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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 
 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีบญัชี ท่ีผา่นมาดงันี  ้
 ในงวดปีบญัชี  2557/2558  (1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2558) บริษัทฯ มียอดขายทัง้สิน้ 358.88  ล้านบาท ลดลงกว่าปี
บญัชีก่อนหน้านี ้43.16   ล้านบาท หรือประมาณ 10.7%  และมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7.72 ล้านบาท หรือประมาณ 2.1% 
ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้านีท้ี่ขาดทนุ 7.64 ล้านบาท 
 
 สาเหตหุลกัที่ยอดขายของบริษัทฯ ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา คือบริษัทฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายในการท าการตลาด กอรปกบัสภาวะ
เศรษฐกิจของทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยูใ่นสภาวะหดตวัลงท าให้การลงทนุในภาคอตุสาหกรรมและอสงัหาริมทรัพย์ลดลง
เช่นกนั  
 
 คณะผู้บริหารหวงัว่า สภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองน่าจะดีขึน้ในปี 2558 และ 2559 ซึ่งผู้บริหารจะพยายามอย่างสดุ
ความสามารถที่จะสร้างผลก าไรให้บริษัทฯ ให้ได้ในปีบญัชี 2558/2559 
 
 

       
 ______________________ 
 (นายสรุพล  รุจิกาญจนา) 
 ประธานกรรมการ 
 
 

 
 

Dell
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)  
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ได้แก่ 

1. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายท านอง ดาศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรต ิ กรรมการตรวจสอบ 

 ในรอบบัญชีปี 2558 (ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2558) คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุม จ านวน 4 ครัง้  โดยในการประชุมดงักลา่วได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู และผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมตาม
วาระอนัควร รวมทัง้ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครัง้ และได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทกุครัง้ โดยกิจกรรมส าคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการ มีดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท เพือ่ให้มัน่ใจวา่
รายงานทางการเงินดงักลา่วมีการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนตามทีค่วรในสาระส าคญัและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่
รับรองทัว่ไป และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทกบั
บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวโยง เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผล และเป็นรายการท่ี
ด าเนินการตามเง่ือนไขธุรกิจปกตติามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และมีการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

3. สอบทานเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทัง้รับฟังรายงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทเกิดความเพียงพอและเหมาะสม 

4. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

5. ทบทวนการจดัการความเสีย่ง การวางแผน และก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพ โดยผลการตรวจสอบภายในและค าแนะน าในการแก้ไขจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท และท าการติดตาม
ความคืบหน้าในการปฏิบตัิเพื่อให้เกิดประสทิธิผล  

6. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี พิจารณาเสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
7. สอบทานให้บริษัทมีการด าเนินการเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีความ

โปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี 
 ส าหรับการคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 (ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที่ 
30 มิถุนายน 2559) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
แตง่ตัง้ นายสมคิด เตียตระกลูผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือนางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 6549  หรือนายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 6624 แห่งบริษัท 
แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทส าหรับงวดบญัชีปี 2559 
(ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559) 
 
 
   

 (ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิโดยสรุป 

 ข้อมูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 งวดบัญชีปี 2556 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 56) 

งวดบัญชีปี 2557 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 57) 

งวดบัญชีปี 2558 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 58) 

ล้านบาท % ล้านบาท %   ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 242.51 100% 251.14 100% 250.73 100% 
หนีส้นิรวม 132.73 54.73% 149.01 59.33% 118.11 47.11% 
ทนุจดทะเบียน 135.00 55.67% 135.00 53.75% 135.00 53.84% 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 90.00 37.11% 90.00 35.84% 128.20 51.13% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 109.78 45.27% 102.14 40.67% 132.62 52.89% 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.61  0.57  0.52  

 
 งวดบัญชีปี 2556 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 56) 
งวดบัญชีปี 2557 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 57) 
งวดบัญชีปี 2558 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 58) 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 376.23 100.00% 399.47 100% 354.30 100% 
ต้นทนุขายและบริการ 281.03 74.70% 291.68 73.02% 263.76 74.45% 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 95.20 25.30% 107.79 26.98% 90.54 25.55% 
รายได้อื่นๆ 2.33 0.62% 2.57 0.64% 4.58 1.29% 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้และภาษี (14.66) -3.90% (11.48) -2.87% (8.31) -2.35% 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ ส าหรับปี (11.56) -3.07% (7.64) -1.91% (7.72) -2.18% 
การแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
 ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ (11.29) -3.00% (7.58) -1.90% (7.53) -2.13% 
 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคมุ (0.27) -0.07% (0.06) -0.02% (0.19) -0.05 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น* (บาท/หุ้น) (0.06)  (0.05)  (0.04)  
หมายเหต ุ: - * ใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 

 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 งวดบัญชีปี 2556 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 56) 

งวดบัญชีปี 2557 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 57) 

งวดบัญชีปี 2558 
(สิน้สุด 30 มิ.ย. 58) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 25.30 26.98 25.55 
อตัราก าไรสทุธิ (%) -3.00 -1.90 -2.13 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -9.81 -7.15 -6.40 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (%) -4.61 -3.07 -3.00 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.21 1.46 0.89 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2525 เพื่อด าเนินธุรกิจผลติ
และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงูส าหรับใช้ทาในงานอตุสาหกรรมและงานโครงเหลก็ที่ใช้ในงานก่อสร้างตา่งๆ อาทิ โรงงาน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงผลติไฟฟ้า แทน่ขดุเจาะน า้มนัและก๊าซในอา่วไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหลก็ รวมไปถึงสทีา
อาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สพีน่ถงัก๊าซ เป็นต้น 

นโยบายบริษัท 

บริษัทฯ มีความตัง้ใจอนัแรงกล้า ที่จะเป็นผู้ให้บริการ สเีคลอืบคณุภาพสงูในหลายๆ ประเภทสู่ตลาดไทย และบริษัท
จะปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความเทา่เทียม ยตุิธรรมและความรับผิดชอบเพื่อความพงึพอใจของลกูค้าทกุทา่น 

นโยบายคุณภาพ 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้ความพงึพอใจสงูสดุ ด้วยสนิค้าและการบริการท่ีมี
คณุภาพ โดยมีการปรับปรุงประสทิธิภาพในทกุขบวนการอยา่งตอ่เนื่อง เมื่อลกูค้ามีความพงึพอใจในสนิค้าและบริการ ลกูค้า
ยอ่มมีความเช่ือถือในการพิจารณาสัง่ซือ้สนิค้าอีกในอนาคต 

บริษัทฯ มีการจดัทบทวนนโยบายคณุภาพและเป้าหมายคณุภาพอยา่งสม า่เสมอ โดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้พนกังานทกุ
คนมีความตระหนกัถงึนโยบายคณุภาพอยา่งถ่องแท้ 

วิสัยทัศน์ 

"มุง่มัน่เป็นผู้น าในด้านการผลติและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ส ีในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คูค้่า 
พนกังานและผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม" 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทก าหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์สคีณุภาพสงูที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การดแูลและรักษาตามนโยบาย
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยบริษัทมีแผนงานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ดงันี ้

1) พฒันาและขยายฐานสทีาอาคารในประเทศ 

2) ด าเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลติ คลงัสนิค้า และสถานท่ีเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานนโยบาย
สิง่แวดล้อม ISO 14000 และ มาตรฐานระบบจดัการคณุภาพ ISO 9001:2008 

3) ปรับปรุงและพิจารณาระบบและกระบวนการผลติ รวมทัง้การจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบและวสัดทุี่ใช้ในการผลติ 

4) พฒันาตลาดและขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย รวมทัง้คลงัสนิค้าให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทมีความเป็นมาที่ส าคญัในช่วงที่ผา่นมา ดงันี ้
ปี 2525 : ก่อตัง้ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือเอ็คมลิกรุ๊ป (Acmil Group) ประเทศออสเตรเลยี 

โดยผลติสป้ีองกนัสนิมคณุภาพสงูให้แก่โครงการอตุสาหกรรมระดบัประเทศ แทน่ขดุเจาะน า้มนัและก๊าซใน
อา่วไทย ซึง่ต้องการความทนทานในการป้องกนัสงู ทัง้นีย้งัมีบริษัทในเครือในภมูิภาคเอเซียที่ประเทศสงิคโปร์ 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศอนิโดนิเซีย 

ปี 2528 : เอซีไอ (ACI - Australian Consolidated Industries) ซึง่เป็นผู้ผลติวสัดกุ่อสร้างและแก้วรายใหญ่ของประเทศ
ออสเตรเลยีได้เข้ามาซือ้กิจการของไดเมทในภมูิภาคเอเซียทัง้หมด ดงันัน้ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั จึง
กลายเป็นหนึง่ในบริษัทในเครือของบริษัท ไทยกลาสอินดสัตรี ้จ ากดั ในประเทศไทย 

ปี 2531 : บริษัท วทัทิล ออสเตรเลยี พีทีวาย จ ากดั (Wattyl Australia Pty Ltd : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของ
ประเทศออสเตรเลยี) ได้ซือ้กิจการกลุม่บริษัทไดเมทในภมูิภาคเอเซียจาก ACI และได้ขยายตลาด รวมถึงสร้าง
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ท าให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากขึน้ อาทิ สทีาเฟอร์นิเจอร์  และสทีาอาคาร เป็นต้น 

ปี 2533 : บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั ได้เปลีย่นช่ือบริษัทเป็น บริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จ ากัด และได้ขยายตลาดสู่
อตุสาหกรรมโรงงานเฟอร์นเิจอร์ไม้ได้ส าเร็จ 

ปี 2536 : บริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จ ากดั ย้ายส านกังานและโรงงานมาตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมบางป ู จงัหวดั
สมทุรปราการ เพื่อขยายก าลงัการผลติและยอดขายให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

ปี 2545 : บริษัท วทัทิล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากดั (Wattyl Australia Pty Ltd.) ตดัสนิใจขายบริษัทในเครือที่ตัง้อยู่ในภมูิภาค
เอเซีย ซึง่ในขณะนัน้ผู้บริหารที่เป็นคนไทยบางสว่นของบริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จ ากดั ตดัสินใจซือ้กิจการมา
บริหารเอง โดยได้ท าสญัญารับการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี และการให้ใช้ลขิสทิธ์ิเทคโนโลยี การผลติสจีาก 
Ameron (ปัจจุบนัได้ขายธุรกิจในส่วนของ Ameron High Performance Coating Group ให้แก่ PPG ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง เคมีภณัฑ์ และสีเป็นอนัดบัสองของโลก) และ Wattyl 
(รายละเอียดตามสรุปสาระส าคญัของสญัญา) ท าให้บริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จ ากดั เป็นบริษัทของกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นคนไทย 

ปี 2548 :  ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2548 เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2548 มีมติพเิศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนซึง่
ช าระแล้วเต็มมลูคา่จาก 6.50 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
135,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ 

 บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุใน SUNCOAT ซึง่มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 3.00 ล้านบาท และด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยสี
ทนความร้อนส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่ SUNCOAT มีผู้ ถือหุ้นหลกัเป็น
ผู้ ถือหุ้นชาวไทย และชาวญ่ีปุ่ นที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีผลติสทีนความร้อน โดย
บริษัทจ าหนา่ยและรับจ้างผลติสีทนความร้อนให้กบั SUNCOAT ซึง่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน SUNCOAT 

ปี 2549 :  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2549 เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2549 มีมตใิห้บริษัทซือ้หุ้นของบริษัท 
เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.96 ของทนุจดทะเบยีน เพื่อจดัโครงสร้าง
กลุม่บริษัท 

 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2549 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2549 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนซึง่ช าระ
เต็มมลูคา่แล้วจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 60.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 400,000 หุ้น มลู
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คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2549 เมื่อวนัที่ 17 สงิหาคม 2549 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนซึง่ช าระ

เต็มมลูคา่แล้วจาก 60.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 100,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กบักองทนุรวมเพื่อร่วมลงทนุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(รายละเอียดตามสรุปสาระส าคญัของสญัญาการร่วมลงทนุ) 

ปี 2550 :  ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2550 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียน เป็น 
90 ล้านบาท และมีมติให้เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้จากมลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.50 
บาท สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 90.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 180,000,000 หุ้น 
โดยมีทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วจ านวน 70.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 140,000,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้เรียกช าระจ านวน 40,000,000 หุ้น ซึ่งหุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่ยงัไม่ได้เรียกช าระจ านวน 40,000,000 หุ้น  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้ส าหรับการเสนอ
ขายให้กบัประชาชนทัว่ไป 

 ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2550 บริษัทด าเนินการแปรสภาพบริษัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และได้เปลี่ยน
ช่ือบริษัทจากบริษัท วทัทิล ไดเมท (สยาม) จ ากดั เป็นบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2550 บริษัทลงนามสญัญาฉบบัใหม่กบั PPG  โดยท าสญัญาสัง่ผลิตสีป้องกนั
สนิม (Special Manufacturing Agreement) และสญัญาให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายสีป้องกนัสนิมในประเทศ
ไทย (Distributor Agreement) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2553) 

ปี 2551 :  ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2551 หุ้นสามญัของบริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) และเร่ิมมีการซือ้ขายหุ้น “ไดเมท” อยา่งเป็นทางการ 

 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 บริษัทลงนามปรับปรุงสัญญาสัง่ผลิตสีป้องกันสนิม (Special Manufacturing 
Agreement) เพื่อให้การจ าหนา่ยให้ลกูค้าของบริษัทคลอ่งตวัขึน้ 

 ณ วนัที่ 21 มีนาคม 2551 บริษัทลงนามสญัญาเป็นผู้แทนจ าหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ “BILUX” (บี
ลกัซ์) กบั PPG โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 3 ปี 

ปี 2552 :  กมุภาพนัธ์ 2552 บริษัทก่อสร้างสว่นขยายห้องทดลอง และสร้างโกดงัเก็บวตัถดุิบ เพื่อปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภยัและเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ 

 บริษัทก่อสร้างถงัเก็บ Solvent จ านวน 4 ใบ ใบละ 15,000 ลติร และตอ่ทอ่ไปใช้ในสว่นการผลติ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลติ 

ปี 2553 :  ปรับปรุงบริเวณการผลติ เพื่อรองรับการขยายตวัของสนิค้าในอนาคต รวมทัง้ปรับปรุงพืน้ท่ีคลงัสนิค้าให้ใช้
งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และขยายงานด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายผลติภณัฑ์สทีาอาคาร 

 บริษัทเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จ ากดั เป็นร้อยละ 99.98 ของ
ทนุจดทะเบียนบริษัท 

 บริษัท ไดเมท และ ACCT ได้เซ็นสญัญารับการแตง่ตัง้เป็น Agent ของบริษัท Wilson Taylor Asia 
Pacific PTE  LTD ของประเทศสงิค์โปร เพื่อท าธุรกิจการป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection 

ปี 2554 :  บริษัทเพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสีไดเมทในตา่งจงัหวดั เช่น เชียงใหม ่สมยุ ภเูก็ต หวัหิน ชมุพร ราชบรีุ เป็นต้น 
 ขยายตลาดออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริษัทยอ่ย ACCT 
 ปรับปรุงขยายพืน้ท่ีการผลติ 
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 เปิดร้านขายสใีนบริเวณโรงงาน เพื่อจ าหนา่ยให้บคุคลทัว่ไป และให้บริษัทที่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางปู 
ปี 2555 :  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2555 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบยีน จาก 90.00 

