 เรื่ องคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมออย่างน้ อย 4 ครัง้ ในแต่ละปี
เป็ นรายไตรมาสซึง่ ได้ มีการกาหนดและแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละปี
(9.2.2) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2554 เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพัน ธ์ 2554 มี ม ติแ ต่ง ตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มีกรรมการบริ หารความเสี่ยงจานวน 3 คน
ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เป็ นไปตามรายละเอียดในหน้ าที่2.9 - 17 เรื่ องคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมออย่างน้ อย 4 ครัง้ ในแต่ละปี เป็ นราย
ไตรมาส ซึง่ ได้ มีการกาหนดและแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละปี เพื่อประเมินความเสี่ยงการการควบคุมความ
เสีย่ งของบริ ษัท
(9.2.3) คณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ช่ ว ยก าหนดนโยบายและกลยุท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่
30 มิถนุ ายน 2562 มีคณะกรรมการบริ หาร 3 คน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ หาร เป็ นไปตามรายละเอียดในหน้ าที่2.9 - 17 เรื่ องคณะกรรมการชุดย่อยบริ ษัทฯ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารอย่างสม่าเสมออย่างน้ อย 4 ครัง้ ในแต่ละปี เป็ นรายไตรมาสซึ่งได้ มีการกาหนด
และแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละปี
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-10
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(9.2.4) คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 8 มีน าคม 2561 มี มติ แ ต่ง ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ซึง่ มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการสรรหาต้ องดูแลเรื่ องแผน
สืบทอดตาแหน่ง ( succession plan ) ระดับผู้อานวยการขึ ้นไป และประเมินผลการปฎบัติหน้ าที่ของกรรมการ
ทุกคนในการที่จะมี การด ารงต าแหน่งต่อเมื่อครบวาระ โดยอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปตามรายละเอียดในหน้ าที่2.9 - 17 เรื่ องคณะกรรมการชุดย่อย
(10) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจที่สาคัญและการกากับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงาน
ประจาปี โดยการจัดทางบการเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทา รวมทั ง้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(11) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทได้ จัดให้ คณะกรรมการทาการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของตนเอง โดยให้ กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและประเมินคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อให้
คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ ทาการวิเคราะห์และ หาข้ อสรุ ปเพื่อ
กาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามข้ อเสนอแนะของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ประกอบด้ วย 6 เรื่ อง ดังนี ้
 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการ
 การทาหน้ าที่ของกรรมการ
 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทบทวนแบบประเมินผลให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท จัดส่งแบบประเมิ นผลให้ คณะกรรมการด าเนินการประเมินผ่านระบบ
Google document.
 เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท รวบรวมผลการประเมิน และจัดทารายงานสรุ ปผลการประเมินและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการบริ ษัทนาผลการประเมินมากาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานต่อไป
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-11
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ทังนี
้ ้ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
(%)
กรรมการรายบุคคล (%)
1. คณะกรรมการบริ ษัท
94.87
90.09
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
94.17
90.15
3. คณะกรรมการบริ หาร
72.22
80.30
4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
94.44
92.18
5. คณะกรรมการสรรหาและ
93.17
90.36
พิจารณาค่าตอบแทน
(12) การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
บริ ษัทสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆอย่างสม่าเสมอ และ
นาความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาบริ ษัทต่อไป ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ส่วนสานักเลขาฯ จะจัดให้ มีเอกสารและ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดการนาเสนอแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมการใหม่
หลักสูตรที่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงได้ เข้ าร่วมสัมมนาในปี 2561/2562 มีดงั นี ้
วันที่
12/11/2561

จานวน
ชั่วโมง/วัน
8 ชม.

19/10/2561

8 ชม.

26/09/2561
1/02/2562

8 ชม.

30/05/2562,6,13 และ
20 /06 /2562

32 ชม.

หัวข้ อการอบรม/สัมนา

สถาบันที่จัดอบรม

Director Accredtation Program รุ่ นที่ 154/2018

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

Company Reporting Program – CRP รุ่ นที่
22/2018
Enhancing Good Corporate Governance based
on CGR Scorecard
Board Reporting Program รุ่ นที่ 28/2019

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

Advanced Audit Committee Program รุ่ นที่
33/2019

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

(13) การวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
คณะกรรมการก าหนดให้ มี แ ผนการสื บทอดต าแหน่ง ของประธานกรรมการบริ หารและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง
ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ลู งทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ ว่าการดาเนินงานของบริ ษัทจะได้ รับการสานต่ออย่างทันท่วงทีหาก
ตาแหน่งสาคัญดังกล่าวว่างลง โดยบริ ษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริ หารที่ไม่มีประวัติกระทาผิดตามกฎหมายในระยะ10 ปี
ย้ อนหลังก่อนวันยื่นคาขออนุญาต รวมทังไม่
้ มีประวัติถกู พิพากษาถึงที่สดุ ให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียน
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังข้
้ อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้ องที่อยูร่ ะหว่างตัดสิน
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-12
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(14) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม และการต่อต้ านทุจริ ต
บริ ษัทไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) หรื อ “DIMET” มี อุดมการณ์ ในการดาเนินธุรกิ จอย่างโปร่ งใส และ
มีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ
ในปี 2558 DIMET ได้ เข้ าร่ วม “แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ต ” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ดังนัน้ DIMET จึงมีนโยบายให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษั ทฯ ดาเนินการปฏิ บัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
โดยตระหนักดีวา่ การทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ นันเป็
้ นภัยร้ ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทังก่
้ อให้ เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแบบประเมินตนเองในเรื่ องมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และได้ ยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าว
ซึ่งได้ มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริ ตเพื่อพิจารณา และบริ ษัทฯ ได้ รับ การรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2559 เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยใบรับรองดังกล่าว จะมีอายุ 3 ปี
นับจากวันที่มีมติให้ การรับรอง บริ ษัทฯ ได้ รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้ อง Ballroom โรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการยื่นต่ออายุและได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ
(CAC Council) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึง่ ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง

เพื่อให้ มนั่ ใจว่า DIMET มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้ การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่
อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้ จดั ทา “นโยบายการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กร แห่งความยัง่ ยืน
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นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังจัดให้ มีช่องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้พิจารณารับเรื่ องแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนการกระทาที่อาจทาให้ เกิดความ
สงสัยได้ ว่าเป็ นการทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัท โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ อง
ที่จะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่ อง ดังนี ้
1. แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ
1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcom@dimetsiam.com
1.2. เลขานุการบริ ษัท yuppadeek@dimetsiam.com
2. ส่งไปรษณีย์ ปิ ดผนึก มายัง
2.1. คุณวรรณา เมลืองนนท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2. นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม
เลขานุการบริ ษัท

หรื อ

บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
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บริ ษัทยังกาหนดข้ อพึงปฏิบตั ิใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่ องการดาเนินธุรกิจ
ด้ วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต มี คุณธรรมและจริ ยธรรม การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ความรั บผิ ดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ ข้อมูลภายในและรักษาข้ อมูลส่วนตัวลูกค้ า นโยบายต่อคูค่ ้ า นโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และ การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการดารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
และเป็ น อิ ส ระอย่ า งเพี ย งพอ เป็ น ผู้ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุม ภายใน
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจและสามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัท
บริ ษัท ได้ จัดอบรมเชิ งปฏิบัติ เรื่ อ งการต่อ ต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นในเชิ ง ปฏิบัติ (Anti-Corruption in
Practice) ให้ พนักงานทุกปี เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานให้ มีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน ผลกระทบที่
เกิดจากการคอร์ รัปชัน่ ต่อบริ ษัท และต่อตัวพนักงานเอง
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9.2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการทังหมด
้
5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
9.2.1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท/ประธานกรรมการบริ หาร
1. ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์*
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/กรรมการผู้จดั การ
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท/กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม
กรรมการบริษัท
4. นายโชคชัย เนียมรัตน์
กรรมการบริษัท/กรรมการบริ หาร
5. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล กรรมการอิสระ/กรรมการบริ ษัท/กรรมการตรวจสอบ
8. นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง

กรรมการบริษัท

หมายเหตุ
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร

กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร

หมายเหตุ: * ถึงแม้ ว่าประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการผู้จัดการ เป็ นบุคคลเดียวกัน แต่
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิส ระ 5 คน จากทังหมด
้
8 คน คิดเป็ น 62.5% และมีความเป็ นอิสระในการ
พิจารณากลัน่ กรองและมีมติในเรื่ องและวาระที่สาคัญตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กร เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย โดยกาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดาเนินธุรกิจทังในปั
้ จจุบนั และในระยะยาว
กาหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกากับดูแลให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่ างโปร่ งใส เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
ขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กากับดูแลกิจการและภารกิจของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิและตามกฎหมาย
ที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องใช้
วิ จารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุ รกิ จและปฏิ บัติ หน้ าที่ ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และ
ความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
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(1) คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับ กรรมการบริ ษัท
จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(2) คณะกรรมการบริ ษั ทต้ อ งปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษั ท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
(3) คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาอนุมตั ิเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจาปี ของบริ ษั ท โดยมีการติดตามผลการด าเนิ นงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ มั่นใจว่าการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จากัด
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบีบยที่เกี่ยวข้ อง เข้ าดารงตาแหน่ง ในกรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(5) พิ จารณาก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มี อ านาจแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จั ดการ และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารกรรมการผู้จดั การ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
(6) พิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดาเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรื อการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน
ตลอดจนการเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภายใต้ ข้อกาหนดอานาจอนุมตั ิวงเงิน
รวมทังกฏระเบี
้
ยบที่เกี่ยวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(7) พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่
กาหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังกฏระเบี
้
ยบที่เกี่ยวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
(8) มีอานาจกาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
(9) กาหนดกรอบและนโยบายสาหรับการกาหนดเงินเดือน การปรับขึ ้นเงินเดือน การกาหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บาเหน็จรางวัลของพนักงานในบริ ษัท
(10) คณะกรรมการต้ องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรวมทังจั
้ ดทารายงาน
ต่างๆ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด
(11) คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กากับให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
โดยจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติดตามและดาเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
(12) คณะกรรมการมีหน้ าที่จดั ให้ มีการจัดทารายงานทางการเงินและต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน
รายงานทางการเงินนันให้
้ เสร็ จก่อนจะมีการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัททั ง้ คณะและรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ ติดตามผล
การประเมินของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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(14) จัดให้ มีการประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของ บริ ษัท
(15) พิจารณาอนุมตั ิข้อกาหนดอานาจการอนุมตั ิวงเงิน
(16) จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั
(17) จัดให้ มีช่องทางในการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสม และกากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
มีความถูกต้ อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
(18) แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัทเพื่ อช่ วยเหลือคณะกรรมการบริ ษั ทในการปฏิ บัติ งานต่างๆตามระเบียบและข้ อบังคับ
ที่เกี่ยวข้ อง
(19) ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณของบริ ษัทฯ
(20) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้
(21) การด าเนิ นการของคณะกรรมการบริ ษั ทในเรื่ องดังต่ อไปนี ้ คณะกรรมการจะกระท าได้ ก็ ต่อเมื่ อได้ รั บอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การท า แก้ ไข หรื อ ยกเลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทั ง้ หมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคั ญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ใดเข้ าจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อการควบรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
ทังนี
้ ้ กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและประกาศตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย รวมทัง้ กฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เ กี่ ยวกับ การทารายการเกี่ ย วโยงกัน
หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย คณะกรรมการบริ ษัทสามารถมอบอานาจ
และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจ หรื อการมอบอานาจช่วงดังกล่าวให้ อยู่
ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ ให้ ไว้ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทกาหนดไว้ ทังนี
้ ก้ ารมอบอานาจหน้ าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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หลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด)
อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัท
พิ จ ารณาอนุมัติ ไว้ และเป็ น การอนุมัติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค้ า ปกติ ซึ่ ง เป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
กรรมการบริ ษั ท มี วาระด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่ นี ้ หมายถึ ง ช่ วงเวลาระหว่า งวัน ประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับการแต่ง ตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับ
การเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งใหม่ได้
ในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นทุกครัง้ ให้ กรรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทังหมดออกจากต
้
าแหน่ง
หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทังหมดออกเป็
้
นสามส่วนเท่ากันได้ ให้ กรรมการที่ออกมีจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก (ทังนี
้ ้มีผลตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับจดหมายลาออก)
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฏหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฏหมาย หรื อ
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
9.2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน และ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามทีก่ าหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทฯ มีรายชื่อดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
1. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
2. พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล
3. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
หมายเหตุ :

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้ านบัญชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลืองนนท์
โดยมี นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2561
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ขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ตามขอบเขตหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี
2. โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็ นเรื่ อง
สาคัญและจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
3. สอบทานให้ บ ริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. มีอานาจเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ระดับของบริ ษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ หัวหน้ างาน พนักงาน หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่อชีแ้ จงข้ อมูล รวมทังจั
้ ดส่งและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องภายใต้ การปฏิบตั ิงานตามขอบเขต
อานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
5. สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบงบประมาณประจ าปี อัต ราก าลัง และทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บัติ ง านของ
ตรวจสอบภายใน อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงาน
ตรวจสอบในส่ว นที่ มีนัยสาคัญ รวมถึง กากับ ดูแ ลการปฏิบัติง านของการตรวจสอบภายในและประเมิน คุณ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของการตรวจสอบภายในประจาปี
7. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตัง้ บุค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
8. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้ อ ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็ น หรื อ ข้ อสัง เกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติห น้ า ที่ต ามกฎบัต ร
(Charter)
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 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการบริ ษัท
ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัท ได้ กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานและติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส าคัญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
ฝ่ ายบริ หาร
พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากาลังของฝ่ ายงานตรวจสอบ
ภายใน
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อชี ้แจงหรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรั บคาปรึ ก ษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจาปี
2. รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยทุกไตรมาส
3. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
3.1. รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.2. การทุจริ ต หรื อสิง่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3.3. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.4. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไข
ในการกระทาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
4. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ ยวกับกิจการที่ทาระหว่างปี ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
ของบริ ษัทฯ
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วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรื อ 9 ปี ติดต่อกันนับ
จากวันที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของปี ที่ได้ รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป ทังนี
้ ก้ รรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ สาหรับกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ
ขอให้ แจ้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า 1 เดือนพร้ อมเหตุผล
9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จานวน 3 คน
มีรายชื่อดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
1.
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
2.
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
3.
นายปุณยวีร์ ลีสงวนกุล
หมายเหตุ :
:
:
:

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายปุณยวีร์ ลีสงวนกุล ดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 ธันวาคม 2561
และลาออกเมื่อวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
นายศิวา นาคธารีย์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายชวลิต สุวตั ดิกลุ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และวางกรอบการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ คือ ความเสี่ยงด้ านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านปฎิบตั ิ
การ และความเสีย่ งด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
2. พิจารณาการวางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และ
ควบคุมความเสีย่ งของบริ ษัทฯ โดยรวมให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือในการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และระบบการบริ หารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
4. กากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ยง สอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงาน
กากับดูแลและสาธารณะ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่กาหนด
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งสามารถจัดจ้ างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคาแนะนาได้ ด้วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
ฯ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสีย่ ง
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-23

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้ น
จากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับ การแต่งตัง้ ใหม่ได้ การลาออกจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ อ งแจ้ งต่อ ประธาน
คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
9.2.4. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หาร จานวน 3 คน มีรายชื่อดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
หมายเหตุ :
:
:

รายชื่อ
ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
นายโชคชัย เนียมรัตน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
นายศิวา นาคธารีย์ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
นายชวลิต สุวตั ดิกลุ ออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. กาหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน งบประมาณประจาปี และอานาจการบริ หารงานต่างๆ
ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแ ลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนิ น งานและ
งบประมาณประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ
พร้ อมให้ คาปรึกษาแนะนา การบริ หารจัดการแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิ ดบัญชี
กู้ยืม จานา ค ้าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื ้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ ที่ดิน เพื่อการทาธุรกรรมตามปกติ
ของบริ ษัท ภายใต้ อานาจวงเงินที่ได้ กาหนดไว้ (รายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิ)
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอานาจในการพิจารณาและอนุมัติให้ บริ ษัทฯ ลงทุนหรื อ
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบคุ คล หรื อองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรเพื่อดาเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้ จ่ายเงิ นเพื่อการลงทุนดังกล่าว
การเข้ า ทานิ ติกรรมสัญญา และ/หรื อการดาเนิน การใดๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งดัง กล่า วจนแล้ ว เสร็ จตามวงเงิ น
ที่ได้ กาหนดไว้ และ/หรื อที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อตามข้ อบังคับของบริ ษัท
5. ติดตามผลการดาเนินงานและความก้ วหน้ าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทังปั
้ ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
6. กาหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้ างองค์กร โดยมอบอานาจให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ดาเนินการตามขันตอน
้
และกฎระเบียบของบริ ษัท และเป็ นผู้มีอานาจแทนบริ ษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้ างแรงงานสาหรับพนักงานระดับ 2
(Level 2) ลงไป ทังนี
้ ้สาหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-24

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

7. กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทหรื ออาจแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่
หรื อหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริ หารสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
8. พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่เ สนอคณะกรรมการชุดย่อ ยอื่นของบริ ษัทที่จะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรอง
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
9. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์
10. พิ จ ารณาและอนุมัติ ร ะเบี ย บ ข้ อ บัง คับ แนวนโยบายการบริ ห าร และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ การ
ดาเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริ ษัทฯ
11. รายงานเรื่ องที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
12. ดาเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
13. มี อ านาจแต่ ง ตั ง้ ประธานที่ ป รึ ก ษา หรื อ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ คณะที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการบริ ห ารได้ ตาม
ความเหมาะสมและมีอานาจกาหนดค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง สวัสดิการ สิง่ อานวยความสะดวกและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ของประธานที่ปรึกษาหรื อที่ปรึกษา หรื อคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม
14. คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของการประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร
15. ในกรณีประธานกรรมการบริ หารไม่สามารถปฏิบัติหน้ า ที่ได้ ให้ ประธานกรรมการบริ หารแต่งตังผู
้ ้ รักษาการณ์
เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทนเป็ นคราวๆไป โดยผู้รักษาการณ์มีอานาจหน้ าที่เท่ากับประธานกรรมการบริ หาร
16. ทบทวนและพิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วง
ในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกั บบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งการอนุมตั ิ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี )
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
17. ดาเนินการให้ ผ้ ูบริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร หรื อจัดทาและให้ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะมีการหารื อกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
18. รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริ หารดาเนินการภายใต้ ขอบเขต อานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ หารอย่างสมาเสมอ รวมถึงเรื่ องอื่นใดที่จาเป็ นและสมควรที่จะต้ องเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทรับทราบ
19. พิจารณาอนุมตั ิค่มู ือในการปฏิบตั ิงาน ขอบเขตและความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการเพื่อให้ การดาเนินการต่างๆ
เป็ นไปตามขันตอนอย่
้
างมีระบบ
20. ประเมินผลการทางานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริ หารทังคณะ
้
รวมทัง้
ประเมินผลการทางานของกรรมการบริ หารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี
เพื่อสามารถนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ ได้