ล้านบาท เป็น 135.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 บริษัทปรับปรุงขยายพืน้ที่คลงัสินค้า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึน้ 
 เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสกีบัห้างสรรพสนิค้าทนัสมยั ( Modern Trade ) เช่น บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

(มหาชน)  (Home Pro) เป็นต้น 
 เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสกีบัห้างร้านทัว่ไป 

ปี 2556 
 
 
 
 

  กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทจ าหนา่ยเงินลงทนุบางสว่นท่ีถืออยูใ่น ACCT ให้แก่บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง คิดเป็น
ร้อยละ 23.75 ของทนุจดทะเบียน 

 เพิ่มจดุจ าหนา่ยสทีาอาคาร กบักลุม่บริษัท Modern Trade และผู้แทนจ าหนา่ยทัว่ประเทศ 
 ขยายพื่นท่ีสว่นผลติและคลงัสนิค้าบางสว่น 

ปี 2557   บริษัทเซ็นต์สญัญาเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยสนิค้าให้กบั PPG Coating (Thailand) Co., Ltd ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 

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

ปี 2558   เพิ่มผู้แทนจ าหนา่ยสกีบัห้างร้านทัว่ไป และลดจ านวนจดุขายใน Modern Trade 
 เพิ่มประสทิธิผลในการท างานขององค์กรโดยเข้าร่วมโครงการของกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 2 โครงการ 
(1) CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement)เพิ่มเพิ่มประสทิธิภาพหว่งโซอ่ปุทานในองค์กร 
(2) CF Marketing เพื่อจดัให้มกีารน าแผนกลยทุธ์ด้านการตลาด ด้านการขายไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งมี

ประสทิธิภาพ และจดัให้มกีารขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ:  / 1 = บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั เดิมชือ่ บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จ ากดั ได้จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงชื่อเมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 
 

10.00% 76.23% 

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรช่ัน คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด (“ACCT”) 

ทนุจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท ทนุช าระแล้ว 4,000,000.00 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 100 บาท 

“ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ 
Cathodic Protection” และการป้องกนัการกดักร่อนด้วยระบบ Wax Tape 

 

บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากัด (“SUNCOAT”) 
ทนุจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท ทนุช าระแล้ว 

3,000,000.00 บาท 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 100 บาท 

“จ าหน่ายสีทนความร้อนส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
ชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า” 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) (“DIMET”) 
ทนุจดทะเบียน 135,000,000.00 บาท ทนุช าระแล้ว 128,199,149.50 บาท 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 0.50 บาท 
“ธุรกิจผลติและจ าหน่ายสีคณุภาพสงูส าหรับใช้ทาในอตุสาหกรรมและงานโครงเหลก็ที่ใช้ในการก่อสร้างตา่งๆ 

เพ่ือป้องกนัสนิม รวมถงึสีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ สีทาอาคาร และสีอตุสาหกรรม เช่น สีพ่นถงัก๊าซ” 
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บริษัทย่อย 
 บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากัด (“ACCT”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2531 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 602 หมู ่2 ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยส ี
รับเหมาทาสงีานโครงการ และออกแบบติดตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection ส าหรับทอ่ก๊าซใต้ดิน โครงสร้าง
เหลก็ใต้น า้ฯลฯ โดยบริษัทถือหุ้นใน ACCT แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 29,982 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธ์ิจ านวน 510 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 76.23 ของทนุจดทะเบียนของ ACCT ซึง่เทา่กบั 4,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
 
 
 
บริษัทที่ เกี่ยวข้อง 

(1) บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากัด (“SUNCOAT”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2548 ตัง้อยูเ่ลขที ่
888/18 หมูท่ี่ 19 ถนนบางพล-ีต าหรุ ต าบลบางพลใีหญ่ อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ ด าเนินธุรกิจ
จ าหนา่ยสทีนความร้อนส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของ SUNCOAT ซึง่เทา่กบั 3,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 
30,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

 
(2) บริษัท โซลิด คอนสตรัคชั่น จ ากัด (“SOLID”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 23 สงิหาคม 2532 ตัง้อยูเ่ลขที ่

589/1 ถนนจนัทน์ แขวงวดัพระยาไกร เขตบางคอแหลม จงัหวดักรุงเทพมหานคร ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเต็มมลูคา่เทา่กบั 6,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 10,000 บาท โดยมีกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามบริษัท เป็นบคุคลที่
เก่ียวข้องกบันางอจัฉรา โมมินทร์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44 ของทนุจดทะเบียน และมีอ านาจควบคมุใน 
SOLID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: = บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั เดิมช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทรดดิง้ จ ากดั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือเมื่อวนัท่ี ต ตลุาคม 5555 
               = เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัท ได้จ าหน่ายเงินลงทนุบางสว่นท่ีถืออยูใ่น ACCT ให้แก่บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 23.75  ของทนุจดทะเบียน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บริษัทได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์สอุีตสาหกรรม 

1.1. สีป้องกนัสนิม (Protective Coating) 
 เป็นสพีิเศษทางด้านวิศวกรรมทีใ่ช้ส าหรับทาโครงสร้างเหลก็ เพื่อป้องกนัสนิม และทนทานตอ่มลภาวะ (อาทิ แสงแดด 
ไอน า้เค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทัง้คงสภาพความสวยงามในอตุสาหกรรมหนกั ให้มีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน ซึง่โดยปกติ
หากจ าแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สป้ีองกนัสนิมจะประกอบด้วย สรีองพืน้ สชีัน้กลาง และสทีบัหน้า ซึง่แตล่ะชัน้จะท า
หน้าที่ และให้คณุสมบตัิทีแ่ตกตา่งกนั ดงันี ้

 สรีองพืน้  : ใช้ป้องกนัสนมิเหลก็ และให้ความยดึเกาะที่ดีกบัผิวเหลก็ อาทิ ส ีInorganic Zinc Primer เป็นต้น 
 สชีัน้กลาง : ใช้เสริมความแขง็แรงให้กบัระบบส ีอาทิ สอีีพ๊อกซี่ เป็นต้น 
 สทีบัหน้า : ใช้ป้องกนัพืน้ผิวเหลก็จากสภาวะแวดล้อมภายนอก (แสงแดด ไอน า้เค็ม สารเคม)ี อาทิ สโีพลี

ยเูรเทน เป็นต้น 
1.2. สีเคลือบไม้ (Timber Coating) 

 เป็นสทีี่ใช้ส าหรับเคลอืบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนตอ่สภาพการใช้งานจริง ซึง่โดยทัว่ไปมกัใช้เคลอืบหลายชัน้
เพื่อให้ได้คณุสมบตัิที่ต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เป็นเงา ทนทานตอ่สารเคมีที่มีในผลติภณัฑ์ท าความสะอาด เป็นต้น 

1.3. สีอตุสำหกรรม (Industrial Coating) 
 เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเภทของสี
อตุสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกตา่งออกไปตามความต้องการของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 

�           (Timber Coating)

�    �        Industrial Coating)

�        �     Protective Coating)

 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์สทีาอาคาร 

2.1. สีทำอำคำร (Decorative Paints) 
 เป็นสทีี่ใช้ส าหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และส านกังานทัว่ไป เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์
ตา่งๆ ซึง่โดยทัว่ไปสทีาอาคารจะประกอบไปด้วยสรีองพืน้และสทีบัหน้า โดยสบีางชนิดจะมีคณุสมบตัิยืดหยุน่ตอ่พืน้ผิว ป้องกนั
น า้ร่ัวซึม ทนเชือ้ราทัง้ภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ล้างสิ่งสกปรกได้ง่าย นอกจากนีส้ีทาอาคารบางชนิดยงัสามารถ
สะท้อนความร้อนเพื่อประหยดัพลงังาน และเป็นสทีี่ไร้กลิน่ท่ีใช้ทาภายในโดยไมส่ร้างอาการแพ้ให้แก่ผู้อยูอ่าศยัด้วย 
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 ปัจจบุนับริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลขิสทิธ์ิช่ือทางการค้าไว้จ านวนหนึง่ ซึง่ได้กระท ามาอย่างตอ่เนื่องเพื่อ
ป้องกนัการเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ขนั 
 

 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ประเภทรายได้ 
ปี 2556 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 56) 
ปี 2557 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 57) 
ปี 2558 

(สิน้สุด 30 มิ.ย. 58) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้การจ าหน่ายในประเทศ       
1) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีอตุสาหกรรม/1 259.78 68.63 269.68 67.08 258.97 72.40 
2) กลุ่มผลิตภณัฑ์สีทาอาคาร 39.65 10.47 53.75 13.37 34.37 9.60 
3) อ่ืนๆ (สีอ่ืนรวมทัง้รายได้จากการรับจ้างผลติและงานบริการ) 76.24 20.14 70.11 17.44 60.26 16.52 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 375.67 99.24 393.55 97.89 353.60 98.52 

2. รายได้การจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.56 0.15 5.92 1.47 0.69 0.20 
รวมมูลค่าการจ าหน่ายในต่างประเทศ 0.56 0.15 5.92 1.47 0.69 0.20 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย 376.23 99.39 399.47 99.36 354.29 98.72 
รายได้อ่ืนๆ/5 2.32 0.61 2.57 0.64 4.58 1.28 

รายได้รวม 378.55 100.00 402.04 100.00 358.87 100 

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

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
1.1 ความเสีย่งจากการพึง่พิงเทคโนโลยีการผลติจากตา่งประเทศ 

 บริษัทได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตสีชัน้น าของโลกที่ประกอบธุรกิจมานาน
กว่า 100 ปี ได้แก่ VALSPAR/1 และ PPG ซึ่งบริษัทมีสญัญาการให้การสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ดงันี  ้
 1) Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”)/1 VALSPAR ซือ้กิจการทัง้หมดของ Wattyl และยงัคง
ให้ลขิสทิธ์ิ (Licence) แก่บริษัทในการผลิตและจ าหน่าย สีเคลือบไม้และสีทาอาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการต่ออายุ
สญัญา บริษัทสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี ปัจจุบนัสญัญานีม้ีผลผูกพนัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที่ 30 
มิถุนายน 2559 
 5)  PPG บริษัทมีสญัญาสัง่ผลิตสีป้องกันสนิมจาก PPG (Special Manufacturing Agreement) และ
สญัญาให้เป็นผู้แทนจ าหนา่ยสป้ีองกนัสนิมในประเทศไทยจาก PPG (Distributor Agreement) เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 
1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559) ซึง่จากการพึง่พิงเทคโนโลยีการผลติของทัง้สองบริษัทดงักลา่ว อาจท าให้บริษัท
ได้รับความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต หรือการถูกบอกเลิกสญัญาหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
สญัญาได้ 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ท าการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิม จนท าให้
ผลิตภณัฑ์สีป้องกันสนิมที่ผลิตได้ มีค ุณสมบตัิที ่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์สี นอกจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์สี และความหลากหลายของ Shade สี รวมทัง้ความพร้อมของบริษัทในการ
ส่งมอบผลิตภณัฑ์ได้ทนัตามความต้องการของลกูค้า และปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ่งคือการให้บริการหลงัการขาย (After 
Sale Service) ซึ่งบริษัทมีทีมบริการทางเทคนิค (Technical Service Team) คอยให้ค าแนะน าที่สถานที่ของลกูค้า
เก่ียวกับการใช้สีที่ถูกต้อง จึงท าให้บริษัทสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว และยงัถือเป็นโอกาสในการขยายตลาด
อีกด้วย ซึ่งจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้บริษัทมีความคุ้นเคย และความ
ช านาญด้านการตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดให้กับบริษัท ซึ่งจาก
ความช านาญในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศของบริษัทท าให้ VALSPAR/1  และ PPG ต้องพึ่งพาช่องทางการ
จัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สี (Marketing Arm) ของบริษัทเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สีภายในประเทศ 
 นอกจากนี ้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัทัง้สองบริษัท มาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา บริษัทได้รับการสนบัสนุนและให้ลิขสิทธ์ิการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทมีความพร้อม ประสบการณ์ และความ
ช านาญในด้านการผลติและจ าหนา่ยสภีายใต้เทคโนโลยีของทัง้สองบริษัทเป็นอยา่งดี ท าให้บริษัทได้รับความเช่ือถือจากกลุม่ลกูค้า
ผู้ใช้สด้ีวยดีมาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ลกูค้าผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์สีของทัง้สองบริษัทดงักลา่ว ควบคู่
ไปกบัการพฒันาคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์สีที่ผลิตได้โดยต่อเนื่อง ท าให้ผลิตภณัฑ์สีของบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจากทัง้สอง
บริษัทมีคณุสมบตัิการใช้งานที่สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีทีมงานวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์สี (R&D) ประเภทต่างๆ ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้จดลิขสิทธ์ิตราสินค้า (Brand Name) ของบริษัทบางสว่นและก าลงั
ด าเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากทัง้
สองบริษัทข้างต้น และเพื่อสร้างการยอมรับในตวัผลติภณัฑ์และตราสนิค้าของบริษัท 

หมายเหตุ : /1 = Valspar Paint (Australia) Pty Ltd. (“VALSPAR”) เป็นบริษัทผู้ ผลิตและจ าหน่ายสี มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ซือ้กิจการทัง้หมดของ Wattyl Australia Pty Ltd. (“Wattyl”) เม่ือปี 2554 
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1.2 ความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบ 
 เนื่องจากวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัทเป็นสารเคมีต่างๆอาทิ สารเรซิน (Resin), ตวัให้สี (Pigment), ตวัท าละลาย 
(Solvent) และตวัเติมคณุสมบตัิ (Additive) โดยมีแหลง่ที่มาจากผู้ผลติทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่จะสัง่ซือ้จากผู้
จ าหน่ายในประเทศเป็นหลกั ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ ผลิตอาจจะไม่สามารถผลิตหรือ
จ าหนา่ยวตัถดุิบให้แก่บริษัทได้ตาม ปริมาณ เวลา และเง่ือนไขที่บริษัทก าหนดไว้ ซึ่งจะสง่ผลต่อการด าเนินงานและการเติบโต
ของบริษัท 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกนัความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบ ซึ่งบริษัทมีนโยบายกระจายการจดัหาวตัถดุิบ โดย
การสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้จ าหนา่ยมากกวา่ 1 แหง่ อีกทัง้บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบ และมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบ
จากผู้จ าหน่ายมาเป็นเวลานานมากกว่า 15 ปี ดงันัน้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการจดัหาวตัถดุิบของบริษัทจึงมีโอกาสน้อย 
และที่ผา่นมาก็ยงัไมเ่คยประสบปัญหาอยา่งร้ายแรงแตอ่ยา่งใด 
 