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-25

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
1. กรรมการบริ หารที่เป็ นกรรมการบริ ษัท มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทและเมื่อครบกาหนดตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกก็ได้
2. กรรมการบริ หารที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท มีวาระการดารงตาแหน่งเท่าที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท
เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
3. กรรมการบริ หารที่เป็ นบุคคลภายนอก ซึง่ มิได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท มีวาระการดารง
ตาแหน่งตามที่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นสมควร
4. กรรมการบริ หารจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
5. กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท การลาออกให้ มีผลตังแต่
้
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
6. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการบริ ห ารว่ า งลงให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เลือ กบุค คลใดบุค คลหนึ่ง ซึ่ง มี คุณ สมบัติ
เข้ าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
7. ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่ มีความ
เกี่ยวข้ อง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศสานักงาน ก.ล.ต.) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
9.2.5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
พิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 คน มีรายชื่อดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
การสรรหา
1. จัดทา นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย
กรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ รวมทังก
้ าหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซับซ้ อนของธุรกิจ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. พิจ ารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ที่เ หมาะสมมีค วามรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ
3. ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ โดยเสนอชื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรื อ นาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป (แล้ วแต่กรณี) รวมทังพิ
้ จารณาประวัติบคุ คลดังกล่าวแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่
กาหนดไว้ ใ นกฎบัต รต่า งๆ ของบริ ษั ท และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทัง้ ไม่ขัด หรื อแย้ งกับ กฎหมายกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
4. ดูแลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งกรรมการ
ผู้อานวยการ และผู้บริ หารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หารระดับสูงเกษี ยณอายุ ลาออก หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ได้ เพื่ อให้ การบริ หารงานของบริ ษั ทสามารถ ด าเนิ นไปได้ อย่างต่อเนื่อ งโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบเป็ นระยะๆ ด้ วยอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงกากับดูแลให้ กิจการมีการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม
5. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการ
ที่ครบวาระ
6. พิจารณาความเป็ นเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่ านเพื่อให้ แน่ใจว่ากรรมการอิ สระของบริ ษัทเป็ นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้ วน
7. ในกรณี ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนาเสนอ
ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทังประวั
้
ติการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย
8. พิ จ ารณารู ป แบบและจั ด ท าแผนการพัฒ นากรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการผู้ จัด การ
ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทังบุ
้ คลากรชุดปั จจุบนั และที่เข้ าใหม่ให้ เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทบทบาท
หน้ าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สาคัญเช่นสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฏเกณฑ์หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นต้ น
9. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ย วกับการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
10. ให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ และผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะ
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-27
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เป็ น ผู้ อนุมัติ ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องกรรมการผู้จั ด การและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
การกาหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณาและจัดทานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปเงินสด
หลักเกณฑ์ หรื ออื่นใด) ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการ
อาวุโสและผู้อานวยการ รวมทังการปรั
้
บเงินเดือนของกรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิต่อไปแล้ วแต่กรณี ทงั ้ นีค้ ่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ใน
ลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึง พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้อานวยการให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษัท และสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของบริ ษัทในระยะยาว
2. จัด ท านโยบายและหลัก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ ผู้อานวยการอาวุโสและผู้อานวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาปี และนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
3. เปิ ดเผยนโยบายแหละหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทารายงานการกาหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
4. พิจารณากลัน่ กรองโครงสร้ างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริ หาร
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการสรรหาฯมี ห น้ า ที่ ท บทวนและเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแก้ ไขขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(กรณี ก รรมการสรรหาฯ ด ารงต าแหน่ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ด้ ว ย) รวมทัง้ เมื่ อ พ้ น จากต าแหน่ง ตามวาระอาจได้ รั บ แต่ง ตัง้
เป็ นกรรมการสรรหาฯ ได้ อีก กรณีที่กรรมการสรรหาฯ เป็ นบุคคลภายนอกบริ ษัท กรรมการสรรหาฯ คนดังกล่าวมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทังเมื
้ ่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการกรรมการสรรหาฯ ได้ อีก
ข้ อกาหนดอานาจการอนุมัตวิ งเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

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

การจัดซือ้ สินค้ า และ/หรือ วัตถุดบิ
(บาท)
เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
ไม่เกิน 5,000,000

การขอวงเงินสถาบันการเงิน
(บาท)
เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 15,000,000
ไม่เกิน 10,000,000
ไม่เกิน 5,000,000
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บริ ษัทมีการจัดทางบประมาณประจาปี (Budget) สาหรับการลงทุนรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัท
ในแต่ละปี เพื่อใช้ เป็ นแผนงานในการดาเนินธุรกิจ โดยทุกรายการจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้บริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี สาหรับงวดบัญชีปีถดั ไปในช่วงเดือนเมษายน - มิถนุ ายนของทุกปี
9.3. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าที่สรรหาและแต่งตังกรรมการและ
้
ผู้บริ หารระดับสูง ทังนี
้ ้บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตามมาตรา 68 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้ องไม่เป็ น
บุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยข้ อกาหนดเกี่ยวกับผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริ หารทุกท่าน ต้ องไม่มีประวัติกระทาผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคาขออนุญาต
รวมทัง้ ไม่มี ป ระวัติ ถูก พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ให้ เ ป็ น บุค คลล้ ม ละลาย ไม่เ ป็ น บุค คลที่ ฝ่าฝื นข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ง
มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบียนหลักทรั พย์ กับตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรั พย์ ฯ
รวมทังข้
้ อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้ องที่อยูร่ ะหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี ้
9.3.1. กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนไม่นาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเข้ าดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
(1) ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่ อดาเนินกิ จการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้
มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
(2) กรรมการบริ ษัทไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่ควรเกิน 5 บริ ษัท
(3) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่
น้ อยกว่า 3 คน
(4) ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
2.1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(4.3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
และกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งให้ กรรมการ
คนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
(6) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วนั ที่ใบลาออก
มาถึงบริ ษัท
(7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(8) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติ
อนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเกี่ ยวกับบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อกฎหมายเกี่ ยวกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการ
(9) ที่ยงั เหลืออยู่ ยกเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
(10) กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
9.3.2. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งถือเป็ นกลไกสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี
ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานการทางเงินของบริ ษัท
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีกรรมการจานวนอย่างน้ อย 3 คน พิจารณาและแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท หรื อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท
(3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทังหมดต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่
กาหนดในนโยบายการกากับดูแลกิจการว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ใน
การ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(5) ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้ เพียงคณะเดียว
(6) เป็ นผู้ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายได้
อย่ า งเป็ นอิ ส ระ โดยไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ การควบคุ ม ของผู้ บริ ห ารหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ข องบริ ษั ท รวมทัง้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องหรื อ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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(7) ผู้จดั การฝ่ ายงานตรวจสอบภายในหรื อเลขานุการบริ ษัทเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
9.3.3. องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องมีจานวนกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 2 คน ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ วยกรรมการผู้จดั การ
1 คน (โดยตาแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
(2) ผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คน ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(3) กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคัด เลื อ กสมาชิ ก ที่ ม าจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่ ง เป็ นประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
9.3.4. องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
(1) คณะกรรมการบริ ห ารได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี จ านวนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร ซึง่ จะประกอบไปด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวนหนึง่ และอาจประกอบด้ วยผู้บริ หารของบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลภายนอก
อีกจานวนหนึง่ ก็ได้
(2) คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยสามคน
(3) คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการบริ
้
หารที่เป็ นกรรมการบริ ษัทคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
9.3.5. องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ วยสมาชิกจานวนอย่างน้ อย 3 คน
(2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จาเป็ นต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท
(3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 1 คน ดารงตาแหน่งเป็ นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ
(4) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุมนาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบัญ
ทึกรายงานการประชุม
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ได้ เ งิ น เดื อ นประจ าหรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-31

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

ให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ห รื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยูเ่ ว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ใ ห้ บริ การทางวิช าชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
(10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิ จการของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม บริ ษั ทย่อ ยลาดับเดีย วกัน ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอ านาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับการ
ด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ทฯ มี ความซื่ อสัตย์ ต่อหน้ าที่ มี วิ สัยทัศน์ รวมทัง้ จะต้ องอุทิ ศเวลาให้ กับบริ ษั ทเพื่ อจะได้ ปฏิ บัติ หน้ าที่
อย่างเต็มที่ และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด รวมถึงไม่มีลกั ษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่สานักงาน กลต.
กาหนดเป็ นไปตามฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
(3) ควรผ่านการอบรมและได้ รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคม
(4) ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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(5) กรรมการบริ ษัทจะไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนเกิน
กว่า 5 บริ ษัท (รวมบริ ษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริ ษัท
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่เป็ นบุคคลต้ องห้ าม
ตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัทที่กาหนดไว้ ดงั นี ้
(1) เป็ นกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน และไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจาจากบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(2) เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการบริ หารงาน
ในบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(3) เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(4) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(5) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1.0 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บริ ษั ทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย (หมายความรวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร เป็ นต้ น)
(6) สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แสดงความเห็ น หรื อรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อ ยู่ภายใต้ ก ารควบคุมของผู้บริ หารหรื อ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษัท รวมทัง้ ผู้ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
(หมายความรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จนทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระหรื อคล่องตัว เช่น
ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้ น) หรื อญาติสนิทกับบุคคลดังกล่าว
(7) มีความเป็ นอิสระสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานได้ อย่างเสรี ตามภารกิ จที่ได้ รับมอบหมาย โดยไม่ต้อ ง
คานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่งหน้ าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรื อกลุ่มใดๆ รวมถึง
ไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทาให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พงึ จะเป็ น
(8) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความตังใจที
้ ่จะเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการบริหาร
(1) คณะกรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น อย่า งดี มี ค วามซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี เ วลาเพี ย งพอที่ จ ะอุทิ ศ ความรู้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทอย่างเต็มที่
(2) คณะกรรมการบริ ห ารต้ องมี คุณ สมบัติแ ละไม่มี ลักษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายว่า ด้ วยบริ ษั ทมหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
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คุณสมบัตคิ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาฯ ต้ องเป็ นบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นอย่างดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่
บริ ษัทได้
(2) คุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นไดทีเกี่ยวข้ อง
(3) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการ เป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรื อ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่ จะแจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ต้ องมีจานวนกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 2 คน ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ วยกรรมการผู้จดั การ
1 คน (โดยตาแหน่ง) และกรรมการอิสระ 1 คน
(2) ผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คัดเลือกสมาชิกที่มาจากกรรมการ 1 คน ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการ
แต่งตังใหม่
้ ได้
9.4. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการกากับดูแลและบริ หารกิจการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนด
มาตรการและกลไกทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถกาหนดดูแลและบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีการปฏิบตั ิตามมาตรการและกลไกต่างๆที่กาหนดไว้ เสมือนเป็ น
หน่วยงานของบริ ษัท และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท รวมถึงกฏหมายบริ ษัทมหาชนประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องตลอดจนประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อรั กษาผลประโยชน์ ในเงิ นลงทุนของบริ ษัทในบริ ษั ทย่อยและบริ ษัทร่ วมดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริ ษัทฯ มีการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทฯได้ กาหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ การเสนอชื่อ
และ ใช้ สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตั ง้ ให้ เป็ นกรรมการใน
บริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อย
(2) นอกจากนี ้การทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อการทารายการสาคัญอื่นๆ ให้ ใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการในลัก ษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมถึงมีการกากับ
ดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริ ษัทฯ เพื่อบริ ษัทฯสามารถตรวจสอบและ
นามาจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั ตามกาหนด
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.9-34