1.3 ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

 บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ อนัเนื่องมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของต้นทนุวตัถดุิบ ซึ่ง
วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัทสว่นใหญ่เป็นวตัถดุิบที่มีแหลง่ผลิตจากต่างประเทศ จดัว่าเป็นเคมีภณัฑ์ที่มีความเก่ียวเนื่องกบั
ราคาน า้มนัดิบ และราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีของตลาดโลก รวมทัง้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทได้สัง่ซือ้วัตถดุิบจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 90 และน าเข้า
วตัถดุิบโดยตรงจากต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ส าหรับการสัง่ซือ้วตัถดุิบที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ บริษัท
จะตกลงกบัผู้จ าหน่ายวตัถดุิบในต่างประเทศ โดยก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้อย่างชดัเจน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท
ไม่ได้มีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) กบัสถาบนัการเงินแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมี
ปริมาณการน าเข้าวตัถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศในมลูค่าที่ไม่มากนกั ท าให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศไมม่าก 
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทให้ความส าคญักบัการวางแผนและการบริหารการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์และการบริหารสินค้าคงคลงั 
รวมทัง้การบริหารระบบขนสง่ เพื่อควบคมุและบริหารต้นทนุรวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท กอปรกบัการที่บริษัท
ท าการผลิตสีตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า (Made to order) เป็นสว่นใหญ่ ท าให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกบั
แผนการจ าหนา่ยได้ และท าให้บริษัทสามารถก าหนดราคาสินค้าที่จะจ าหน่ายให้เป็นไปตามต้นทนุการผลิตที่เปลี่ยนแปลงใน
แตล่ะช่วงเวลาได้ และสามารถรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นให้อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงเดิมได้ 
 

1.4 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีด้านการผลติของลกูค้า 

 เนื่องจากลกูค้าผู้ใช้ผลติภณัฑ์สขีองบริษัทสว่นใหญ่ เป็นลกูค้าภาคอตุสาหกรรมที่มีสายงานการผลติที่แตกต่างกนั ดงันัน้ 
หากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นลกูค้าของบริษัทปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการผลิต เพื่อสนองตอบความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ย่อมท าให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภค ที่เร่ิมหนัมาให้
ความส าคญักับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ท าให้ภาคธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงความต้องการใช้สีจากสีประเภท Solvent Base ที่มีสาร
ระเหยมาก แต่เนือ้สีน้อย เป็นสีประเภท Water Base ที่มีเนือ้สีมาก และสารระเหยน้อย ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วท าให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
ของลกูค้า ดงันัน้ บริษัทจึงอาจได้รับความเสีย่งจากประเด็นดงักลา่วได้ แตเ่นื่องด้วยการให้บริการหลงัการขายของบริษัทที่เน้นการ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้สใีนสายงานการผลิตของลูกค้า บริษัทจึงสามารถวางแผนการผลิตและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกบั
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แผนการผลิตสินค้าของลกูค้าได้ ท าให้บริษัทสามารถประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตของลกูค้า และสามารถลด
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วได้ 
 

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเสีย่งจากผู้ เข้ามาท าธุรกิจสรีายใหมแ่ละการเปิดเสรีทางการค้า 
 บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ ทัง้ประเภทที่เป็นบริษัทในเครือของผู้ผลิตสีจาก
ต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตสีของคนไทย  และบริษัทผู้ผลิตสีของคนไทยที่ได้รับการสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจาก
ต่างประเทศ รวมถึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการด าเนินนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐบาล  ที่อาจส่งผลให้มีการ
น าเข้าผลิตภณัฑ์สีราคาต า่จากต่างประเทศ ซึ่งผลจากการเข้ามาด าเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหม่และการเปิดเสรีทางการค้า  
อาจท าให้เกิดการแข่งขนัทางด้านราคา  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดรายได้และก าไรสทุธิของบริษัทในอนาคต  

 อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสมีาเป็นระยะเวลานาน กอปรกบัการมีผลิตภณัฑ์สีที่มี
ความหลากหลาย และได้รับการยอมรับด้านคณุภาพและมาตรฐานการผลติ รวมถึงการให้บริการหลงัการขายที่ดีซึ่งถือเป็นจุด
แข็งอยา่งหนึง่ของบริษัท บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่วเล็กน้อย  แต่ทัง้นีท้ี่ผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยได้รับ
ผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 
 

2.2 ความเสีย่งจากการพึง่พิงบคุลากรที่มีความช านาญ 
 บคุลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในตวัผลิตภณัฑ์ และมีความคิดริเร่ิมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คณุภาพ ถือเป็น
ปัจจัยส าคญัประการหนึ่งของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สี ซึ่งการสญูเสียบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทได้ 

 อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาของบริษัทสว่นใหญ่ท างานร่วมกบับริษัทมาเป็นเวลานาน ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทมีอตัราการลาออกของพนกังานในส่วนงานดงักล่าวน้อยมาก อีกทัง้บุคลากรส าคญัในส่วนงานด้านการวิจัยและ
พฒันาของบริษัท ยงัเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ดงันัน้ จึงท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงเก่ียวกบัการ
สญูเสยีบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้บริษัทยงัป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยการจดั
ให้มีการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรในสว่นงานดงักล่าวเพื่อกระจายความรู้ให้กบัทีมงาน และลดการ
พึง่พิงบคุลากรรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ 

 
2.3 ความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติ อนัเนื่องมาจากเหตอุคัคีภยั 

 เนื่องจากอตุสาหกรรมการผลติส ีเป็นอตุสาหกรรมที่ต้องใช้วตัถดุิบเคมีภณัฑ์ในการผลติ ซึง่วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต
ล้วนแต่เป็นวตัถดุิบที่ง่ายต่อการติดไฟ ดงันัน้ หากเกิดการร่ัวไหลของสารเคมีหรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน บริษั ทอาจ
ได้รับความเสีย่งจากการหยดุชะงกัด้านการผลติอนัเนื่องมาจากการเกิดอคัคีภยัได้ 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้และได้ป้องกันความเสี่ยงดงักล่าวโดยการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้แก่พนกังานท่ีปฏิบตัิหน้าที่ภายในบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนการผลิต ข้อควรปฏิบตัิ และ
ข้อควรระวงัในการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสาเหตขุองการเกิดอคัคีภยั อาทิ การเกิดปฏิกิริยาทาง
เคมีของสารเคมี อณุหภมูิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอนัตรายที่เกิดจากการสลายตวั เป็น
ต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศนูย์ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนกังานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
ทัง้นี ้บริษัทได้ติดตัง้ระบบ Explosion Proof ซึ่งเป็นระบบที่สามารถป้องกนัการเกิดประกายไฟหากมีการสปาร์คของกระแส
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ไฟฟ้า อนัจะน ามาซึง่การเกิดการลกุไหม้ภายในโรงงานได้ ดงันัน้ ความเสีย่งจากการเกิดอคัคีภยัที่อาจท าให้เกิดการหยดุชะงกั
ของการผลติสนิค้า จึงมีโอกาสเกิดขึน้น้อย ซึง่ที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 
 

2.4 ความเสีย่งจากการขยายการลงทนุ 
 ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายการลงทุนธุรกิจในตลาดสีทาอาคารเพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
ผลติภณัฑ์สทีาอาคารของบริษัท ซึง่ถือเป็นประเภทสทีี่มีการแขง่ขนัสงู และมีมลูค่าในตลาดสีสงูที่สดุ โดยบริษัทต้องลงทนุเพื่อ
สร้างตราผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกั โดยการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ผา่นสือ่ตา่งๆ และเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ยในรูปของการ
เพิ่มจ านวนพนกังานขาย เพื่อให้สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้กับลกูค้าได้โดยตรง อาทิ ผู้ รับเหมา สถาปนิก และ
เจ้าของอาคารหรือบ้านพกัอาศยั ซึง่บริษัทต้องลงทนุส าหรับคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ให้เป็นที่รู้จกัเพิ่มมากขึน้ 
ทัง้นี ้การขยายการลงทนุดงักลา่วขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะการแข่งขนัของตลาดภายในประเทศ 
เป็นต้น 
 อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภณัฑ์สีทาอาคารของบริษัทมีคณุภาพสงู และสามารถทาได้ปริมาณเนือ้ที่มากกว่าสี
ยี่ห้ออื่นประมาณ 20%-30% เมื่อเปรียบเทียบกบัสีทาอาคารที่มีราคาใกล้เคียงกนั ท าให้ลกูค้ารายย่อยเพิ่มความมัน่ใจเมื่อมี
การทดลองใช้สไีดเมทเปรียบเทียบกบัสยีี่ห้ออื่น เห็นได้จากการยอดจ าหนา่ยสทีาอาคารของบริษัทเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.1 ความเสีย่งจากการบริหารงานที่พึง่พิงผู้บริหารหลกั 

 เนื่องจากผลติภณัฑ์ของบริษัทถือเป็นเคมีภณัฑ์ประเภทหนึง่ ซึง่ต้องอาศยัความรู้ความช านาญในการศึกษาวิจยัเพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คณุภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ซึ่งในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
นอกจากจะต้องให้ความส าคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์แล้ว การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าของผู้บริหารบริษัทเป็นอีกสิ่ง
หนึง่ที่สง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัท ซึง่ผู้บริหารหลกัสว่นใหญ่ท างานกบับริษัทมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
10 ปี ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลกัของบริษัทในด้านการบริหารงาน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารอาจจะสง่กระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
 อยา่งไรก็ตามบริษัทได้จดัให้มีการจดัท าระบบการบริหารจดัการท่ีใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนกังานได้ปฏิบตัิ 
อีกทัง้มีการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานโดยเท่าเทียมและสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ส่งเสริมและ
มอบหมายให้พนกังานมีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึน้เพื่อรองรับด้านการบริหารจัดการ จึงน่ าจะสามารถลดการพึ่งพิงการ
บริหารงานของผู้บริหารหลกัได้ 
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4. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

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

ปีที่ก่อตัง้ : 2525 
เคร่ืองหมายหลกัทรัพย์ : DIMET 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000165 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสคีณุภาพสงูส าหรับใช้ทาในโรงงานอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

โรงกลัน่น า้มนั โรงผลติไฟฟ้า แทน่ขดุเจาะก๊าซในอา่วไทย เพื่อป้องกนัสนิมเหลก็ รวมไปถึง
สทีาอาคาร สเีคลอืบไม้ สทีาเฟอร์นิเจอร์ และสอีตุสาหกรรม เช่น สีพน่ถงัก๊าซ เป็นต้น 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูซอย 1B ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอ
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

โทรศพัท์ส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6 
โทรสารส านกังานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807 
เว็บไซต์ : www.dimetsiam.com     
ทนุจดทะเบียน : 135,000,000 บาท (หนึง่ร้อยสามสบิห้าล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 128,199,149.50 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิแปดล้านหนึง่แสนเก้าหมื่นเก้าพนัหนึง่ร้อยสีส่บิเก้า

ล้านบาทห้าสบิสตางค์) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 256,398,299 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

  
ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอเชี่ยน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลย ีจ ากัด 

ASIAN CORROSION CONTROL TECHNOLOGY LTD. 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105531022203  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยส ีรับเหมาทาสงีานโครงการ ออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิมแบบ 

Cathodic Protection ส าหรับทอ่ก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหลก็ใต้น า้ฯลฯ และการป้องกนัการ
กดักร่อนด้วยระบบ WAX  TAPE 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางป ูซอย 1B ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอ
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 

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

จ านวน 510 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
 
 
 
 

 

http://www.dimetsiam.com/
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ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ซันโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากัด 
SUNCOAT (THAILAND) CO.,LTD. 

เลขทะเบียนบริษัท : 0115548010718 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยสทีนความร้อนส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่น

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

หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
  
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ : ติดตอ่ นายสรุพล รุจิกาญจนา 

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

ผู้สอบบญัชี : นางสาวสมุาล ีโชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ 3322 
ในนามบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั 
ชัน้ 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงสลีม เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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5. โครงสร้างเงนิทนุ 
หลักทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 135,000,000.00 บาท โดยมีทนุช าระแล้ว 128,199,149.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 
256,398,299 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทัง้นี ้ ทนุจดทะเบียนสว่นท่ีเหลอืจ านวน 6,800,850.50 บาท เป็นสว่นท่ี
รองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท รุ่นท่ี 1  (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิ
ในหวัข้อการออกหลกัทรัพย์อื่น) 

ผู้ถือหุ้น 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุม่นายสรุพล รุจิกาญจนา  56,659,438 22.52 
1.1. นำยสรุพล รุจิกำญจนำ             34,573,138  13.74 
1.2. นำงสำววิสสตุำ รุจิกำญจนำ  11,179,300 4.44 
1.3. นำยทนัสิษฐ์ รุจิกำญจนำ  10,907,000 4.33 

2.  นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั  29,850,000 11.86 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์  24,781,890 9.85 
4.  นางสาวชมภร กมลสทุธิ  12,380,900 4.92 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั          10,825,700 4.30 
6. OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED  7,965,500 3.17 
7. นายจิตรภทัร อิศรางกรู ณ อยธุยา            6,078,500 2.42 
8. CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.            5,955,400 2.37 
9. นายกฤษดา ตนัเปาว์            5,824,300 2.31 
10. นางสาวสยมพร  บวัภมูิ            5,059,900 2.01 
11. AmFraser Securities Pte.Ltd. For A/c Clients            4,984,800 1.98 
12.  อื่นๆ  81,280,871 32.29 

รวม  251,647,199 100.00 

การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ข้อมลูเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

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

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

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

จ านวนหลกัทรัพย์ที่จดัสรร : 89,999,978 หนว่ย 

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

จะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไป) 
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ : อตัราการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิแปลงสภาพ 
0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
*** อตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ (ศกึษารายละเอียดได้จากข้อก าหนดสทิธิ บนเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) *** 

ระยะเวลาใช้สทิธิ : ก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้แรกวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 และใช้สทิธิได้ทกุวนัท าการ
สดุท้ายของไตรมาสถดัๆไป โดยก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้ สดุท้ายวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2560 

 

ตารางการใช้สทิธิ DIMET-W1 

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

 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลอืหลงัจากหกั
ส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจา่ยเงิน
ปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัโดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล
นัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแตเ่ป็นการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ส าหรับบริษัทยอ่ยของบริษัท บริษัทไมไ่ด้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย โดยการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทยอ่ยจะขึน้อยูก่บัผลด าเนินงานของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว ทัง้นีห้ากมีการประกาศจา่ยเงินปันผลจะต้องจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิที่จ่ายปันผล จนกวา่เงินส ารองดงักลา่วมมีลูคา่เทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั โดยมติคณะกรรมการ
บริษัทที่อนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลนัน้ให้น าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ประวตัิการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิ (งบเฉพาะของบริษัท) ปี 2556-2558 

รายการ ปี 2556 
(ณ 30 มิ.ย. 56) 

ปี 2557 
(ณ 30 มิ.ย. 57) 

ปี 2558 
(ณ 30 มิ.ย. 58) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) (ลำ้นบำท) (12.98) (7.34) (7.31) 
เงินปันผลจ่าย (ลำ้นบำท) 0.00 0000 0000 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 0.00% 
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7. โครงสร้างองค์กร และการจัดการ 
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด สีเคลือบ
ไม้ และสีอตุสาหกรรม 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผน 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคนิค และ
ผู้อ านวยการบริหาร
ประสิทธิภาพ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด  
สีป้องกนัสนิม  