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

นอกจากนี ้บริ ษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ ชิดถึงผลประกอบการและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมดังกล่าว
และน าเสนอผลการวิเ คราะห์ รวมถึง แสดงความคิด เห็ น หรื อข้ อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อใช้ ในการประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบายหรื อปรับปรุ งส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทย่อ ยหรื อบริ ษัทร่ วม มีพฒ
ั นาการและเจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ มีการควบคุมดูแล การจัดทางบการเงินรวมโดยประสานงานกับฝ่ ายบัญชีของบริ ษัทย่อยและมีการติดตามผล
การดาเนินงานของบริ ษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ รวมถึงกาหนดขันตอนในการจั
้
ดทางบการเงินรวมที่เพียงพอเพื่อให้ มนั่ ใจว่ า
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง และจัดทาเสร็ จทันเวลา ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการกาหนดให้
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเป็ นสางานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
9.5. การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
สาหรับการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริ หาร บริ ษัทมีนโยบายที่ค่อนข้ าง
เข้ มงวดในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางด้ านแผนงานบริ ษั ท รวมถึงข้ อมูลทางด้ านการบัญชี และการเงิ น เนื่ องด้ วยบริ ษัทยึดมั่นใน
กฎ ระเบียบ และข้ อปฏิบตั ิ ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยเคร่ งครัด ซึ่งบุคลากรของบริ ษัทไม่สามารถ
นาข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สาหรั บข้ อมูลทางการบัญชี และการเงินมีการจัดเก็ บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ ต้ องเป็ น
ผู้มีอานาจและหน้ าที่ ซึ่งบริ ษัทได้ มีการกาหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้ มีการเปิ ดเผยแก่ผ้ ใู ด ทังนี
้ ้สาหรับ
ข้ อมูลสรุปทังหมด
้
และข้ อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน/ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น โดยจะมี ก ารเปิ ด เผยต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท หลัง จากการผ่ า นการตรวจสอบและเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึ่งเป็ นขณะเดียวกันหรื อหลังจากที่บริ ษัทได้ แจ้ งและเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ทุก คนมี ค วามเคารพ ยึ ด มั่น และถื อ ปฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และข้ อปฏิ บัติ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
โดยเคร่งครัด และที่ผา่ นมาไม่พบว่ามีการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนของกรรมการหรื อผู้บริ หารคนใด
แต่อย่างใด
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทังนี
้ ้ หากกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท ฝ่ าฝื นข้ อกาหนด ข้ อบังคับ และกฎระเบีย บของบริ ษัท บริ ษัทจะ
ดาเนินการลงโทษ ตามที่ได้ กาหนดบทลงโทษไว้ ในคูม่ ือพนักงานของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด
9.6. ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2562 ให้ แก่ บริ ษัท แก
รนท์ ธอรนตัน จากัด ดังนี ้
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ปี 2561
(1 ก.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61)
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
1.1. DIMET และงบการเงินรวม
1.2. บจก.เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
2.1. DIMET และงบการเงินรวม
2.2. บจก.เอเชี่ยน คอร์ โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี
รวมทังสิ
้ ้น
รวมเฉพาะบริ ษัท DIMET

ปี 2562
(1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62)

500,000
190,000

500,000
190,000

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

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

(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี –
จานวนการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ ละท่ าน ในปี 2561/62 (กรกฏาคม 2561 – มิถุนายน 2562) มีดังนี ้

ประชุม
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อ
ครัง้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร. ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม
นายโชคชัย เนียมรัตน์
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล
นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง

2
2
2
2
2
2
2
2

ร้ อย
ละ
100
100
100
100
100
100
100
100

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม ปี
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ร้ อย
ร้ อย
ครัง้
ครัง้
ละ
ละ
11 100
11 100
11 100
10 90.91 10 90.91 4
100
11 100
4
100
9 81.82 3 75.00
7 63.64 -

2561/62
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ
บริ หาร
พิจารณา
ค่าตอบแทน
ร้ อย
ร้ อย
ครัง้
ครัง้
ละ
ละ
6
100
1
100
6
100
6
100
1
100
1
100
-
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าองค์ กรคือส่วนหนึ่งของสังคม และควรดาเนินธุรกิ จควบคู่ไปกับ
ความรั บผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งนาไปสู่การเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืนอย่างแท้ จริ ง บริ ษัทได้ จัดตังที
้ มงานที่ ทาหน้ าที่
ดูแลด้ านนโยบายและดาเนินงานที่ เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมตังแต่
้ ปี 2555 บริ ษัทได้ วางนโยบายและดาเนินงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
“บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิต และจาหน่ายสี มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินการด้ วยความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่เกิดขี ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส
ซื่อสัตย์และเป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับองค์กร อีกทังมี
้ จรรยาบรรณ ด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ขดั ขวางสิทธิทางการเมือง และมีความเป็ นกลางไม่ฝักใผ่ฝ่ายใด
บริ ษัท มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้ า ที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นการคัดสรร
วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้ า และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า สิ่งแวดล้ อม และ
ชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดกฎหมาย และข้ อกาหนดอื่นๆตามแนวปฎิบตั ิสากล ทังนี
้ ้บริ ษัท ยังมุ่งเน้ น
ในการสร้ างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูร่ ่วมกัน”
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โครงสร้ างการปฏิบัตงิ านด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม และการต่ อต้ านทุจริต
บริ ษัทคานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม มีการกากับดูแลที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และต่อต้ านการทุจริ ต โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ซึ่งได้ แก่ พนักงานและผู้บริ หาร หรื อมีส่วนได้ เสียภายนอก ซึ่งได้ แก่ คู่แข่งขัน คู่ค้า ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น
และชุมชน เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ บริ ษัทยังกาหนดข้ อพึงปฏิบตั ิในเรื่ อง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่ องการดาเนิน
ธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การใช้ ข้อมูลภายในและรักษาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า นโยบายต่อคู่ค้า นโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม และการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ทให้ ค วามสาคัญในการดาเนิ นงานตามปริ ญญาสากลว่าด้ วยสิท ธิ ม นุษ ยชนต่อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ทุก กลุ่ม โดยข้ อมูล
ที่นาเสนอผ่านสือ่ หรื อผลิตภัณฑ์ มุง่ เน้ นการนาเสนอโดยไม่ละเมิดสิทธิ นาเสนอข้ อมูล ที่เป็ นจริ งเที่ยงตรง และคานึงถึงความเสมอภาค
เท่าเทียมและยุติธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามกฎกระทรวงแรงงานอย่างเคร่ งครัดและให้ ความสาคัญกับบุคลากรของบริ ษัท โดยบริ ษัท
ถือว่าบุคลากรของบริ ษัทเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสาคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริ ษัทเน้ นให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายในบริ ษัทเพื่อเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการทางาน เพื่อความก้ าวหน้ าที่จะเติบโตไปพร้ อมองค์กร รวมทังบริ
้ ษัทได้ กาหนดระบบค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการต่างๆ
อาทิ การจัดทาประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ให้ กบั พนักงาน
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กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสัง คมและสิ่ง แวดล้ อมบริ ษัทได้ จัดสนับสนุน และส่งเสริ มการจัดกิ จกรรมต่างเพื่อให้ พนักงาน
ได้ มีสว่ นร่วมในการทาประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. กิจกรรมการบริ จาคโลหิต
2. โครงการบริ จาคสีให้ กบั วัด โรงเรียนและสถานที่ตา่ งๆ
เนื่องจากเราเป็ นบริ ษัทที่ผลิตและจาหน่ายสี ทางบริ ษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนและการบริ จาคสีเพื่ อทาประโยชน์
ให้ กบั สังคม อาทิเช่น
ลาดับที่

วันที่

ชื่อ ผูร้ บั

ประเภท

E18-001
E18-002
E18-003
E18-004
E18-005
E18-006
E18-009
E18-010
E18-011
E18-013
E18-014
E18-015
E18-016
E18-017
E18-018
E18-019
E18-021
E18-022
E18-023
E18-024
E18-025
E18-026
E18-027
E18-030

09/01/2561
09/01/2561
22/01/2561
25/01/2561
10/02/2561
13/02/2561
18/04/2561
24/04/2561
11/05/2561
14/05/2561
16/05/2561
16/05/2561
17/05/2561
13/06/2561
14/06/2561
20/06/2561
12/07/2561
06/08/2561
05/09/2561
27/09/2561
05/10/2561
10/10/2561
29/11/2561
24/12/2561

โรงเรียนวัฒนราษฏ์ศกึ ษา
ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง
มัสยิดบ้านคลองลึก
สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
วัดแสนภุมราวาส
วัดแสงธรรมบุราราม
สมาคมจิตวิทยาความมันคงแห่
่
งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วัดโคกสีนอก
โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บารุง)
โรงเรียนบ้านถิน่ ทอนเหนือ
โรงเรียนบ้านดอนขุนพัฒนา
วัดไทยเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วัดแก่งตอย
วัดช้างคลอด
วัดท่าพรุ
โรงเรียนบ้านดงกะเชา
โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎ์ไพบูลย์
สถานีดบั เพลิงบางซ่อน
กองอานวยการรักษาความมันคงภายในจั
่
งหวัดสมุทรปราการ
วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วัดสว่างบูรพาราม

สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร
สีทาอาคาร

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

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

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

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

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

บริ ษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การควบคุมภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการสร้ างความมั่นใจว่าบริ ษัทฯ สามารถดาเนินการ
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ อีกทังยั
้ งช่วยบริ หารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ
และผู้ที่มีส่วนได้ เสีย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
อิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ครอบคลุม
5 หัวข้ อหลัก สอดคล้ องตาม หลักการบริ หารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายบริ หาร ได้ ร่วมกันกาหนดโครงสร้ างองค์กรในการบริ หารจัดการ
บทบาทหน้ าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนอานาจในการพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่สง่ เสริ มการบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีป ระสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง สามารถบริ หารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่ตัง้ ไว้ ภายใต้ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทา คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมหลักการในการดาเนินธุรกิจ ความขัดแย้ งทางธุรกิจ
ทางผลประโยชน์และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ ความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ การปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การดูแล
ให้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย
การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นขึน้ ในปี 2558 และได้ มีการปรับปรุ งเรื่ อยมา เพื่อให้ สอดคล้ องต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้ อมต่างๆ โดยทาการทบทวนและปรับปรุ งล่าสุดและได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้ องกับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรื อ CG Code
ซึง่ สานักงาน กลต. นามาใช้ ในปี 2560
นอกจากนี ้ เพื่อปลูกฝั งคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการสื่อสารเรื่ องนโยบายการบริ หาร
กิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน ตลอดจนจริ ยธรรมธุรกิจ และการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่พนักงาน
ทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้ าใหม่ เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ อง
ของความซื่อตรงทังต่
้ อตนเองและต่อส่วนรวม
สาหรับความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการ
ในการเลื่อนตาแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ
พัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศกั ยภาพ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ง
ในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตาแหน่งงานที่สาคัญ (Succession plan)
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2)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ จดั ทาตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของ
ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็ นประจาทุกไตรมาส และมีการแต่งตังคณะท
้
างานความเสี่ยง
ซึง่ ประกอบด้ วยผู้จดั การแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและจัดการความเสี่ยงสร้ างความตระหนักในเรื่ องของความเสี่ยง
ให้ เกิดขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นพัฒนาการที่สาคัญ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีการเสนอให้ จัดทารายงานการติดตามความเสี่ยงทุกไตรมาส
เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้ านต่างๆ
ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
3) การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทังในด้
้ านธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริ หารงานทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่
และลาดับชัน้ การอนุมตั ิในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้ างองค์กรและอานาจดาเนินการ โดยแบ่งแยกหน้ าที่การอนุมตั ิ
ออกจากหน้ าที่การบันทึกบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็ นการถ่วงดุล
และตรวจสอบซึง่ กันและกัน
ตลอดจน จัดให้ มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้
สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิงานได้ อย่างแท้ จริ ง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษัทฯ ตังไว้
้
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนาไปใช้ ในทุกระดับขององค์กร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษัทฯ จัดทาข้ อมูลที่ใช้ ในการดาเนินการ โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพมาจากทังภายในและ
้
ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน และควบคุมภายในให้ สามารถดาเนินไปได้ ตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนพนักงาน
ทุกระดับต้ องสื่อสารข้ อมูลให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริ ษัทฯ
ได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่างๆ ได้ รับทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการด้ วยความครบถ้ วนเสมอมา ตลอดจนได้ กาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ใน
คูม่ ือการบริหารกิจการที่ดี
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนผ่าน 2 ช่องทางหลัก และการดาเนินการกรณีมีการ
ชี ้เบาะแสเพื่อให้ บคุ คลต่างๆ ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสที่เกี่ยวข้ องกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต
แก่บริ ษัทฯ ได้ อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริ ษัทฯ กาหนด โดยไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนหรื อ
หวัน่ เกรงต่ออิทธิพลใดๆ
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5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการควบคุมภายในยังดาเนินต่อไปอย่าง
ครบถ้ วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริ หารแต่ละสายงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ
ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทาหน้ าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ อีกทัง้ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทฯ กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูล และโอกาสของบริ ษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่ไม่สมควร
ในการประชุม ผู้บริ หารประจาสัปดาห์และประจาเดือน ได้ มีการติดตามเป้าหมายและกากับการดาเนินงานตาม
แผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจาปี ที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานความคืบหน้ าหรื อการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็ นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ หากมีการตรวจสอบพบข้ อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสาคัญ คณะกรรมการบริ หารจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการ
ในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อชี ้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ ไขโดยพลัน
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ฝ่ ายบริ หารได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในที่จดั ทาขึ ้นโดยสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทัง้ 5 หัวข้ อตามที่กล่าวไปข้ างต้ น
โดยการประเมินดังกล่าวได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็ นนัยสาคัญในเรื่ องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรื อความสามารถในการ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผ้ บู ริหาร หรื อพนักงานนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ องเชื่อถือได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จานวน 3 ท่าน
ได้ แ ก่นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมานิ ตย์ กู้ธ นพัฒน์ และพลต ารวจตรี
ประภาส ปิ ยะมงคล เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็ นผู้จบการศึกษาด้ านบัญชี และเป็ นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ในรอบปี บัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ครบถ้ วนตามขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงได้ แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ
อย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายบริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วม
ประชุม ดังนี ้
รับรองความถูกต้ อง……………………………................
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รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม /
จานวนครัง้ ประชุม
4/4
4/4
3/4

นางสาววรรณา เมลืองนนท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
คณะกรรมการตรวจสอบ
พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล
คณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้ านบัญชีการเงิน คือ นางสาววรรณา เมลืองนนท์
โดยมี นางยุพดี คูเ่ พ็ชร์ งาม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2561

สรุ ปสาระสาคัญในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ ความเห็นในเรื่ องต่างๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีดงั ต่อไปนี ้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความถูกต้ องและความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน ทัง้ งบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปั ญหา
หรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ องเหล่านี ้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทางาน
ที่มีความสาคัญ อีกทังได้
้ เชิญผู้สอบบัญชีเข้ าร่ วมประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจาปี
รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่ องความถูกต้ องครบถ้ วนของการปรับปรุ งรายการบัญชีที่สาคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของ
การเปิ ดเผยข้ อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จาเป็ นในการจัดทางบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่างบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป อีกทังได้
้ มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หาร
1 ครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเป็ นอิสระในการรายงานปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อรายงาน
เหตุการณ์หรื อความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ งบการเงิน
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทังจากรายงานการตรวจสอบจากผู
้
้ สอบบัญชี ภายนอก
และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทังสอบทานการประเมิ
้
นระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรรมการตรวจสอบให้ ข้ อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ เกี่ ยวเนื่ องกับ รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชี
และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่ องการดาเนินงาน การทุจริ ต และความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน โดยบริ ษัทฯ
ได้ นาข้ อแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชีและของผู้ตรวจสอบภายในมาดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของบริษัทฯ เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการทางานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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การสอบทานการทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ ในการทารายการระหว่างกัน
หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไข
ทางการค้ าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ ฝ่ายจัดการสามารถดาเนินการได้ อย่าง
เป็ นธรรม ไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยูภ่ ายใต้ หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิไว้ แล้ ว
การสอบทานกระบวนการรั บแจ้ งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้ อมูลความไม่ เหมาะสมของรายงานทางการเงิน
หรื อประเด็นอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานกระบวนการรับแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต เพื่อเปิ ดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องการทุจริ ต ตลอดจนการรับแจ้ งข้ อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน
หรื อประเด็นอื่นๆ ประจาไตรมาส
ในปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ รับรายงานข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อข้ อมูลความไม่ เหมาะสม
ของรายงานทางการเงินหรื อประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด
การดูแลด้ านการปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบและนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บทราบการเปลี่ย นแปลงกฎระเบี ยบและนโยบายที่ ส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ประจาไตรมาส เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าบริ ษัทฯ มีการเตรี ยมความพร้ อมในการดาเนินงาน รวมถึงมีการจ้ างที่ปรึ กษา
ในด้ านต่างๆ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและให้ ข้อแนะนาแก่บริ ษัทฯ ในเรื่ องที่สาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการเตรี ยม
ความพร้ อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาความเป็ นอิสระ ความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ คุณภาพงาน และ
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท แกรนท์ธอน
ตัน จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ แก่ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2785 นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 6549 และ/หรื อ นายธีรศักด์
ฉัว่ ศรี สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624
ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่ อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้ อกาหนด และ
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาประเมินตนเองทัง้ รายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้ าที่ในบริ บทของ
บริ ษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังกฎบั
้
ตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จากผลการประเมินประจาปี
2562 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ ส่วนในด้ านของผลคะแนนรายคณะ
และแบบรายบุคคล เท่ากับ 3.76 และ 3.60 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจาทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ และนามาปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนาเสนอให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรุ ปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อการดาเนินงานในด้ านต่ างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิ ดชอบที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้
ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาขึ ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่ องของ
รายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม ซึ่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นหัวหน้ างานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัท เพื่อกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิ จของบริ ษัทฯ
และประสานงานกับผู้ให้ บริ การตรวจสอบภายใน (รายละเอียดคุณสมบัติผ้ ดู ารงตาแหน่งหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริษัทตามเอกสารแนบ 3)

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.11-6

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

12. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการทารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นการทารายการกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีของบริ ษัทย่อย บริ ษัทมีกรรมการและกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามร่ วมกัน ในกรณีของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทได้ เข้ าไปถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว โดยรายการระหว่างกันที่เกิ ดขึ ้นได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการทารายการดังกล่าวว่า เป็ นรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษัท มีความ
สมเหตุสมผล มีการกาหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด เช่นเดียวกับการกาหนดราคาให้ กับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท
บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

10.1 รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมา
1) รายการระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย
บริษัทย่ อย

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

ACCT

- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
- มีกรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนามร่วมกัน
กับบริษัท โดย ดร.ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์ นายธีร
ชัย ลีนะบรรจง และนายโชคชัย เนียมรัตน์ เป็ น
กรรมการใน ACCT ซึง่ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ใน ACCT ได้ แก่ โดย ดร.ปั ญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
และ นายธีรชัย ลีนะบรรจง

1. บริษัทจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ACCT

2. บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าอันเนื่อง มา
จากการจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ACCT
3. บริษัทมีรายได้ คา่ เช่าจาก ACCT
4. บริษัทมีรายได้ คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการจาก ACCT

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
0.00
270,047 ACCT ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสี รับเหมาทาสีงาน
โครงการ และออกแบบติดตังระบบป
้
้ องกันสนิม
แบบ Cathodic Protection สาหรับท่อก๊ าซใต้ ดิน
โครงสร้ างเหล็กใต้ น ้า ฯลฯ

0.00
60,000.00
168,000.00

288,950
60,000 ใช้ เป็ นพื ้นที่เก็บสินค้ า
168,000 เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารจัดการ

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

ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-1

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายการระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย (ต่อ)
บริษัทย่ อย
ACCT
(ต่อ)

ลักษณะความสัมพันธ์

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

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
11,010.00
9,297 เพื่อการบริหารต้ นทุน และให้ เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการ
1,079,644.00
952,965 บริษัทให้ การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทย่อย
โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขปกติทวั่ ไป
63,750.00
73,321
125,658.00
375,366 เป็ นการซื ้อขายที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท

7. บริษัทมีรายการดอกเบี ้ยรับจาก ACCT
8. บริษัทมียอดลูกหนี ้อื่นอันเนื่องมาจากการให้ เช่า
พื ้นที่เก็บสินค้ า ค่าธรรมเนียมการจัดการ และ
ค่าบริการอื่นๆ จาก ACCT
หมายเหตุ: - บริษัทได้ ทาสัญญาให้ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงานและสถานที่เก็บรักษาสินค้ า และสัญญาให้ บริการสานักงานกับบริ ษัทย่อย โดยมีกาหนดเวลา 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
โดยได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน สาหรับการเช่าพื ้นที่อาคารสานักงานและสถานที่เก็บรักษาสินค้ า เดือนละ 5,000 บาท สาหรับการบริการสานักงานเป็ นรายเดือน เดือนละ 13,000 บาท และสาหรับการ
บริการประกันภัยเป็ นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างบริ ษัทกับ ACCT ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

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

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

2) รายการระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ อง
บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

SUNCOAT

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

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

มูลค่ ารายการ (บาท)
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
112,535,296.00
103,727,297
29,639,659.00

22,369,703

46,532,660.00
16,382,803.00

39,703,500
10,747,636

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

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างบริ ษัทกับ SUNCOAT ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

บริษัท
เอื ้อวิทยา
จากัด
(มหาชน)
“UWC”

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท เนื่องจากเป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม

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

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
38,350.00
39,100 บริษัทฯจาหน่ายสีทาเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
0.00
0.00

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างบริ ษัทกับ UWC ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

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

ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-3

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

บริษัท
บจ.
ยูดบั บลิวซี
อาพัน
ไบโอแมส

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท เนื่องจากเป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

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

มูลค่ ารายการ (บาท)
เหตุผลและความจาเป็ น
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
6,825
0.00 บริษัทฯจาหน่ายสีทาโครงสร้ างสถานีไฟฟ้า
0.00
0.00

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ พิจารณารายการระหว่างบริ ษัทกับ บจ.ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียดรายการ

บจ. ไอเจน
เอนจิเนียริ่ง
“IGE’’

- เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท
- บริษัทเข้ าถือหุ้นใน IGE คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 14 ของ
ทุนจดทะเบียน IGE

1. บริษัทมีการจาหน่าย วัสดุอปุ กรณ์กอ่ สร้ าง

2. บริษัทมีบริการรับเหมาก่อสร้ าง
3.บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าอันเนื่องมาจาก
การจาหน่ายสินค้ าและบริการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
0.00
14,747,963

0.00
0.00

เหตุผลและความจาเป็ น

26,745,298
19,763,316

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างบริษัทกับบจ. ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง “IGE’’ ข้ างต้ นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว ถือเป็ นรายการปกติของธุรกิจ และไม่มีประเด็นใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของกิจการ

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-4

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

10.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ ให้ ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน
เป็ นรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจทัว่ ไป หรื อเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่บริ ษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล มีการกาหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกาหนดราคาให้ กบั บุคคลหรื อกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

10.3 มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต บริ ษั ท จะจัด ให้ มี ค วามเห็ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกับ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ของบริ ษัท

10.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษัทอาจมีการเข้ าทารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยตังอยู
้ ่
บนเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ หรื อการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสามารถอ้ างอิงได้ กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภท
เดียวกันที่บริ ษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทจดทะเบียน
และบริ ษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

รับรองความถูกต้ อง……………………………................
ส่วนที่ 2 หน้ า 2.12-5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีท่ สี าคัญ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท งวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน ของปี 2560
2561 และปี 2562 สรุปได้ ดงั นี ้
รายงานผู้สอบบัญชี สาหรั บ งบการเงิ นของบริ ษั ทงวดบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางสาวกัญ ญาณัฐ ศรี รั ต น์ ชัช วาลย์ ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขทะเบี ย นที่ 6549 จากบริ ษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด
ได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
รายงานผู้สอบบัญชี สาหรั บ งบการเงิ นของบริ ษั ทงวดบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางสาวกัญ ญาณัฐ ศรี รั ต น์ ชัช วาลย์ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย นที่ 6549 จากบริ ษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากั ด
ได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
รายงานผู้ส อบบัญชี สาหรั บ งบการเงิ นของบริ ษั ทงวดบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางสาวกัญ ญาณัฐ ศรี รั ต น์ ชัช วาลย์ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย นที่ 6549 จากบริ ษั ท แกรนท์ ธอนตัน จ ากั ด
ได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน โดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

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

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุปรายการงบดุล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ลูกหนี ้การค้ าอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เจ้ าหนี ้การค้ าจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
%เจ้ าหนี ้การค้ า
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
ภาระผูกพันสาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น
สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
ล้ านบาท
%
16.44 8.61%
29.96 15.69%
40.95 21.45%
42.64 22.34%
3.47 1.82%
133.45 69.91%
5.00 2.62%
0.33 0.17%
37.52 19.65%
0.47 0.24%
12.77 6.69%
1.37 0.72%
57.45 30.09%
190.90
100%
0.00 0.00%
6.13 3.21%
54.88 28.75%
1.12 0.59%
9.42 4.93%
71.55 37.48%
1.27 0.67%
5.74 3.01%
78.56 41.15%
128.73 67.43%
20.39 10.68%
0.72 0.38%
0.00 0.00%
3.03 1.59%
(40.70) (21.32%)
112.17 58.76%
0.17 0.09%
112.34 58.85%

ตรวจสอบแล้ ว
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
12.55 7.74%
18.02
5.40%
27.05 16.67%
42.13
12.62%
36.16 22.29%
70.34
21.07%
32.25 19.88%
42.08
12.61%
4.10 2.53%
2.78
0.83%
52.53%
112.11 69.10%
175.35
5.00 3.08%
1.92
0.58%
0.33 0.20%
118.63
35.54%
33.97 20.94%
30.18
9.04%
0.31 0.19%
0.90
0.27%
9.76 6.02%
0.31
0.09%
0.77 0.47%
6.53
1.95%
50.14 30.90%
158.47
47.47%
162.25
100%
333.82
100%
0.00 0.00%
0.00
0.00%
17.29 10.66%
10.75
3.22%
49.15 30.29%
64.28
19.26%
0.58 0.36%
0.44
0.13%
9.51 5.85%
15.79
4.73%
76.53 47.17%
91.26
27.34%
0.44 0.27%
0.00
0.00%
3.21 1.98%
4.18
1.25%
28.59%
80.19 49.43%
95.44
134.48 82.89%
268.95
80.57%
20.39 12.57%
154.86
46.39%
0.72 0.44%
0.55
0.16%
0.00 0.00%
0.00
0.00%
3.03 1.87%
3.03
0.91%
(76.44) (47.12%)
(189.01) (56.62%)
82.17 50.65%
238.38
71.41%
(0.11) (0.07%)
0.00
0.00%
82.06 50.58%
238.38
71.41%

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

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
สรุปรายการงบกาไรขาดทุน
รายได้ จากการขายและบริ การ
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริ การ
รวมต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่นๆ
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) รวมสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60
ล้ านบาท
%
301.92
100%
301.92
100%
232.29
76.94%
232.29
76.94%
69.63
23.06%
1.93
0.64%
71.56
23.70%
95.05
31.48%
(23.49)
(7.78%)
0.48
0.16%
(23.97)
(7.94%)
1.24
0.41%
(22.73)
(7.53%)
(0.45)
(0.15%)
(23.18)
(7.68%)

การแบ่งปั นกาไรเบ็ดเสร็ จ
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(23.33)
0.15

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

(0.089)
0.50
257.5

(7.73%)
0.05%

ตรวจสอบแล้ ว
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61
สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
276.93
100%
333.25
100%
100%
276.93
100%
333.25
226.68
81.85%
259.93 78.00%
226.68
81.85%
259.93 78.00%
50.25
18.15%
73.32 22.00%
1.96
0.71%
1.32
0.40%
52.21
18.86%
74.64 22.40%
88.05
31.80%
177.72 53.33%
(35.84)
(12.94%) (103.08) (30.93%)
0.31
0.11%
0.15
0.05%
(36.15)
(13.05%) (103.23) (30.98%)
(2.39)
(0.86%)
(9.43) (2.83%)
38.54
(13.92%) (112.66) (33.81%)
2.51
0.91%)
0.05
0.02
(36.03)
(13.01%) (112.61) (33.79%)

(35.74)
(0.29)
(0.144)
0.50
268.95

(12.91%)
(0.10%)

(112.56)
0.05

(33.78%)
0.02

(0.224)
0.50
537.90
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(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
สรุปรายการงบกระแสเงินสด
กาไรสุทธิ
ปรับปรุ งรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมสินค้ าเคลื่อนไหวช้ า และเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี ้สงสับจะสูญ
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กาไรจากการขายอุปกรณ์
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ของลูกหนี ้
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั สาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน
สินทรัพย์ ดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ลูกหนี ้การค้ าลูกหนี ้ทัว่ ไป
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ จ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหนี ้การค้ าผู้ค้าทัว่ ไป
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
เงินสดใช้ ไปในกิจการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายในการซื ้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินฝากติดภาระค ้าประกัน(เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ ลดลง
จ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทอื่น
จ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
(23.97)
(36.15)
(103.23)
6.43
9.26
(2.45)
0.37
(0.79)
0.48

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

4.53
0.56
(0.32)
83.14
(0.10)
0.92
(0.24)
0.15

(6.12)
15.31
2.50
0.18
(0.03)