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงิน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการตลาด สีทาอาคาร 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 8 คน โดยมี ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม เป็นท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสรุพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการ 
2 นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3 นางอจัฉรา โมมินทร์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4 นายชชัวาล อศัวกนกศิลป์ กรรมการ 
5 ดร.วฒุิชยั นีรนาทวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6 ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 นายท านอง ดาศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8 นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรต ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ:           นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
        นายโชคชยั เนียมรัตน์ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท แตท่ัง้นีย้งัคงด ารงต าแหน่งผู้อ านายการฝ่ายขายแผนกสีอตุสาหกรรม

และสีเคลือบไม้ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 59 มกราคม 5558 
       นางสาวสยมพร บวัภมิู ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหารความเสียง และ

กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 พฤษภาคม 5558 
  

กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 นายสรุพล รุจิกาญจนา นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั และ นางอจัฉรา โมมินทร์  กรรมการสองในสามลงลายมือ
ช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนมุตัิเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุ

ก ากบัดแูลการบริหารการจดัการของฝ่ายบริหารหรือของบคุคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานดงักลา่ว เพื่อให้แนใ่จ
วา่ฝ่ายบริหารหรือบคุคลใดๆ นัน้ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจเลอืกตัง้กรรมการจ านวนหนึง่เป็นกรรมการบริหาร อนกุรรมการ และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่น
ใดได้ ตามความเหมาะสมเพื่อด าเนินกิจการอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายหลายโดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ 

4. คณะกรรมการมีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึง่เป็นอ านาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบงัคบันีม้ิได้ก าหนดไว้วา่เป็นอ านาจของผู้
ถือหุ้น 

5. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และควบคมุก ากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูรวมทัง้จดัท ารายงานตา่งๆ 
ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนด 
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6. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสทิธิภาพโดยจดั
ให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการมีหน้าที่จดัให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินและต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน
รายงานทางการเงินนัน้ให้เสร็จกอ่นจะมีการน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. คณะกรรมการบริษัททกุคนมีหน้าที่ต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น ที่กรรมการแตล่ะคนถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้ที่
ประชมุกรรมการทราบทกุครัง้ หลงัจากมีการซือ้-ขาย 

9. คณะกรรมการมีหน้าที่ท าการประเมินผลรายบคุคลในแตล่ะปี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบ
ประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเก็บผลการประเมินไว้กบัประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

10. คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประชมุระหวา่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 โดย
พิจารณาถึงผลการด าเนินงานของบริษัทตามรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับงวดสาม
เดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

11. การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการจะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ) การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ฉ) การเลกิบริษัท 
ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 ทัง้นี ้ กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ไมม่ี
สทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ 
 นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบตัิตามข้อก าหนดและประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการท ารายการเก่ียวโยงกนั 
หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
 กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ของปีที่ได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี ถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอ
ช่ือและแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายท านอง ดาศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรต ิ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบญัชีการเงิน คือ ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 
โดยมี นางยพุดี คูเ่พ็ชร์งาม ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 
1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีเพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ

เหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3. สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีทีเ่กิดรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 
6. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ต้องพิจารณาในเร่ืองโอกาสที่จะเกิดการทจุริตในธุรกิจ 
 
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมวีาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดตอ่กนันบัจากวนัท่ีได้รับ
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี ถดัไป กรรมการซึง่พ้นจากตาแหนง่ตามวาระอาจได้รับการ
เสนอช่ือและแตง่ตัง้ เข้าด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดตอ่กนั คณะกรรมการบริษัทจะ
ทบทวนความเป็นอิสระท่ีแท้จริงของกรรมการผู้นัน้ เป็นการประจ าทกุๆปี 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.วฒุิชยั  นีรนาทวงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นางอจัฉรา  โมมินทร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 หมายเหต ุ : นางสาวสยมพร บวัภมิู ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  
   กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 พฤษภาคม 5558 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ ยง

ประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสีย่งด้านกฎหมาย และความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัท เป็นต้น 

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งโดยสามารถประเมิน ตรวจตดิตาม และควบคมุความเสีย่งของ 
บริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

3. สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพยีงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมีประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบาย 

4. การก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสีย่ง สอบทานการเปิดเผยข้อมลูความเสีย่งตอ่หนว่ยงานก ากบั
ดแูลและสาธารณะ 

5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม า่เสมอในสิง่ทีต้่องด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบาย    และ
กลยทุธ์ที่ก าหนด 

6. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถจดัจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน าได้ด้วยคา่ใช้จ่ายของ
บริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล รุจิกาญจนา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์ กรรมการบริหาร 
4. นายชชัวาล อศัวกนกศิลป์ กรรมการบริหาร 

 หมายเหต:ุ    นางสาวสยมพร บวัภมิู ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหารความเสียง 
                     และกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 พฤษภาคม 2558 

  นายโชคชยั เนียมรัตน์ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท แตท่ัง้นีย้งัคงด ารงต าแหน่งผู้อ านายการฝ่ายขายแผนกสี 
อตุสาหกรรมและสีเคลือบไม้ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 29 มกราคม 2558 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
2. มีอ านาจสัง่การวางแผน และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
3. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ ยกเลกิ ขายทรัพย์สนิ เงินลงทนุ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

(รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิ) 
4. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดกิารพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ 
 ทัง้นี ้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้น จะไมร่วมถึงอ านาจ 
และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยาม
ไว้ในประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิ
รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณา
อนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 
ผังอ านาจอนุมตั ิ

ต าแหน่ง 
การซือ้ขายทรัพย์สินถาวร  การจัดซือ้สินค้า และ/หรือ วัตถุดบิ  การขอวงเงนิสถาบันการเงนิ 

(บาท)  (บาท)  (บาท) 
คณะกรรมการบริษัท    เกิน        30,000,000                เกิน       30,000,000            เกิน       100,000,000 
คณะกรรมการบริหาร    ไม่เกิน    30,000,000                ไม่เกิน   30,000,000            ไม่เกิน   100,000,000 
กรรมการผู้จดัการ    ไม่เกิน    10,000,000               ไม่เกิน    10,000,000            ไม่เกิน     30,000,000 

 
 บริษัทมีการจดัท างบประมาณประจ าปี (Budget) ส าหรับการลงทนุรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท
ในแตล่ะปี เพื่อใช้เป็นแผนงานในการด าเนินธุรกิจ โดยทกุรายการจะต้องผา่นการพิจารณาอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีส าหรับงวดบญัชีปีถดัไปในชว่งเดือนเมษายน - มิถนุายนของทกุปี 
 
คณะผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสรุพล  รุจิกาญจนา กรรมการผู้จดัการ 
รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสีทาอาคาร 

2. นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารประสทิธิภาพ (QMR) 

3. นางอจัฉรา  โมมินทร์ ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 

4. นายโชคชยั  เนียมรัตน์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสเีคลอืบไม้ และสอีตุสาหกรรม 

5. นายชชัวาล  อศัวกนกศิลป์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด ฝ่ายสป้ีองกนัสนิม 

6. นางสาวพิศมยั  รัสมี ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
หมายเหต ุ : นางสาวสยมพร บวัภมิู ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหารความเสียง                
 และกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 พฤษภาคม 2558 และแตง่ตัง้ นางสาวพิศมยั รัสมี เม่ือวนัที่ 18 มิถนุายน 2558 

 



รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report 2015) 

 

- 25 - 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 
1. น าเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พจิารณา 
2. วางแผนและควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
3. ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
4. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
5. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ ยกเลกิ ขายทรัพย์สนิ เงินลงทนุ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

(รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิ) 
6. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ก าหนดอตัราคา่จ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ขัน้เงินเดือน คา่ตอบแทน และโบนสั 

ส าหรับพนกังานทกุระดบัตามนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทน 
 
 ทัง้นี ้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้น จะไมร่วมถึงอ านาจ และ/
หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต.) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการ
ในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 
 บริษัทไมม่ีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึง่บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทเป็นบคุคลที่มคีณุสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แหง่ พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนญุาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ละการอนญุาต ฉบบัลง
วนัท่ี 22 มีนาคม 2543 ทัง้นี ้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัททกุทา่น ไมม่ีประวตักิระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี
ย้อนหลงั รวมทัง้ไมม่ีประวตัถิกูพิพากษาถงึที่สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพย์โดยทจุริตหรือกระท าผิด
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อพพิาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ รวมทัง้กรรมการ
อิสระ 4 ทา่นเป็นผู้ทรงคณุวฒุิและเป็นบคุคลภายนอก ไมไ่ด้เป็นลกูจ้าง หรือพนกังาน ที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท มีความเป็น
อิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท จึงเป็นผู้ที่
มีความเป็นอิสระและสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้ 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
2.1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
2.2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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2.3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึ
มีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหนง่ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัที่ใบลาออกมาถึง
บริษัท 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง 

6. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลอือยู่มีมติอนมุตัิ
เลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเก่ียวกบับริษัทมหาขนจ ากดั หรือกฎหมายเก่ียวกบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
กรรมการที่ยงัเหลอือยู ่ยกเว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และมี
คุณสมบัติตามที่ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ก าหนด โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสรรหามาได้จะต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระ คือ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งเป็นอิสระ 

5. ไมเ่ป็นตวัแทนของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  
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7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย  

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใด ที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
9. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบับริษัท และบริษัทยอ่ย หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกนั หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า และผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการดงักลา่ว 

10. สามารถมีสว่นร่วมตดัสนิใจในการด าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยจ านวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
4. องค์ประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อย 2 คน ในกรณี

ที่ประธานไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ให้กรรมการในท่ีประชมุเลอืกกรรมการ 1 คน เป็นประธานแทน 

5. วาระการประชุมและเอกสารประชุมควรจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าก่อนการประชุม โดยเลขานกุารคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ด าเนินการ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถเชิญผู้บริหารทีเ่ก่ียวข้องให้เข้าร่วมประชมุได้ตามสมควร 
7. ในกรณีที่ต้องลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใช้วิธีที่

เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยตุิ 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เสนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
จ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร  
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ บาท 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  
 ประธานกรรมการ 5,600  บาท/ครัง้ 
 รองประธานกรรมการ 4,800  บาท/ครัง้ 
 กรรมการ 4,000  บาท/ครัง้ 
 กรรมการอิสระ 8,000  บาท/ครัง้ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 8,000  บาท/ครัง้ 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ บาท 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4,000  บาท/ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ 2,400  บาท/ครัง้ 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 4,000  บาท/ครัง้ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 2,400  บาท/ครัง้ 
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 52,800  บาท/ปี  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 44,000  บาท/ปี 
 กรรมการอิสระ 44,000  บาท/ปี 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 44,000  บาท/ปี 

 
สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

  รอบบัญชีปี 2557 
(1 ก.ค. 56 - 31 มิ.ย. 57) 

 รอบบัญชีปี 2558 
(1 ก.ค. 57 - 31 มิ.ย. 58) 

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

เบีย้ประชมุกรรมการ/1   11 402,000  11 573,400 
คา่ตอบแทน/1   5 286,000  5 286,000 

หมายเหต ุ: /1 = รวมคา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 
 (ข) คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
    บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ อาทิ เงินสมทบกองทนุส า รอง

เลีย้งชีพ เป็นต้น โดยไมร่วมคา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริหารและผู้บริหาร 

  รอบบัญชีปี 2557 
(1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57) 

 รอบบัญชีปี 2558 
(1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58) 

  จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

 จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

เงินเดือน    6 15,179,464  6 13,142,035 
        

รวม    15,179,464   13,142,035 
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8. การก ากับดูแลกจิการ 
 ที่ผา่นมาบริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิทีด่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดตีามแนวทางที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ดงันี ้
หมวดที่ 1 :  สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนกั
ลงทนุในหลกัทรัพย์ อาทิ สทิธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่ สทิธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอยา่งเพียงพอ 
สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการ
ร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การ
อนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ซึง่นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้น
แล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  

1. บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีใน
แตล่ะปี พร้อมทัง้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ และข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนั ก่อนการประชมุ และลงประกาศหนงัสอืพิมพ์เพื่อแจ้งวนันดัประชมุลว่งหน้าเป็น
เวลา 3 วนัติดตอ่กนัก่อนที่จะถึงวนัประชมุ โดยในแตล่ะวาระการประชมุจะมคีวามเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบไปด้วย 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ที่บริษัทได้
จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ โดยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลอืกใช้และจดัเตรียมสถานท่ีที่
เดินทางไปได้สะดวก รวมถงึวนัและเวลาที่เหมาะสม 

3. ในท่ีประชมุ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอ่ที่ประชมุใน
ประเด็นตา่งๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั ทัง้นี ้ ในการประชมุผู้ถือหุ้นจะมกีรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง
เข้าร่วมประชมุเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 

4. หลงัเสร็จสิน้การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะท าการแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีก่อน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทฯ จะมกีารบนัทกึการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุ
ครัง้ โดยมเีนือ้หาที่ประชมุถกูต้อง ครบถ้วน รวมถงึรายละเอียดกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ การแจงคะแนนนบั
ทกุๆวาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจดัสง่ไป
ยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

หมวดที่ 2 :  การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 นอกจากการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้กลา่วไว้ข้างต้นแล้วนัน้ บริษัทมนีโยบายที่จะสร้างความเทา่เทียมกนัให้เกิดขึน้กบั
ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยในการด าเนนิการประชมุผู้ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดย
ก าหนดให้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่คือ หนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วม
ประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 
 บริษัทยงัมีนโยบายและถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัดในการจดัการข้อมลูภายใน โดยจดัให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
เทา่นัน้ การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมลูภายในจะสามารถปฏิบตัไิด้เฉพาะบคุคลที่ได้รับมอบหมายเทา่นัน้ โดยทัง้นีก้รรมการ
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และผู้บริหารของบริษัททกุคนทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่ข้อมลูภายใน ไมน่ ามาใช้เป็นประโยชน์สว่นตน 
รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม และบริษัท
ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 นอกจากนี ้ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิม่วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึง่ไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วและมีความเห็นวา่
วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมนีโยบายที่จะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอวาระดงักลา่ว
เข้าที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้สามารถ
เสนอให้เพิ่มวาระการประชมุได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Roles of Stakeholders)  
 บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสียภายใน ซึง่ได้แก่ พนกังาน
และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มสีว่นได้เสยีภายนอก อาทิ คูแ่ขง่ขนั คูค้่า และลกูค้าเป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีวา่การ
สนบัสนนุและข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ 
บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดทีเ่ก่ียวข้องเพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี โดย
บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

 พนักงาน : บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่พนกังาน เนื่องจากพนกังานเป็นทรัพยากรที่ส าคญัทีจ่ะท าให้
บริษัทประสบความส าเร็จ บริษัทจึงได้จดัให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะของพนกังาน รวมถงึการ
ดแูลให้สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานร่มร่ืน สะอาด และปลอดภยั นอกจากนี ้ บริษัทยงัปฏิบตัิตอ่
พนกังานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการจัดให้มีอาหารกลางวนั 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุประกนัสงัคม การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
และพยาบาล ส าหรับพนกังานทกุคน 

 ลูกค้า : บริษัทยดึมัน่การผลติสนิค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า รวมถึงการ
ด าเนินนโยบายการให้บริการหลงัการขายทีด่ี มีคณุภาพ เพื่อสร้างความพึง่พอใจให้กบัลกูค้า ภายใต้
การก าหนดราคาทีเ่หมาะสมและยตุิธรรม รวมถึงการรักษาความลบัของลกูค้า 