2.91
2.82
(0.77)
(0.64)
0.70

(15.08)
(33.86)
(10.39)
1.33
(5.33)

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

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

(6.54)
15.23
3.07
3.21
(62.96)
(0.04)
(0.43)
(63.43)
(0.61)
(0.72)
0.24
3.08
(201.44)
(0.01)
(199.46)
-
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(ข) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน (ต่ อ)
สรุปรายการงบกระแสเงินสด
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยีมระยะสันจากบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิต้นงวด
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดสุทธิปลายงวด

สิน้ สุด 30 มิ.ย. 60 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 61 สิน้ สุด 30 มิ.ย. 62
268.95
(1.45)
(1.37)
(0.58)
(1.00)
(2.19)
4.38
268.37
29.77
16.44
12.55
(13.33)
(3.89)
(5.47)
16.44
12.55
18.02
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

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

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

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

1.46
0.99
(0.10)
4.13
87.17
6.05
60.00
3.56
101.21
45.44

1.92
1.43
(0.76)
3.79
94.89
6.99
51.48
3.67
97.97
48.40

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

18.14%
(12.96%)
0.90%
20.59%
(12.91%)
(36.77%)

22.00%
(30.93%)
0.01%
60.95%
(33.78%)
(70.25%)

(11.20%)
(28.71%)
1.45

(20.24%)
(54.54
1.71

(45.38%)
(103.58%)
1.34

0.7
(22.13)
(3.12)
0.00%

0.98
(15.05)
(2.48)
0.00%

0.4
(359.66)
(35.75)
0.00%

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

%
%
%
%
%
%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

%
%
เท่า

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

เท่า
เท่า
เท่า
%

หมายเหตุ : 1/ = การคานวณอัตราการจ่ายเงินปั นผล คานวณจากเงินปั นผลจ่ายหารด้ วยกาไรสุทธิปีก่อนหน้ า โดยจ่ายจากกาไรสะสม
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายบริหาร
14.1 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สีคุณภาพสูงสาหรับใช้ ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็ก
ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โรงกลัน่ น ้ามัน โรงผลิตไฟฟ้ า แท่นขุด เจาะน ้ามันและก๊ าซในอ่าวไทย
เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์ นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊ าซ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ
มีบริ ษัทย่อย 1 บริ ษัท ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตังระบบป
้
้ องกันสนิมแบบ Cathodic
Protection สาหรับท่อก๊ าซใต้ ดิน โครงสร้ างเหล็กใต้ น ้า ฯลฯ และการป้องกันการกัดกร่ อนด้ วยระบบ Wax Tape ซึ่งหากพิจารณา
ภาพรวมของผลการดาเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ จากการจาหน่ายในประเทศ และ
ต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วน 99.60 และ 0.40 ตามลาดับ ซึ่งรายได้ หลักจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทมาจาก 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ได้ แก่ รายได้ จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์สอี ตุ สาหกรรม คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.45 ของรายได้ รวม รายได้ จากกลุม่ ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.36 ของรายได้ รวม และรายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ (สีอื่นรวมทังรายได้
้
จากการรับจ้ างผลิตและ
งานบริ การ) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.79 ของรายได้ รวม
ในช่วงปี 2560-2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 303.84 ล้ านบาท 278.88 ล้ านบาท
และ 334.57 ล้ านบาท ตามลาดับ และปี 2560 บริ ษัทขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ) เท่ากับ 23.35
ล้ านบาท ปี 2561 ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ) เท่ากับ 37.33 ล้ านบาท และบาท ปี 2562 ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) เท่ากับ 112.25 ล้ านบาท
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและบริ การ เท่ากับ 333.25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากงวดบัญชี ปี 2561
เท่ากับ 54.37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 20.34 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ และงาน
รับเหมา
บริ ษัทมีรายได้ อื่นในงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 1.32 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าเช่า และ
ดอกเบี ้ยรับ ขายถังเก่า และเศษเหล็ก
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัทมีต้นทุนขายและบริ การเท่ากับร้ อยละ 78.00 ของรายได้ รวม ลดลงจากงวดบัญชีปี 2561 คิด
เป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 3.85 ทังนี
้ ้เนื่องจากการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมทังยอดขายที
้
่เพิ่มขึ ้น
ในงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 177.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากงวดบัญชีปี 2561
จานวน 89.67 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 101.85 ซึง่ การ เพิ่มขึ ้น ของค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร
ในงวดบัญชี ปี 2562 บริ ษั ทมี ต้น ทุน ทางการเงิ น เท่า กับ 0.15 ล้ า นบาท ลดลงจากงวดบัญชี ปี 2561 ซึ่งเท่า กับ 0.16
ล้ านบาท ลดลง เนื่องจากบริ ษัทฯมีการบริ หารกระแสเงินสดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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อัตรากาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรสุทธิ
ในงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 22.00 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากงวด
บัญชีปี 2561 ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 3.86 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เนื่องรายได้ จากสีกลุม่ อุตสาหกรรมและงานก่อสร้ างเพิ่มขึ ้น
ในงวดบัญชี ปี 2562 บริ ษัทมี ผลขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ ) เท่ากับ 112.25 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 33.97 ของรายได้ รวม
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2562 บริ ษัท มีสินทรั พ ย์ ร วมทัง้ สิน้ เท่า กับ 333.82 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากงวดบัญ ชี ปี 2561
จานวน 171.57 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 105.74 โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทเป็ นผล
มาจากสาเหตุตา่ งๆ ดังนี ้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 18.02 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดบัญชีปี 2561
จานวน 5.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 43.64 บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
ในปี 2562
 ลูกหนี ้การค้ าลูกค้ าทัว่ ไปสุทธิ ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 70.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดบัญชีปี 2561 จานวน 34.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 94.54 เนื่องจากยอดขายและบริ การเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
19.50
 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าลูกค้ าทัว่ ไปที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 58.59 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากงวดบัญชีปี 2561 จานวน
35.38 ล้ านบาท และลูกหนี ้การค้ าลูกค้ าทัว่ ไปที่เกินกาหนดชาระ ในงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 26.44 ล้ านบาท ลดลง
จากงวดบัญชีปี 2561 จานวน 1.52 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 5.43 สามารถคานวณระยะเวลาเรี ยกเก็บ
หนี ้เฉลีย่ ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้ เท่ากับ 113 วัน และ 98 วัน ตามลาดับ
 ลูกหนี ้การค้ าบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 42.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดบัญชีปี 2561 จานวน
15.08 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 55.75 เป็ นผลจากยอดขายและบริ การเพิ่มขึ ้น
บริ ษัทประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลจากการสอบทานยอดลูกหนี ้การค้ าคงเหลือ บริ ษัทจะทา
การสอบทานความเพียงพอของจานวนเงินค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตงไว้
ั ้ กบั ลูกหนี ้แต่ละรายที่มียอดค้ างเกินกาหนด และมีมลู เหตุให้
คาดว่าจะไม่สามารถเก็ บเงิ นได้ หรื อเก็บได้ ไม่เต็มจานวน โดยคานึง จากประสบการณ์ การชาระเงิ นในอดีตและปั จจุบัน รวมทัง้
การเปลีย่ นแปลงในส่วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี ้ ความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี ้ ตลอดจนสภาวะ
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ลูกหนี ้การค้ าที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน บริ ษัทฯ จะตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจานวน
ยกเว้ นกรณีที่คาดว่าจะได้ รับชาระหนี ้จากลูกหนี ้แน่นอน โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 และ 2562 มียอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เท่ากับ 15.01 ล้ านบาท และ 14.69 ล้ านบาท ลดลง 0.32 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่ว น ลดลง ร้ อยละ 2.15 ทังนี
้ ้ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่า
ได้ บนั ทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ เพียงพอแล้ ว
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 สินค้ าคงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 42.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดบัญชีปี 2561 จานวน 9.83 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตรา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30.48 เป็ นผลมาจากยอดขายที่และบริ การเพิ่มขึ ้นอัตราร้ อยละ 19.50
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 30.18 ล้ านบาท ลดลงจากงวดบัญชีปี 2561 จานวน
3.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 11.13
สภาพคล่ อง
ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์ หมุนเวียนรวมเท่ากับ 175.35 ล้ านบาท และมีหนีส้ ินหมุนเวียนรวมเท่ ากับ
91.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.92 เท่า โดยบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ วเท่ากับ 1.43
เท่า แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัท มีสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นจากปี 2561
แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ นิ
ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 95.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดบัญชีปี 2561 จานวน 15.25 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 19.02 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) ณ สิ ้นงวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 239.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
งวดบัญชีปี 2561 จานวน 156.75 ล้ านบาท ซึง่ การลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่) เป็ นผลจากการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
โครงสร้ างเงินทุน
บริ ษั ทมี อัตราส่ว นหนี ส้ ินต่ อส่วนของผู้ถื อ หุ้น ณ สิ น้ งวดบัญชี ปี 2562 เท่ากับ 0.4 เท่า ลดลง จากงวดบัญชี ปี 2561
ซึง่ เท่ากับ 0.58 เท่า การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นผลจากการที่บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่)
เพิ่มขึ ้น
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ ACCT
ผลการดาเนินงาน
ACCT เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสีและรับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตังระบบป
้
้ องกัน
สนิมแบบ Cathodic Protection และการป้องกันการกัดกร่อนด้ วยระบบ Wax Tape โดยในงวดบัญชีปี 2562 ACCT มีรายได้ จาก
การขายและบริ การเท่ากับ 2.84 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดบัญชีปี 2561 เท่ากับ 0.95 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
50.29 โดยมีผลขาดทุน ก่อนภาษี เงินได้ 0.44 ล้ านบาท
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ฐานะการเงิน
ในงวดบัญชีปี 2562 ACCT มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.55 ล้ านบาท ลดลงจากงวดบัญชีปี 2561 เท่ากับ 1.18 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราลดลง ร้ อยละ 68.22 มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 1.76 ล้ านบาท ลดลง จากงวดบัญชีปี 2561 เท่ากับ 0.75 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 29.81 โดยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.21 ล้ านบาท
ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อปั จจัย
ความเสีย่ ง คือ การลดลงของกาไรต่อหุ้นเนื่องจากจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากงบการเงินงวดบัญชีปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 403,430,170.50บาท และ
มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเต็มมูลค่าเท่ากับ 268,953,447 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 537,906,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์) บริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่เท่ากับ 112.20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.223 บาทต่อหุ้น
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2662 ได้ มีมติในเรื่ องที่สาคัญดังนี ้
(1) มติที่ประชุมอนุมตั ิให้ ดาเนินการซื ้อหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ไอเจน เอเนอร์ ยี่ จากัด (“IGEN-ENERGY”)
จานวน 409,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินลงทุน 40 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าทารายการซื ้อขายภายในเดือนธันวาคม 2562 โดย
คาดว่ า สามารถท ารายการได้ เร็ ว กว่ า นัน้ แต่ เ ผื่ อ เวลาในการปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขก่ อ น (Condition
Precedent)
(2) บริ ษัทเข้ าซื ้อหุ้นสามัญจานวน 12,244,800 หุ้น ราคาหุ้นละ1.63 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.08 ของจานวนหุ้น
ทังหมดที
้
่ชาระแล้ วของบริ ษัท แมคทริ ค จากัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิม รวมมูลค่าเป็ นเงิน 20 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ จ่ายชาระค่าหุ้นแล้ วในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
(3) มติที่ประชุมอนุมตั ิ อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิด้วยมติพิเศษแก่การโอน
กิจการบางส่วนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บริ ษัท ACCT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.98 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
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5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
6. หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