 ผู้ถอืหุ้น : ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนทกุวาระ และ
ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นอยา่งอิสระ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะตอบข้อ
ซกัถามและให้ข้อมลูเพิม่เตมิแก่ผู้ ถือหุ้น 

 คู่แข่ง : บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี โดยรักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัใินการแขง่ขนัท่ี
เป็นธรรม และไมใ่ช้วิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 

 คู่ ค้า : บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามสญัญาและ/หรือข้อตกลงที่ท าร่วมกนั ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าที่เป็น
ธรรม และเหมาะสม 

 สิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความส าคญัและรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคมข้างเคยีง 
ด้วยการก าหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึน้ ซึง่ที่ผ่านมา บริษัทยงัไมเ่คย
ได้รับการร้องเรียนใดๆ 
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 สถาบันการเงนิ : บริษัทปฏิบตัิและให้ความส าคญัตอ่ผู้ให้กู้  และคงรักษาความสมัพนัธ์อนัดี เพือ่สร้าง
ความเช่ือมัน่และเช่ือถือ และให้เกียรติตอ่ผู้ให้กู้ตามสญัญาที่ผกูพนั 

หมวดที่ 4 :  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com  
 ในสว่นของงานผู้ลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) นัน้ บริษัทยงัไมไ่ด้จดัตัง้หนว่ยงานขึน้เฉพาะ แต่ได้มอบหมาย
ให้ นายสรุพล รุจิกาญจนา เป็นผู้ดแูลการติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถ
ติดตอ่ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น าซึง่
เป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
และเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ดงันี ้
 

1. นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูล 
 คณะกรรมการของบริษัทค านึงถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (The Principles 
of Good Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุม
และบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด และยงัค านงึถึงเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุๆ กลุม่ 
 

2. ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- ก าหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

http://www.dimetsiam.com/
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- ก ากบัดแูลและติดตามผลการปฏิบตัิของฝ่ายบริหารอยา่งสม า่เสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทีว่างไว้ 

- ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและติดตามอยา่งสม ่าเสมอ อนึง่ โดยบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั 
จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
ในการตรวจสอบบญัชีประจ าปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบดงักลา่ว 

- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ 

 
3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมลูภายในของบริษัทไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยในการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหว่างกนันัน้  ทัง้นี ้การอนมุตัิการเข้าท า
รายการระหว่างกันค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยตุิธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามราคา
ตลาด นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดงักลา่วจะไมส่ามารถมีสว่นร่วมในการ
อนมุตัิรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักลา่วได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการ
ระหว่างกนัที่เข้าข่ายตามข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ข้อก าหนด หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยก าหนดให้เฉพาะ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายเทา่นัน้  ท่ีจะสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ เทา่นัน้ โดยทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารของบริษัททกุท่าน
ทราบถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่น ามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน  รวมทัง้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ และบริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม  

4. จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างค่านิยมเก่ียวกบัจริยธรรมเพื่อให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 
จึงได้จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อสง่เสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ
งาน ผู้ ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขดัจริยธรรม และ
อาจเป็นเหตใุห้เป็นการขดัตอ่กฏหมายด้วย โดยได้ก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ 7 ข้อ ประกอบด้วย  
 

1) ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  
2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
3) การใช้ข้อมลูภายในและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า  
4) นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า  
5) นโยบายการปฏิบตัิตอ่พนกังาน  
6) ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 7) การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิ 
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5. การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระจ านวน 3 คน และมี
กรรมการอิสระจ านวน 1 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 4 คน จากจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 10 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่ง (1) ใน สาม 
(3) ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะช่วยถ่วงดลุอ านาจของกรรมการบริหาร 
 

6. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัที่สงูเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบตัิตามที่บริษัท
ต้องการได้ ส าหรับคา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น 
 

7. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจัด
หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลาลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดยมีสถิติการประชมุกรรมการ ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมกรรมการทัง้หมด 

รอบบัญชีปี 2557 
(1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57) 

รอบบัญชีปี 2558 
(1 ก.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58) 

1. นายสรุพล รุจิกาญจนา 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 
2. นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์  4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 
4. นายโชคชยั เนียมรัตน์/1 3/4 ครัง้ 1/4 ครัง้ 

5. นายชชัวาล อศัวกนกศลิป์ 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 
6. นางสาวสยมพร บวัภมูิ/5 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 

7. ดร. วฒุชิยั นีรนาทวงศ์ 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 
8. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 

9. นายท านอง ดาศรี 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 
10. นายไกรฤทธ์ิ  บณุยเกียรต ิ 4/4 ครัง้ 4/4 ครัง้ 
หมายเหต ุ : /1= นายโชคชยั เนียมรัตน์ ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท แตท่ัง้นีย้งัคงด ารงต าแหน่งผู้อ านายการฝ่ายขายแผนกสีอตุสาหกรรม

และสีเคลือบไม้ โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 59 มกราคม 5558 
 /5 = นางสาวสยมพร บวัภมิู ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหารความเสยีง และ

กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 พฤษภาคม 5558 
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8. คณะอนกุรรมการ 
 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2550 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 คน และกรรมการอิสระจ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 4 คน ซึง่มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี ทัง้นีท้ี่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ปัจจบุนัมี
จ านวน 4 คน ซึง่มวีาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เร่ืองโครงสร้างการจดัการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีาร
ประชมุเป็นประจ าอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจดัให้มกีารประชมุเป็นพิเศษในกรณีที่มวีาระเร่งดว่น สว่นคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งจะมีการประชมุเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 

9. ระบบการควบคมุภายใน 
 บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานเพื่อให้มีประสทิธิภาพ 
จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูล
การใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตาม ควบคมุและประเมินผลออกจากกนั 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ ยงัมีการควบคมุภายในที่เก่ียวกบัระบบการเงิน โดย
บริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนัน้ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั ซึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ท าการประเมินและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัทในการตรวจสอบบญัชีประจ าปีและไมพ่บ
จดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบดงักลา่ว 
 

10. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การด าเนินธุรกิจที่ส าคญัและการก ากบัดแูลกิจการ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอ่สาธารณะชน ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และ
รายงานประจ าปี โดยการจดัท างบการเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืก
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการที่ดีที่สดุในการ
จดัท า รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อยา่งมี
เหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิและเพื่อให้ทราบ
จดุออ่น เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร
และเป็นอสิระอยา่งเพียงพอ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
 

11. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ 
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คณะกรรมการจะได้ท าการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของ
คณะกรรมการตอ่ไป 
 

12. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 บริษัทสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
และน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัท ตอ่ไป 
 หลกัสตูรที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูได้เข้าร่วมสมัมนาในปี 2557/2558 มีดงันี ้

วนัที่ จ ำนวนช่ัวโมง/วนั หัวข้อกำรอบรม / สัมมนำ 

3 พ.ย. 57 7:00:00 เรียนรู้ประเภทสญัญาทางธุรกิจกบัภาระภาษีอาการ 

14 พ.ย. 57 6:00:00 เทคนิคการเขยีน Job Description 

19 พ.ย. 57 3:30:00 รู้ลูท่างการลงทนุใรสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม  กบัความส าเร็จ  จากกรูู 

27 พ.ย. 57 7:00:00 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมล่า่สดุ Pack 5 

10 ธ.ค. 57 6:00:00 การเพิม่ Productivity ในองค์กร 

17 ธ.ค. 57 7:00:00 รวมประเด็นปัญหาการปฏิบตัิงานบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 

27-28 เม.ย. 58 12:00:00 คณะกรรมการความปลอดภยั 

31 ก.ค. 58 6:00:00 Fraud Risk  การบริหารความเสีย่งด้านการทจุริต 

ม.ค.-ส.ค. 58 14 วนั CF Marketing 

ม.ค.-ส.ค. 58 14 วนั CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) 

 
13. แผนการสบืทอดต าแหนง่ 

 คณะกรรมการก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนกังานวางใจได้ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทนัท่วงทีหาก
ต าแหน่งสาคญัดงักลา่วว่างลง โดยบริษัทจะสรรหากรรมการและผู้บริหารที่ไม่มีประวตัิกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี
ย้อนหลงัก่อนวันยื่นค าขออนุญาต รวมทัง้ไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืน
ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน
หนงัสอืเวียนที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ข้อพิพาทหรือการถกูฟ้องร้องที่อยูร่ะหวา่งตดัสนิ 
 

14. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการตอ่ต้านทจุริต 
 บริษัทไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) หรือ “DIMET” มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมี
คณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ของบริษัทฯ      
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 ในปี 2558 DIMET ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ดงันัน้ DIMET จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดย
ตระหนกัดีวา่ การทจุริตและการคอร์รัปชัน่นัน้เป็นภยัร้ายแรงที่ท าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดความ
เสยีหายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
 
        

  
Signatory Companies of Thailand's Private Sector Collective Action  

Coalition Against Corruption's Declaration of Intent 

 
Title วนัท่ีประกาศเจตนารมณ์ Expire Date 

425 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 18 ก.พ. 2015 1 ม.ค. 2017 

                                                                        ข้อมลูอ้างองิ : http://thai-cac.com/th/list-of-signed-companies?page=4 
 
 นอกจากนี ้DIMET ได้มีการจดัท าการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่อาจจะเกิดขึน้ในแต่ละ
กระบวนการอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายัง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีที่พบเหตกุารณ์ การกระท าที่สอ่ถึงการทจุริต หรือประพฤติมิชอบของบคุคล 
 เพื่อให้มัน่ใจวา่ DIMET มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของ DIMET และเพื่อให้การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่
อาจมีความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ DIMET จึงได้จดัท า “นโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

http://thai-cac.com/th/list-of-signed-companies?page=4&order=field_declaration_date&sort=asc
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นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดความสงสยั
ได้วา่เป็นการทจุริตคอรัปชัน่ ที่เกิดขึน้กบับริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองที่
จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ สง่มายงัช่องทางรับเร่ือง ดงันี ้

1. แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของ 
1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี achandrachai@gmail.com,chandrachai@hotmail.com   
1.2. เลขานกุารบริษัท  yuppadeek@dimetsiam.com  

 
2.  สง่ไปรษณีย์ ปิดผนกึ มายงั  

 2.1.  ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย” 
        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ              หรือ 
       2.2. นางยพุดี  คูเ่พ็ชร์งาม 
       เลขานกุารบริษัท  
 
     บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)  
            เลขที่ 602 หมู ่2 ซอย 1B ถนนสขุมุวิท ต าบลบางปใูหม ่ 
           อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
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บริษัทยงัก าหนดข้อพึงปฏิบตัิใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเร่ืองการด าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม  การปฏิบตัิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
การใช้ข้อมลูภายในและรักษาข้อมลูสว่นตวัลกูค้า  นโยบายต่อคู่ค้า  นโยบายการปฏิบตัิต่อพนกังาน  ความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม และ การติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในที่มีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อยา่ง
มีเหตผุลวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิและเพื่อให้ทราบ
จดุออ่น เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร
และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 
 

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัดีวา่องค์กรคือสว่นหนึง่ของสงัคม และควรด าเนนิธุรกิจควบคูไ่ปกบั
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่น าไปสูก่ารเติบโตที่มัน่คงและยัง่ยืนอยา่งแท้จริง  บริษัทได้จดัตัง้ทมีงานท่ีท า
หน้าที่ดแูลด้านนโยบายและด าเนินงานท่ีเยวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมตัง้แตปี่ 2555 บริษัทได้วางนโยบายและ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

“บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ยส ี มีความมุง่มัน่ในการด าเนินการด้วย
ความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบในด้านตา่งๆ ที่เกิดขีน้จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสตัย์และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัองค์กร อีกทัง้ม ี
จรรยาบรรณ ด้านคณุธรรม จริยธรรม เคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน ไมข่ดัขวางสทิธิทางการเมือง และมีความเป็นกลางไมฝั่กใผ่
ฝ่ายใด 

 

บริษัท มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงและผลติสนิค้า ที่มคีณุภาพตามมาตรฐานท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยมุง่เน้นการ
คดัสรรวตัถดุิบ ที่มีคณุภาพและเหมาะสมกบัมาตรฐานของสนิค้า และตระหนกัถึงความปลอดภยั ของพนกังาน ลกูค้า คูค้่า 
สิง่แวดล้อม และชมุชนท่ีได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบตัติามข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆตามแนวปฎิบตัิ
สากล  ทัง้นีบ้ริษัท ยงัมุง่เน้นในการสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื่อให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่อยูร่่วมกนั” 
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โครงสร้างการปฏิบัตงิานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านทุจริต 
บริษัทค านงึถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนิน

ธุรกิจเป็นไปด้วยความเป็นธรรม มีการก ากบัดแูลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอ่ต้านการทจุริต โดยค านงึถงึผู้มีสว่นได้
เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ซึง่ได้แก่ พนกังานและผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสยีภายนอก ซึง่ได้แก่ คูแ่ขง่ขนั คู่
ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และชมุชน เป็นต้น 
นอกจากนัน้ บริษัทยงัก าหนดข้อพงึปฏิบตัิในเร่ือง “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลมุถงึรายละเอียดในเร่ืองการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรมจริยธรรม การปฏิบตัิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายในและรักษาข้อมลูสว่นตวัของลกูค้า นโยบายตอ่คูค้่า นโยบายการปฏิบตัิตอ่พนกังาน ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และการตดิตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  
 
การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส าคญัในการด าเนินงานตามปริญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยข้อมลู
ที่น าเสนอผา่นสือ่หรือผลติภณัฑ์ มุง่เน้นการน าเสนอโดยไมล่ะเมดิสทิธิ น าเสนอข้อมลูที่เป็นจริงเที่ยงตรง และค านงึถึงความ
เสมอภาค เทา่เทยีมและยตุิธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทได้ปฏิบตัิตอ่พนกังานตามกฎกระทรวงแรงงานอยา่งเคร่งครัดและให้ความส าคญักบับคุลากรของบริษัท โดย
บริษัทถือวา่บคุลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่ และมคีวามส าคญัอยา่งมากตอ่การเติบโตในธุรกิจ ซึง่ตลอดระยะเวลา
ที่ผา่นมา บริษัทเน้นให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มความรู้ ประสทิธิภาพ
และศกัยภาพในการท างาน เพือ่ความก้าวหน้าที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร รวมทัง้บริษัทได้ก าหนดระบบคา่ตอบแทนและการ
จดัสวสัดิการ ตา่งๆ อาทิ การจดัท าประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ให้กบัพนกังาน 

 บริษัทได้จดัสนบัสนนุและสง่เสริมการจดักิจกรรมตา่งเพื่อให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการท าประโยชน์ตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กิจกรรมการปลกูป่าชายเลน ณ สถานตากอากาสบางป ู 
2. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

3. โครงการบริจาคสใีห้กบัวดั โรงเรียนและสถานท่ีตา่งๆ    
เนื่องจากเราเป็นบริษัทท่ีผลติและจ าหนา่ยส ี ทางบริษัทจึงมีนโยบายในการสนบัสนนุและการบริจาคสเีพื่อท า
ประโยชน์ให้กบัสงัคม อาทเิช่น 

ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของส ี วัตถุประสงค์ที่บริจาค 
1 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัศรีสวุรรณวนาราม 

เลขที่ 101 หมูท่ี่ 15 บ้านศรีสวุรรณ 
ต าบลผาน้อย อ าเภอวงัสะพงุ 
จงัหวดัเลย 

Dimet Ezy Clean Semi Gloss 
Grape Jud 

การทาสปีรับปรุงอาคารเรียน 

2 ชมรมถา่ยภาพโฟโต้  , โครงการหนาวนีเ้พื่อน้อง
ครัง้ที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านบงึสวรรค์ อ าเภอวงัสะ
พงุ จงัหวดัเลย 

Dimet Coloursafe การทาสปีรับปรุงอาคารเรียน 
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ล าดับที่ สถานที่ ประเภทของส ี วัตถุประสงค์ที่บริจาค 
3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลมิพระเกียรติ  

บ้านแกน้อย ต าบลเมืองนะ  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่
50170 
 

DIMET GP Quick Drying TUG 
Violet 

การทาสปีรับปรุงอาคารเรียน 

4 โรงเรียนบ้านคลองสง  
หมูท่ี่ 13 ต าบลละแม 
อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร  
86170 
 

DIMET Homegard Enamel Birthday 
Party  
 DIMET Gloss Enamel Red 6024
   
 DIMET Gloss Enamel Red 1012 

DIMET Gloss Enamel Horizon Blue 

การทาสโีต๊ะ-เก้าอีแ้ละทาสี
อปุกรณ์สร้างสนามเดก็เลน่ 

5 โรงเรียนป่ากัง้วิทยา 
ต าบลทา่แฝกอ าเภอน า้ปาด  
จงัหวดัอตุรดติถ์ 53110 
 

DIMET HomeGard Ext. Lite Choco 
HG8002DIMET HomeGard Interior 
Ligiitly Peach HG923
 DIMET W/S TRAN SEMI-GLOSS RED 
WOOD   

การทาสปีรับปรุงอาคารเรียน 

    
6 โรงเรียนพระพิมลเสนี อ.บางประกง ฉะเชิงเทรา   Homegard Exterior  semigloss 

white    
Unicryl 605 matt C140190A         
Unicryl 605  full gloss ral 6018     
DS acrylic  350  ral  1007               
DS acrylic  350  Mix  
Thinner T19                                   

งานทาสสีนามคอนกรีต 
โรงเรียน   
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 22  สงิหาคม 2557  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทัง้ 3 
ทา่น ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน ทัง้ 5 สว่น ดงันี ้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัท มีโครงสร้างองค์กรที่ชดัเจน มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบแตล่ะฝ่าย และมีระเบยีบปฏิบตัิงานของบคุลากรไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มกีารก าหนดนโยบาย และ
ข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) โดยค านงึถึง กฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ประกอบกบัผลกระทบที่อาจเกิด
กบัผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่นอกจากจะช่วยให้เกิดผลลพัธ์ที่เป็นธรรมแกท่กุฝ่ายแล้ว ยงัเป็นการป้องกนัโอกาสที่จะเกิดการทจุริตอีก
ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่บริษัทฯ มีความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในที่มีประสทิธิผลตอ่องค์กร 
และสภาพแวดล้อม 
 

2. การบริหารความเสีย่ง กรรมการบริหารและคณะผู้บริหารบริษัทจะร่วมกนัพิจารณา และวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งทัง้
ภายนอกและภายในองค์กรอยา่งตอ่เนื่องในทกุมมุมองที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท และตอ่การ
ด าเนินงานของแตล่ะแผนก และได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัเสีย่งอยา่งใกล้ชิด พร้อมกบัแจ้งให้พนกังาน
ที่เก่ียวข้องรับทราบ และปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสีย่งทีก่ าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบ
การควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพในการบริหารความเสีย่งที่เพียงพอ 
 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร บริษัท มกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และวงเงินอ านาจอนมุตัิของ
ฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนมุตัิ การ
บนัทกึบญัชี และการจดัการเงินสดและทรัพย์สนิออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อถว่งดลุและสอบทานซึง่กนัและกนั โดย
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในส าหรับควบคมุการปฏิบตัิงานอยา่งเพียงพอ 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู บริษัท มีการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัทพร้อมข้อมลู
ประกอบอยา่งเพียงพอไปยงักรรมการทกุทา่นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 7 วนั ซึง่กรรมการบริษัทมี
ระยะเวลาและข้อมลูเพยีงพอท่ีจะพิจารณาเร่ืองส าคญัๆ ของบริษัท หลงัจากการประชมุเสร็จสิน้บริษัท ได้จดัสง่มติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัททกุครัง้ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ขา่วสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบผา่นทางสือ่ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้บริษัท ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการได้ ส าหรับการจดัท าบญัชี บริษัท ได้เลอืกใช้นโนบายบญัชีที่เหมาะสมกบักิจการ
และเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป รวมทัง้ได้จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึตา่งๆ อยา่งเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในส าหรับข้อมลูสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูที่ดีเพียงพอ 
 

5. ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหาร จะมกีารประชมุกนัทกุเดือน และคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชมุกนั
อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิงาน ส าหรับการตรวจสอบภายใน 
บริษัท ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งอิสระและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อยา่งตรงไปตรงมา 
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบตัิงานเป็นระบบและมีประสทิธิภาพดีเพียงพอ 
 
สรุปความเห็นของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัข้อสงัเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงิน 
 บริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ส าหรับปี 
2558 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ทางผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นวา่ทางส านกังานไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคญัในระบบการควบคมุภายในด้านบญัชี 
 
สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเช่ือมัน่ในระบบการควบคมุภายในของบริษัท เนื่องจากทกุขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
บริษัทฯ ได้มีการก าหนดผู้ปฏิบตัทิี่ชดัเจน มีการก าหนดผู้อนมุตัิซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัตามผงัอ านาจอนมุตัิรายการ และมกีาร
ตรวจสอบภายในกนัเองโดยผู้บริหารแตล่ะฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บคุลากรทกุคนทกุฝ่ายงานของบริษัท ได้รับทราบ และ
ตระหนกัดีวา่การปฏิบตัิงานอยา่งมีระเบยีบวินยัทีด่ีจะสง่ผลให้เกิดความโปร่งใส สง่ผลตอ่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
ด าเนินงาน และสง่ผลถึงผลตอบแทนที่ทกุคนในองค์กรจะได้รับ ซึง่เป็นผลมาจากความร่วมมือ และความตัง้ใจในการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากรทกุคนในบริษัท รวมทัง้จะเป็นการป้องกนัการทจุริตที่อาจจะเกิดขึน้ได้ ผู้ตรวจสอบภายในจงึมีความเห็น
วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอตามเกณฑ์การประเมินของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังาน
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

1.  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบให้มกีารจดัจ้างบริษัท Lee and Phinicharomna จ ากดั เพื่อให้บริการตรวจสอบ

ภายใน โดยมี ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พนิิจารมณ์ ซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 เนื่องจากมวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ
เป็นอยา่งดี  

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องผา่นการอนมุตัิ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท 
บริษัทยงัไมไ่ด้มีการแตง่ตัง้หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ อยา่งเป็นทางการ โดยปัจจบุนับริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้นางยพุดี  คูเ่พ็ชร์งาม ซึง่เป็นเลขนกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท เพื่อ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลการประกอบธุรกืจของบริษัทฯ  
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11. รายการระหว่างกัน 
1. รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย 

 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58 

ACCT – เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
– มีกรรมการ และกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามร่วมกนักบั
บริษัท โดยนายสรุพล รุจิกาญจนา นางอจัฉรา โมมินทร์ 
นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั นางสาวสยมพร บวัภมิู 
และนายโชคชยั เนียมรัตน์ เป็นกรรมการใน ACCT ซึง่
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามใน  ACCT ได้แก่ นายสรุพล 
รุจิกาญจนา นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั และนาง
อจัฉรา โมมินทร์ 

1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั ACCT 102,240 - ACCT ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสี รับเหมาทาสีงาน 
โครงการ และออกแบบตดิตัง้ระบบป้องกนัสนิม
แบบ Cathodic Protection ส าหรับทอ่กาซใต้ดิน 
โครงสร้างเหล็กใต้น้า และทอ่ที่หุ้มฉนวน,ฯลฯ 
ACCT เป็นผู้แทนจ าหน่ายวสัดทุี่ใช้ป้องกนัการ
กดักร่อนหลายประเภท เชน่ Wax Tape, Smart 
ball, spark gap เป็นต้น 

  2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ือง มา
จากการจ าหน่ายสนิค้าให้กบั ACCT 

109,396 -  

  3. บริษัทมีรายได้คา่เชา่จาก ACCT 12,000 12,000 ใช้เป็นพืน้ที่เก็บสินค้า 

  4. บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียมการ
จดัการจาก ACCT 

61,200 61,200 เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารจดัการ 

  5. บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ จาก ACCT 
ได้แก่ รายได้จากคา่บริการขนสง่ 
และคา่โทรศพัท์ 

14,923 14,550.72 เพ่ือการบริหารต้นทนุ และให้เกิดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ 

  6. บริษัทให้กู้ยืมเงินระยะสัน้แก่ ACCT 1,178,347 1,221,089.03 บริษัทให้การสนบัสนนุทางการเงินกบับริษัทยอ่ย 
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทัว่ไป 

  7. บริษัทมีรายการดอกเบีย้รับจาก 
ACCT 

68,446 66,693.08  
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หมายเหต:ุ  - บริษัทได้ท าสญัญาให้เชา่พืน้ที่อาคารส านักงาน และสถานที่เก็บรักษาสินค้า และสญัญาบริการส านักงานซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูซอย 1 ถนนสขุุมวิท ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอ

เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ กบั ACCT โดยมีระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2557  ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 โดยคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ส าหรับการเช่าพืน้ที่อาคารส านักงาน
และสถานที่เก็บรักษาสินค้าเดือนละ 1,000 บาท  ส าหรับการบริการส านกังานเดือนละ 5,000 บาท และส าหรับการบริการประกนัภยัเดือนละ 100 บาท 

 - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 
2557 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 
2) รายการระหวา่งบริษัทกบับริษัทที่เก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 

2557 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 

บริษัทย่อย ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58 

ACCT  8. บริษัทมียอดลกูหนีอ่ื้นอนัเน่ืองมาจากการให้เชา่
พืน้ที่เก็บสินค้า คา่ธรรมเนียมการจดัการ และ
คา่บริการอ่ืนๆ จาก ACCT 

86,377 32,650.22 เป็นการซือ้ขายที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58 

SUNCOAT – เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท 
– บริษัทเข้าถือหุ้นใน SUNCOAT คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน SUNCOAT  

1. บริษัทจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

65,116,592 59,092,131 ผู้ ถือหุ้นชาวญ่ีปุ่ นของ SUNCOAT เป็นผู้ มีความรู้
ความช านาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตสี
ทนความร้อน ท าให้บริษัทสามารถพึง่พา
เทคโนโลยีการผลติสดีงักลา่ว สง่ผลให้บริษัท
สามารถขยายตลาดไปยงัสีทนความร้อนได้ 

 2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก
การจ าหน่ายสีทนความร้อนให้กบั 
SUNCOAT 

20,128,099 20,036,671 

  3. บริษัทซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 15,522,758 14,696,872 เป็นวตัถดุบิเฉพาะที่ใช้ในการผลิตสินค้าของ 
SUNCOAT โดย SUNCOAT น าเข้าจากญ่ีปุ่ น   4. บริษัทมียอดเจ้าหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การซือ้สินค้าจาก SUNCOAT 
5,920,533 4,900,874 



รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report 2015) 

- 49 - 

 

 
หมายเหต ุ: - คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งบริษัทกับ ACCT ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 22 สิงหาคม 

2557 และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ถือเป็นรายการปกติของธุรกิจ และไมมี่ประเด็นใดที่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกิจการ 

 
 

3) รายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58 

SOLID – เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท เน่ืองจากมีกรรมการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
บริษัท เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบันางอจัฉรา โมมินทร์ 
ซึง่เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้ มีอ านาจลง
นาม และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
57 ของทนุจดทะเบียน และมีอ านาจควบคมุ 

1. บริษัทจ าหน่ายสินค้าให้กบั SOLID  580,023          374,270     ต้องการให้การสนบัสนนุทางธุรกิจกบับริษัท 
2. บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าอนัเน่ืองมาจาก

การจ าหน่ายสินค้าให้กบั SOLID 
149,866 274,107 

3. บริษัทวา่จ้าง SOLID ก่อสร้างสินทรัพย์
ถาวร 

- - บริษัทวา่จ้าง SOLID ด าเนินการก่อสร้าง
อาคารและสิ่งปลกูสร้างเพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายในอนาคต 

4. บริษัทจา่ยคา่บริการให้ SOLID - - บริษัทวา่จ้าง SOLID ทาสีบ้านตวัอยา่ง 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ รายละเอียดรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58  
นางสาวสยมพร  บวัภมิู ผู้ ถือหุ้นบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

บริษัทจ าหน่ายยานพาหนะ - 560,747.66 บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ให้ส าหรับผู้อ านวยการฝ่าย
และผู้จดัการฝ่าย เม่ือรถยนต์มีอายคุรบการใช้งานตาม
นโยบาย โดยมีสว่นลดเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาทจาก
ราคากลางที่สืบมา ทัง้นีเ้พ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจให้
ผู้บริหาร 

  บริษัทจ าหน่าย
โทรศพัท์มือถือ i-Phone 5S 

- 3,738.32  
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 22 สงิหาคม 2557 ได้ให้ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัเป็นรายการท่ี
เป็นไปตามธุรกิจทั่วไป หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผล มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กบับคุคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้สว่นเสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง
กันดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 
  
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกนัตามแต่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยตัง้อยู่บน
เง่ือนไขทางการค้าตามปกติ หรือการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน โดยสามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนั
ที่บริษัทกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ทางบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ยอ่ย ตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 
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12. ข้อมูลทางการเงนิ 
 

งบการเงนิ 

(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบญัชีที่ส าคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทีไ่ด้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท งวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี ต0 มิถนุายน ของปี 
5556 5557 และปี 5558 สรุปได้ดงันี ้
 
 รายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี ต0 มิถนุายน 5556 ซึง่ตรวจสอบโดย
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนท่ี 4ตต4 จากบริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั ได้ให้ความเห็น
อยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 
 รายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี ต0 มิถนุายน 5557 ซึง่ตรวจสอบโดย
นางสาวสมุาล ี โชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ ตต55 จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั ได้ให้ความเห็น
อยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
 
 รายงานผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทงวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี ต0 มิถนุายน 5558 ซึง่ตรวจสอบโดย
นางสาวสมุาล ี โชคดีอนนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที่ ตต55 จากบริษัท แกรนท์ ธอร์นตนั จ ากดั ได้ให้ความเห็น
อยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบดุล สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.24 0.92% 18.60 7.41% 22.43 8.95% 

ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง 21.55 8.89% 20.28 8.07% 20.31 8.10% 