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

2553 – ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

2559 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
อุปนายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่ ง
ประเทศไทย
ที่ปรึกษาโครงการยุทธศาสตร์ การกับระบบ
พัฒนาการนาระบบกักเก็บพลังงาน
มาใช้ งานพลังงานของประเทศไทย
กระทรวงพลังงาน
ที่ปรึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

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

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

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม

อายุ
48 ปี

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ MBA
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

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

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บมจ. เอือ้ วิทยา
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ก.พ. 59 - ปั จจุบนั บมจ. ไดเมท (สยาม)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2556 - ปั จจุบนั บมจ. แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหาร
2559 - ปั จจุบนั บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
กรรมการ
บจก. ยูดับบลิวซี โกแมน ไบโอแมส
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั บจก. สตึก ไบโอแมส
กรรมการ
2558 - ปั จจุบนั บจก. อัลตร้ า เอเชีย
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
2556 - ปั จจุบนั

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริษทั
ระหว่ าง
(%)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บจก. เอเวอร์ กรีน ไบโอแมส
กรรมการ
บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
UWC (Cambodia) Co.,Ltd.
กรรมการ
Interglob Investment Co.,Ltd.
กรรมการ
บจ.เอเชี่ยน คอร์ โรชั่น คอนโทรล
เทคโนโลยี
กรรมการ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

3. นางสาววรรณา เมลืองนนท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
48 ปริญญาตรี
0.00
มี.ค.59-ปั จจุบนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
บัญชีบณ
ั ฑิต
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท
มี.ค. 61-ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ตอบแทน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ค.59-พ.ย.61 บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหำชน)
ประกาศนียบัตร
ประธานกรรมการบริษัท
1. ประกาศนียบัตรสอบบัญชี
ก.ค.37-ปั จจุบนั บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการผู้จดั การ
2. Audit Committee Program (ACP) รุ่น
ม.ค.61-ปั จจุบนั บริษัท สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย จากัด
42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการ
กรรมการบริษัทไทย
3. Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 99/2012

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

4. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าจอบแทน

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

อายุ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

61

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
พลังงาน)
ประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP รุ่น
132/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ทางครอบครัว หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ระหว่ างผู้บริหาร
(%)
0.00
16 ส.ค 59.-ปั จจุบนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ.ศ. 2550 – ปั จจุบนั บริษัท 4332 คอนซัลแตนท์
แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
กรรมการ
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2550-2559
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่6 และสมัยที่7

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

5. นายโชคชัย เนียมรัตน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม

อายุ
54 ปี

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

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

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
บจ.เอเชี่ยน คอร์ โรชั่น คอนโทรล
0.00
2561 - ปั จจุบนั
เทคโนโลยี
กรรมการ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
2550 - 2557
กรรมการ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
2536 – 2560
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายสีเคลือบไม้ และสีอตุ สาหกรรม

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

6. พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม
กรรมการ
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
66 ปริญญาตรี
0.00
พ.ย.2555 – ปั จจุบนั บริษัท ปรีชา กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ตารวจ)
ที่ปรึกษา
โรงเรียนนายร้ อยตารวจ
22 มิ.ย. 61-ปั จจุบนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
ปริญญาโท
กรรมการ และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
เลขานุการในคณะอนุกรรมาธิการ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
2556 – ปั จจุบนั
การศึกษาติดตามการบังคับใช้ กฏหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการพิทกั ษ์ และเทิดทูนประกาศนียบัตร
สถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบญ
ั ญัติ
1.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาค
แห่ งชาติ (สนช.)
รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 2546
หัวหน้ าจเรตารวจ (สบ.๘)
2.หลักสูตรการฝึ กอบรม F.B.I. ประเทศ
2554 – 2555
สหรัฐอเมริกา
2541 – ก.ย.2555 นายตารวจราชสานักเวรประจาพระองค์
รับราชการสนองพระเดชพรคุณ
3.หลักสูตรการบริหารงานตารวจชันสู
้ ง
รวมระยะเวลา 15 ปี
รุ่นที่ 19

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 8

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

7. พลตารวจตรีประภาส ปิ ยะมงคล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
61

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ทางครอบครัว หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ระหว่ างผู้บริหาร
(%)
ปริญญาตรี
0.00
27 ส.ค.2561-ปั จจุบนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
20 มี.ค.2562-ปัจจุบนั อนุกรรมการวินิจฉัยคาร้ องและปั ญหา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หรือข้ อโต้ แย้ ง คณะกรรมการการ
ปริญญาโท
เลือกตัง้ (กกต.)
ผู้ทรงคุณวุฒสิ านักงานตารวจแห่ งชาติ
- พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต
พ.ศ.2561
รองผู้บงั คับการกองทะเบียนประวัติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2560 - 2561
อาชญากร กรุ งเทพมหานคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รองผู้บงั คับการจังหวัดสุรินทร์
พ.ศ.2557 - 2560
รองผู้บงั คับการจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศนียบัตร
พ.ศ.2556 - 2557
รองผู้บงั คับการจังหวัดชัยภูมิ
1. Director Accreditation Program
พ.ศ.2554 - 2557
(DAP รุ่น 154/2018)
2. Advanced Audit Committee Program
(AACP รุ่น 33/2019)
3. หลักสูตรการบริหารงานตารวจชันสู
้ ง
(บตส.35)
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ
ของสานักฝึ กอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 9

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

8. นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง
กรรมการ

อายุ
51

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
อุตสาหกรรมเกษตร(วทบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณททหารลาดกระบัง

ความสัมพันธ์ สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ทางครอบครัว หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ระหว่ างผู้บริหาร
(%)
2,225,000 หุ้น 30 ต.ค. 61.-ปั จจุบนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
กรรมการ

ประกาศนียบัตร
1.Director Certification Program (DCP)
รุ่น 236/2017
2.THE BOSS รุ่นที่ 61 สถาบันการบริหาร
และจิตวิทยา
3.การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนัก
บริหารระดับสูงรุ่นที่ 14
สถาบันพระปกเกล้ า
4.นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้ างชาติ
(นสช. รุ่น 2) สถาบันการสร้ างชาติ
5.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการพัฒนา
ผู้นาเมือง (ผู้นาเมือง รุ่น 4)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 10

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

9 นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม
เลขานุการบริษัท

อายุ
43 ปี

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโทภาษาสเปน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตร
Company Secretary Program
(CSP 69/2016)
Company Reporting Program
(CRP 22/2018)
Board Reporting Program
(BRP 28/2019)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
0.00
2556 – ปั จจุบนั บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
-ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรการ
บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)
2552-2556
- เลขานุการ กรรมการผู้จดั การ

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 11

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทย่ อย
1

1. นายปัญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธีรชัย ลีนะบรรจง
นายโชคชัย เนียมรัตน์
พลตารวจโท สมคิด บุญถนอม
นางสาววรรณา เมลืองนนท์
นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
พลตารวจตรี ประภาส ปิ ยะมงคล
นายณรงค์ศกั ดิ์ ทัง่ ทอง
หมายเหตุ :
X = ประธานกรรมการ
บริษัท
หมายถึง
บริษัทย่ อย ได้ แก่

X, /, //,
@
/, //, @
/, //,@
/, @
/
/

2

3

4

5

6

7

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
8
9
10

11

/, @
/, @
/, @

12

13

14

15

16

17

/,@

/,@

/
/, //

/ = กรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร

/

/

/

/

/

/,//

/,//

/

/

/

/

/,@
/

@ = ผู้มีอานาจลงนามบริษัท

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

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
หมายถึง
1. บริษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอเวอร์ กรีน ไบโอแมส จากัด
3. บริษัท ยูดบั บลิวซี โซล่า จากัด
4. บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
5. บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จากัด
6. ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด
7. บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
8. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
9. บริษัท โกแมน ไบโอแมส จากัด
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 12

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

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

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อ

บริษัทย่ อย

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

X, /,@
/, @
/, @

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

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและการกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

ลาดับ
1.

รายชื่อ/ตาแหน่ ง
นางยุพดี คู่เพ็ชร์ งาม
เลขานุการบริษัท

อายุ
43 ปี

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
มนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโทภาษาสเปน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตร
Company Secretary Program
(CSP 69/2016)
Company Reporting Program
(CRP 22/2018)
Board Reporting Program
(BRP 28/2019)

ความสัมพันธ์ ทาง สัดส่ วนการถือ
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ครอบครัวระหว่ าง หุ้นในบริษทั
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
0.00
2545-2556
- เลขานุการ กรรมการผู้จดั การ
2556 – ปั จจุบนั - เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
-เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรการ

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 1

Dimet (Siam) Public Company Limited
602 Bangpoo Industrial Estate, Soi 1B,
Muang, Samutprakarn 10280 Thailand

Tel: + 66 2323 2800-6
Fax: + 66 2323 2807

www.dimetsiam.com
E-mail :Contact@dimetsiam.com