ลกูหนีก้ารค้าอ่ืน 76.98 31.75% 75.55 30.08% 73.69 29.39% 

สินค้าคงเหลือ 72.98 30.09% 63.42 25.25% 63.78 25.44% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2.66 1.10% 2.25 0.89% 2.89 1.15% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 176.42 72.75% 180.10 71.71% 183.10 73.03% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 0.00 0.00% 5.00 1.99% 5.00 1.99% 

เงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 0.33 0.14% 0.33 0.13% 0.33 0.13% 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 53.25 21.96% 52.21 20.79% 48.41 19.31% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 0.86 0.35% 0.84 0.33% 0.63 0.25% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 11.03 4.55% 0.65 0.26% 12.02 4.79% 

สินทรัพย์อ่ืนๆ 0.61 0.25% 12.01 4.78% 1.24 0.49% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 66.09 27.25% 71.05 28.29% 67.63 26.97% 

รวมสินทรัพย์ 242.51 100.00% 251.14 100.00% 250.73 100.00% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 25.00 10.31% 50.00 19.91% -   

เจ้าหนีก้ารค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 5.22 2.15% 5.92 2.36% 5.46 2.18% 

เจ้าหนีก้ารค้า 80.74 33.29% 73.95 29.45% 90.45 36.07% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1.18 0.49% 1.06 0.42% 1.36 0.54% 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 13.59 5.60% 12.50 4.98% 13.35 5.32% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 125.73 51.85% 143.44 57.11% 110.62 44.12% 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ 0.46 0.19% 1.05 0.42% 2.45 0.98% 

ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 6.55 2.70% 4.52 1.80% 5.04 2.01% 

รวมหนีส้ิน 132.73 54.73% 149.01 59.33% 118.11 47.11% 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 90.00 37.11% 90.00 35.84% 128.2 51.13% 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 20.39 8.41% 20.39 8.12% 20.39 8.13% 

ส่วนเกินเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.72 0.30% 0.72 0.29% 0.72 0.29% 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.00 0.00% 0.00 0.00% -   

ส ารองตามกฎหมาย 3.03 1.25% 3.03 1.21% 3.03 1.21% 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (4.32) -1.78% (11.90) -4.74% (19.43) -7.75% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 109.82 45.28% 102.24 40.71% 132.91 53.01% 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (0.04) -0.02% (0.10) -0.04% (0.29) -0.12% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 109.78 45.27% 102.14 40.67% 132.62 52.89% 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบก าไรขาดทุน สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58 
  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ 376.23 100.00% 399.47 100.00% 354.30 100.00% 
รวมรายได้ 376.23 100.00% 399.47 100.00% 354.30 100.00% 

ต้นทนุขายและบริการ 281.03 74.70% 291.68 73.02% 263.76 74.45% 
รวมต้นทุนขาย 281.03 74.70% 291.68 73.02% 263.76 74.45% 

ก าไรขัน้ต้น 95.20 25.30% 107.79 26.98% 90.54 25.55% 

รายได้อ่ืนๆ 2.33 0.62% 2.57 0.64% 4.58 1.29% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 97.53 25.92% 110.36 27.63% 95.12 26.85% 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 110.57 29.39% 119.11 29.82% 101.58 28.67% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (13.04) -3.47% (8.75) -2.19% (6.46) -1.82% 

ต้นทนุทางการเงิน 1.62 0.43% 2.73 0.68% 1.85 0.52% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ (14.66) -3.90% (11.48) -2.87% (8.31) -2.35% 

ภาษีเงินได้ (3.10) -0.82% (1.55) -0.39% (0.13) -0.04% 
ก าไร (ขาดทุน) รวมส าหรับปี (11.56) -3.07% (9.93) -2.49% (8.18) -2.31% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 0.00 0.00% 2.29  0.57% 0.47 0.13% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (11.56) -3.07% (7.64) -1.91% (7.72) 2.18% 

        
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จ        

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (11.29) -3.00% (7.58) -1.90% (7.53) -2.13% 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (0.27) -0.07% (0.06) -0.02% (0.19) -0.05% 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.06)   (0.06)   (0.04) 100.00% 

มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.05   0.05   0.05 100.00% 

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 180.00   180.00   256 74.45% 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
สรุปรายการงบกระแสเงนิสด สิน้สุด 30 มิ.ย. 56 สิน้สุด 30 มิ.ย. 57 สิน้สุด 30 มิ.ย. 58 

ก าไรสุทธิ (14.66) (11.48) (8.31) 
ปรับปรุงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด      

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8.77  8.01  8.68 
ขาดทนุ(ก าไร)จากสินค้าเส่ือมคณุภาพ 1.89  1.51  2.84 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1.37  1.57  (0.24) 
ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 0.26  (0.01) 0.08 
ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00  (0.44) (1.09) 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 0.12  0.03  - 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนีข้องลกูหนี ้ 0.44  0.00  - 
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.00  0.00  - 
ต้นทนุบริการปัจจุบนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 0.79  0.94  0.99 
ดอกเบีย้รับ (0.03) (0.11) (0.19) 
ต้นทนุทางการเงิน 1.62  2.73  1.85 

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิ่มขึน้) ลดลง      
ลกูหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง (5.65) 1.28  (0.03) 
ลกูหนีก้ารค้าอ่ืน (2.97) (0.13) 2.10 
สินค้าคงเหลือ 7.79  8.05  (3.20) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1.11) 0.42  (0.64) 
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 0.21  0.00  - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (0.14) (0.01) (0.57) 

หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)      
เจ้าหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้อง 0.11  0.70  (0.47) 
เจ้าหนีก้ารค้า (13.40) (6.78) 16.42 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1.05  (0.50) (0.43) 
ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (3.22) (0.34) (0.15) 

เงนิสดรับจากการด าเนินงาน (16.94) 6.93  17.62 
จ่ายดอกเบีย้ (1.22) (2.52) (1.55) 
จ่ายภาษีเงินได้ (0.03) (0.06) (0.02) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (18.18) 4.36  16.05 
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน 0.03  0.53  1.41 
เงินสดจ่ายในการซือ้อาคาร และอปุกรณ์ (6.28) (6.63) (1.68) 
เงินสดจ่ายในการซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.35) (0.20) (0.02) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.94  0.00  - 
เงินสดรับดอกเบีย้ 0.03  0.11  0.21 
เงินฝากตดิภาระค า้ประกนั(เพิ่มขึน้) ลดลง 0.00  (5.00) - 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (5.63) (11.20) (0.08) 
เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 19.36  25.00  (10.80) 
จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1.37) (1.80) (1.35) 
จ่ายเงินปันผล 0.00  0.00  - 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 17.99  23.20  (12.15) 
เงนิสดสุทธิต้นงวด 8.06  2.24  18.60 
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5.82) 16.36  3.83 
เงนิสดสุทธิปลายงวด 2.24  18.61  22.43 
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.40 1.26 1.66 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 0.80 0.80 1.05 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ -0.15 0.03 0.13 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 4.92 5.24 4.75 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 73.11 68.73 75.82 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 3.61 4.28 4.15 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 99.69 84.17 86.80 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 3.22 3.77 3.21 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 111.85 95.46 112.20 
Cash cycle วนั 60.95 57.44 50.43 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 25.30% 26.98% 25.55% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % -3.47% -2.19% -1.82% 

อตัราก าไรอ่ืน % 0.00% 0.00% 0.13% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร % 139.40% -49.83% -248.40% 
อตัราก าไรสทุธิ % -3.00% -1.90% -2.13% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % -9.81% -7.15% -6.40% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % -4.61% -3.07% -3.00% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % -3.90% 0.62% 1.65% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 1.54 1.62 1.41 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 1.21 1.46 0.89 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ -12.15 2.03 9.60 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis เทา่ -2.33 0.55 1.07 
อตัราการจ่ายเงินปันผล1/ % 0.00% 0.00% 0.00% 
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13. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 รายได้ 
 ในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากบั 354.30 ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2557 
เท่ากับ 45.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง  ร้อยละ 12.75  เนื่องจากการการลดลงของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ส ี
อตุสาหกรรม,สทีาอาคารและอื่นๆ 
 บริษัทมีรายได้อื่นในงวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 4.58 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย คา่ธรรมเนยีมการจดัการ คา่เช่า และ
ดอกเบีย้รับ 
 
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการเทา่กบัร้อยละ 74.45 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2557 
คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.43  ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ดงักลา่วเป็นผลมาจากบริษัทสามารถบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
 ในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 101.58 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2557 
จ านวน 17.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 14.72  ซึ่งการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เกิดจากการ
ปรับเปลีย่นโครงสร้างของตลาดสทีาอาคาร และการยกเลกิจดุขายใน Modern Trade บางสาขา 
 ในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 1.85 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 0.88 
ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการบริษัทฯ ได้รับเงินจากการให้ใช้สทิธิ Warrant จ านวน 2 ครัง้ เมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม 2557 และ 30 
มิถนุายน 2558 และการบริหารกระแสเงินสดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 
 อัตราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธิ 
 ในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 25.55 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากงวดบญัชีปี 
2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 26.98 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากการรายได้จากการขายสีกลุ่มอุตสาหกรรมและสีทาอาคาร
ลดลง 
 ในงวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั 7.31   ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 2.04 ของรายได้รวม 
 
 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้เทา่กบั 250.73 ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2557 จ านวน 
0.41  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 0.16  โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมของบริษัทเป็นผลมาจากสาเหตุ
ตา่งๆ ดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 22.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2557 
จ านวน 3.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.59 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 
ในปี 2558 
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 ลกูหนีก้ารค้าอื่น ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 เท่ากบั 73.69  ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2557 จ านวน 1.86 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 2.46  เป็นผลจากการท่ีบริษัทมีลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระลดลงจาก
งวดบญัชีปี 2557 โดยลกูหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระ ในงวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 29.11 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากงวด
บญัชีปี 2557 จ านวน 3.82  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.10   สามารถค านวณระยะเวลาเรียกเก็บ
หนีเ้ฉลีย่ในปี 2557 และ ปี 2558 ได้เทา่กบั  69 วนั และ 76 วนั ตามล าดบั  

 ลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้อง ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 เท่ากบั 20.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2557 
จ านวน 0.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.15 เป็นผลจากการที่บริษัทจ าหน่ายสีทนความร้อน
ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องลดลง 

 
บริษัทประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมินผลจากการสอบทานยอดลกูหนีก้ารค้าคงเหลอื บริษัทจะ

ท าการสอบทานความเพียงพอของจ านวนเงินคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ตัง้ไว้กบัลกูหนีแ้ตล่ะรายที่มียอดค้างเกินก าหนด และมี
มลูเหตใุห้คาดวา่จะไมส่ามารถเก็บเงินได้ หรือเก็บได้ไมเ่ต็มจ านวน โดยค านงึจากประสบการณ์การช าระเงินในอดตีและปัจจบุนั 
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงในสว่นประกอบและปริมาณของลกูหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนี ้
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ลกูหนีก้ารค้าทีเ่กินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือน บริษัทฯ จะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูเตม็จ านวน ยกเว้นกรณีที่คาดวา่จะได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีแ้นน่อน โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 และ 2558 มียอด
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่เทา่กบั 19.62 ล้านบาท และ 19.14  ล้านบาท ทัง้นีฝ่้ายบริหารเช่ือวา่ได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ไว้เพียงพอแล้ว 
 

 สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 63.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2557 จ านวน 0.36 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.57 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของวตัถดุิบ สนิค้าส าเร็จรูป และวสัดเุพื่อการ
บรรจหุีบหอ่ คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15.56 , 8.21  และ 28.83 ตามล าดบั 

  

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 48.41 ล้านบาท ลดลงจากงวดบญัชีปี 2557 
จ านวน 3.80  ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง  ร้อยละ 7.28 

 
 สภาพคล่อง 
 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวยีนรวมเทา่กบั 183.09 ล้านบาท และมีหนีส้นิหมนุเวยีนรวมเทา่กบั 
110.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.66 เทา่ โดยบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเวยีนเร็วเทา่กบั 
1.05 เทา่ แสดงให้เห็นวา่บริษัท มีสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้จากปี 2557  ซึง่เป็นผลจากการท่ีมีรายการเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง จากปี 2557 จ านวน 50ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินจากการแปลงสทิธิเป็นทนุจ านวน 
38.20 ล้านบาท 
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 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 หนีส้นิ 
 ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 บริษัทมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 110.62 ล้านบาท ลดลง จากงวดบญัชีปี 2557 จ านวน 32.82 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราลดลง ร้อยละ 22.88 ซึง่การลดลงของหนีส้ินรวมเป็นผลจากการลดลงของวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 50 ล้านบาท 
 
 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 132.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
จากงวดบญัชีปี 2557 จ านวน 30.67  ล้านบาท ซึง่การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) เป็นผล
จากการท่ีบริษัทมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานในงวดบญัชีปี 2558 

 
 โครงสร้างเงนิทุน 
 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้งวดบญัชีปี 2558 เทา่กบั 0.89 เทา่ ลดลง จากงวดบญัชีปี 2557 ซึ่ง
เทา่กบั 0.57 เทา่ การลดลงของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลจากการท่ีบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่) 
ลดลงจากผลขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมในงวดบญัชีปี 2558 
 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ ACCT 
 ผลการด าเนินงาน 
 ACCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสีและรับเหมาทาสีงานโครงการ และออกแบบติดตัง้ ระบบ
ป้องกนัสนิมแบบ Cathodic Protection โดยในงวดบญัชีปี 2558  ACCT มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 1.17 ล้าน
บาท ซึง่เพิ่มขึน้ จากงวดบญัชีปี 2557 เท่ากบั 0.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.63 โดยมีผลขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวมเทา่กบั 0.77ล้านบาท ดงันัน้ ACCT จึงเป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้มีผลการด าเนินงานท่ีสง่ผลกระทบตอ่งบการเงินของกิจการอยา่งมี
นยัส าคญั 
 
 
 ฐานะการเงนิ 
 ในงวดบญัชีปี 2558  ACCT มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 1.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2557 เท่ากบั 0.52 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 54.57  มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 3.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดบญัชีปี 2557 เท่ากับ 1.29 
ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 75.56  โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั (1.52) ล้านบาท 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report 2015) 

- 59 - 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรุพล  รุจิกาญจนา 
(ชื่อ-สกลุเดิม สรุพล  แก้วกิติชยั) 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 

63  ปี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมเคม ี
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัร 
Director Certification Program  
รุ่นท่ี 77/2006 สมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

- 13.74 2529 - ปัจจบุนั 
 
2545 - ปัจจบุนั 
5550 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- สมาชิกหอการค้าไทยออสเตรเลีย 
- ประธานกรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 

2. นางเสาวลกัษณ์  โชคอาภรณ์ชยั 
(ชื่อ-สกลุเดิม เสาวลกัษณ์  เจียรนยัดิลก)    
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค  และบริหาร
ประสิทธิภาพ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

56  ปี ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์ สาขาเคม ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประกาศนียบตัร 
Director Certification Program  
รุ่นท่ี 82/2007 สมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- 11.86 2532 - ปัจจบุนั 
 
 
2543 - ปัจจบุนั 
2550 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 

- ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคและบริหาร
คณุภาพ 

 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ สมาคมผู้ผลิตสีไทย 
- รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558(ตอ่) 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นางอจัฉรา โมมินทร์ 
(ชื่อ-สกลุเดิม อจัฉรา พานิชชานนท์)    
กรรมการ 
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

51  ปี ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซยี 
(AIT) 
ประกาศนียบตัร 
Director Certification Program  
รุ่นท่ี 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 

- 9.85 2534 – 
ปัจจบุนั 
 
2550 – 
ปัจจบุนั 
 
2554 – 
ปัจจบุนั 

- ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน  
  บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558(ตอ่) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายชชัวาล อศัวกนกศลิป์ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายสีป้องกนัสนิม 
 

55  ปี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี     
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร 
Director Certification Program  
รุ่นท่ี 88/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 

- 1.19 2545 - ปัจจบุนั 
 
 
2550 - ปัจจบุนั 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
 ฝ่ายสีป้องกนัสนิม  
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558(ตอ่) 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5. ดร.วฒิุชยั นีรนาทวงศ์ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

64  ปี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาเอก 
วิศวกรรมเคม ี
Institut du Genie Chimique , France 
 

- - 2550 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
2556 - 2557 
2550 - 2554 
 

- กรรมการอสิระ บริษัท ไดเมท  (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท ไดเมท  (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการสหกรณ์เลมอนฟาร์ม 
- ท่ีปรึกษา บริษัท เอม็แอนด์อ ีจ ากดั 

6. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. 
หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 
(ชื่อ-สกลุเดิม อจัฉรา ไตร
อโุฆษ) 
กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

67 ปี ปริญญาตรี 
บญัชีบณัฑิต พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัรสอบบญัชี 
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2 ) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

- - 2550 - ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) 

- อาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญ ประจ าหลกัสตูร 
Technopreneur and Innovation 
Management จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนต ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558(ตอ่) 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวส าหรับ

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั  

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. 
(ต่อ) 

ศาสตราจารย์กิตติคณุ ร.ท. 
หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 
(ชื่อ-สกลุเดิม อจัฉรา ไตร
อโุฆษ) 
กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

67 ปี ปริญญาเอก 
Ph.D. (Quantitative Business 
Analysis) 
Arizona State University, United 
States of America 
ประกาศนียบตัร 
Director Certification Program  
รุ่นท่ี 45/5004 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นท่ี 27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 

- - ปัจจบุนั (ต่อ) - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ฟ จ ากดั (มหาชน) 
 - ผู้จดัการโครงการมลูนธิิไอเมท ประเทศไทย 
จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report 2015) 

- 64 - 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558(ตอ่) 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ส าหรับ
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายท านอง ดาศรี 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

69  ปี ปริญญาตรี 
 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)  ศกึษาเป็น 
 ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป)   
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาโท  
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต ศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร 

 The Intensive Management Program Graduate 
 School of Business Administration Harvard University 
 (An Executive Program designed for the Bank of  
 Thailand) 
 Accredited LEADR Mediator (Thailand) (LEADR = 
 Lawyers Engaged in Alternative Dispute Resolution,  
 National Dispute Centre, Australia)  
 Director Certification Program รุ่นท่ี 25/2002 สมาคม 
 ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 ประกาศนียบตัรมคัคเุทศก์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและ 
 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

- - 2550 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ มลูนิธิศนูย์บรูณาการพฒันามนษุย์ 
- กรรมการ มลูนิธิพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระหว่าง
ประเทศ 

- ผู้อ านวยการบริหารด้านวิเทศน์สมัพนัธ์ สมาคมกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

- อนกุรรมาธิการ นโยบายการเงิน การคลงั และ
งบประมาณ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การ
ธนาคาร และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 

- ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิคณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั 
การธนาคาร และสถาบนัการเงิน วฒิุสภา 

- ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระ
พทุธศานา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คณุธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม วฒิุสภา 

- กรรมการท่ีปรึกษา สมาคมผู้น าอาสาพฒันาชมุชนไทย 
จงัหวดัขอนแก่น 

- กรรมการท่ีปรึกษา สมาคมอาสาพฒันาชมุชนไทย 
จงัหวดัขอนแก่น 

-อนกุรรมาธิการปฏิรูปตลาดทนุ ในคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การเงินและการคลงั สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558(ตอ่) 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายไกรฤทธ์ิ  บณุยเกียรติ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

70  ปี ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
Massachusetts Institute of 
Technology : USA 
ประกาศนียบตัร 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (Post  
 Graduate) ด้านการค้าระหว่างประเทศ   
 โรงเรียนผู้จดัการแห่งสหประชาชาติ  
 ประเทศอิตาล ี
 Director Certification Program  
 รุ่นท่ี 0/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบนั  
 กรรมการบริษัทไทย 
 

- - 2550 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ 
   บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซตูิคอลส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

-  วิทยากรและสมาชิกอาวโุส 
 สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ศาสตราภิชาน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการ
บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อาจารย์พิเศษด้านการตลาดมหาวิทยาลยั
ต่างๆ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทย่อย 

(ACCT) 
1. นายสรุพล รุจิกาญจนา X, //,  @  X, @ 
2. นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั /, //,  @ /, @ 
3. นางอจัฉรา โมมินทร์ /, //, @ /, @ 

4. นายชชัวาล อศัวกนกศลิป์ /, //  
5. ดร. วฒุชิยั นีรนาทวงศ์ /  
6. ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ร.ท. หญิง ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย /  
7.  นายท านอง ดาศรี /  
8. นายไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรติ /  

 
หมายเหต ุ: 

ACCT  ได้แก่  บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 
X หมายถึง ประธานกรรมการ 
/ หมายถึง กรรมการ 
// หมายถึง กรรมการบริหาร 
@ หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามบริษัท 
บริษัท หมายถึง บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทยอ่ย  ได้แก่ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ ผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี ต0 มถินุายน 5558 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่นๆ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท             ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
ต0 มิถนุายน 5558 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอืน่ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีของไทย ซึง่ก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัติามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน
และปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัหรือไม ่
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธีิการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลู
ที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ง
ดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที่ควรของ
บริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่
ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่
ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีทีจ่ดัท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการน าเสนองบ
การเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้มานัน้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินดงักลา่วข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ 
วนัท่ี ต0 มถินุายน 5558 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ต0 มถินุายน 5558 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
 
 
 
 
          นางสมุาลี  โชคดีอนันต ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่3322 
กรุงเทพมหานคร 
25 สงิหาคม 2558 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

      (หน่วย : บาท) 

    
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหต ุ 30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2557 30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2557 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวียน 
     

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5           22,427,857            18,602,840            21,662,953            18,492,589  

 
ลกูหนีก้ารค้า  - ลกูค้าทัว่ไป - สทุธิ 6           73,688,011            75,552,993            73,688,011            74,827,472  

  
- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 6, 7           20,310,778            20,277,965            20,310,778            20,387,361  

 
ลกูหนีอ่ื้น - บริษัทย่อย 7                         -                             -                     32,650                   86,377  

 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย 

     

 
    และดอกเบีย้ค้างรับ 7                         -                             -                1,221,089              1,178,347  

 
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ  8           63,779,819            63,417,607            63,748,310            63,409,267  

 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

 
            2,887,244              2,245,910              2,881,538              2,241,259  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

        183,093,709          180,097,315          183,545,329          180,622,672  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 9             5,000,000              5,000,000              5,000,000              5,000,000  

 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ 10                         -                             -                            -                   381,250  

 
เงินลงทนุระยะยาว - สทุธิ 11                331,360                 331,360                 331,360                 331,360  

 
ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 12           48,414,471            52,213,959            48,397,844            52,190,077  

 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 13                631,745                 842,367                 631,745                 842,367  

 
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 

 
                 85,390                   67,865                   58,895                   47,870  

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 22           12,021,599            12,012,934            11,712,107            11,686,453  

 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

 
            1,148,602                 578,602                 513,602                 513,602  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

          67,633,167            71,047,087            66,645,553            70,992,979  

รวมสินทรัพย์ 
  

        250,726,876          251,144,402          250,190,882          251,615,651  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้    
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

      
(หน่วย : บาท) 

    
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหต ุ 30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2557 30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2557 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

หนีส้ินหมุนเวียน 
     

 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

     

  
จากสถาบนัการเงิน 14                         -              50,000,000                          -              50,000,000  

 
เจ้าหนีก้ารค้า - ผู้ ค้าทัว่ไป 

 
          90,451,429            73,951,235            90,398,227            73,748,194  

 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 7             5,455,040              5,920,533              4,900,874              5,920,533  

 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

     

  
และดอกเบีย้ค้างจ่าย 7             1,019,911                          -                            -                            -    

 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 

     

  
ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15             1,359,663              1,064,023              1,359,663              1,064,023  

 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

 
            6,485,617              7,960,499              6,393,927              7,860,746  

 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 16             5,844,823              4,542,828              5,811,477              4,507,523  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 
 

        110,616,483          143,439,118          108,864,168          143,101,019  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
     

 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 15             2,450,503              1,054,234              2,450,503              1,054,234  

 

ภาระผกูพนัส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน      

  
หลงัออกจากงาน 17             5,041,818              4,515,293              5,041,818              4,515,293  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
 

            7,492,321              5,569,527              7,492,321              5,569,527  

รวมหนีส้ิน 
 

        118,108,804          149,008,645          116,356,489          148,670,546  

        
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

      
(หน่วย : บาท) 

    
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหต ุ 30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2557 30 มิถนุายน 2558 30 มิถนุายน 2557 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
     

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

 
ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  

    

 
     - ทนุจดทะเบียน 270,000,000 หุ้น 

 
        135,000,000          135,000,000          135,000,000          135,000,000  

 
     - หุ้นท่ีออกและรับช าระเตม็มลูคา่แล้ว 

     

  
      256,398,299 หุ้น (30 มิถนุายน 2557 :  

    

  
        180,000,000 หุ้น) 18         128,199,150            90,000,000          128,199,150            90,000,000  

 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 19           20,385,912            20,385,912            20,385,912            20,385,912  

 
ส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน 

     

 
   เงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 
               721,283                 721,283                           -                             -    

 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

     

  
จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย 20             3,030,000              3,030,000              3,030,000              3,030,000  

  
ยงัไม่ได้จดัสรร 

 
        (19,429,397)         (11,899,765)         (17,780,669)         (10,470,807) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

        132,906,948          102,237,430          133,834,393          102,945,105  

ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคมุในบริษัท
ย่อย  

             (288,876)              (101,673)                          -                             -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

        132,618,072          102,135,757          133,834,393          102,945,105  

        
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
        250,726,876          251,144,402          250,190,882          251,615,651  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

      
(หน่วย : บาท) 

    
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

รายได้จากการขายและบริการ 7 
     
354,297,492  

    399,471,215      353,123,553       398,440,668  

ต้นทนุขายและบริการ 7 
   
(263,759,050) 

  (291,683,260)    (262,999,033)     (291,242,446) 

ก าไรขัน้ต้น 
 

       
90,538,442  

    107,787,955        90,124,520       107,198,222  

รายได้อ่ืน 7 
         
4,576,026  

        2,573,706          4,592,335           2,538,860  

คา่ใช้จ่ายในการขาย 21 
     
(79,488,410) 

    (93,710,011)      (78,554,557)       (93,076,095) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 21 
     
(22,088,473) 

    (25,401,894)      (22,254,526)       (25,171,061) 

ต้นทนุทางการเงิน 
 

       
(1,852,204) 

      (2,732,231)        (1,832,407)         (2,732,231) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ 
 

       
(8,314,619)     (11,482,475)        (7,924,635)       (11,242,305) 

ภาษีเงินได้ 22 
            

126,489  
        1,553,041             143,478           1,565,188  

ขาดทุนส าหรับปี 
 

       
(8,188,130) 

      (9,929,434)        (7,781,157)         (9,677,117) 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
     

ประกนัภยั - สทุธิจากภาษี 17 
            
471,295  

        2,288,680             471,295           2,288,680  

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 

 

       
(7,716,835) 

      (7,640,754)        (7,309,862)         (7,388,437) 

การแบ่งปันขาดทุน  
     

 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 

 
       

(8,000,927) 
      (9,869,509)        (7,781,157)         (9,677,117) 

 
ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคมุในบริษัท
ย่อย  

          
(187,203) 

           (59,925)                      -                          -    

   
 

       
(8,188,130) 

      (9,929,434)        (7,781,157)         (9,677,117) 
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(หน่วย : บาท) 

    
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

   
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

      
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
    

 
ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 

 

       
(7,529,632) 

      (7,580,829)        (7,309,862)         (7,388,437) 

 
ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคมุในบริษัท
ย่อย 

 

          
(187,203) 

           (59,925)                      -                          -    

    
       
(7,716,835) 

      (7,640,754)        (7,309,862)         (7,388,437) 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
     

 
ขาดทนุ (บาทตอ่หุ้น) 

 
(0.04) (0.05) (0.04) (0.05) 

 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 

 
     

215,934,763  
    180,000,000      215,934,763       180,000,000  

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
     

 
ขาดทนุ (บาทตอ่หุ้น) 

 
(0.03) (0.04) (0.03) (0.03) 

 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 

 
     

228,783,389  
    233,475,809      228,783,389       233,475,809  

        
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

          (หน่วย : บาท) 

    รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั   
      

ส่วนเกินจากการ ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
 

ส่วนได้เสีย 
 

    
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก 

 
เปล่ียนแปลงสดัส่วน ส ารอง 

  
ท่ีไม่อยู่ใน 

 

   
หมาย
เหตุ 

และรบัช าระแล้ว ส่วนเกิน
มลูค่าหุ้น 

เงินลงทุนในบริษทั
ย่อย 

ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม อ านาจควบคมุ รวม 

งบการเงินรวม 
         

            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

 
     90,000,000       

20,385,912  
               721,283    3,030,000      (4,318,936)  109,818,259           (41,748)     109,776,511  

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี                  -                    -                          -               -        (7,580,829)    (7,580,829)          (59,925)       (7,640,754) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
 

     90,000,000  
     
20,385,912  

               721,283    3,030,000    (11,899,765)  102,237,430          (101,673)     102,135,757  

            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

 
     90,000,000       

20,385,912  
               721,283    3,030,000    (11,899,765)  102,237,430          (101,673)     102,135,757  

แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้ 18      38,199,150                  -                          -               -                  -      38,199,150                 -         38,199,150  
ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี                  -                    -                          -               -        (7,529,632)    (7,529,632)         (187,203)       (7,716,835) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 
 

    128,199,150  
     
20,385,912  

               721,283    3,030,000    (19,429,397)  132,906,948          (288,876)     132,618,072  

            
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
 

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

        
(หน่วย : บาท) 

      
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 

    
ทุนเรือนหุ้นท่ีออก 

 
ส ารอง 

  

   

หมาย

เหตุ 
และรบัช าระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 
 

         90,000,000           20,385,912               3,030,000              (3,082,370)            110,333,542  

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
 

                    -                        -                          -                (7,388,437)              (7,388,437) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
 

         90,000,000           20,385,912               3,030,000             (10,470,807)            102,945,105  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
 

         90,000,000           20,385,912               3,030,000             (10,470,807)            102,945,105  

แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้ 18          38,199,150                      -                          -                          -                38,199,150  

ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปี 
 

                    -                        -                          -                (7,309,862)              (7,309,862) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 
 

        128,199,150           20,385,912               3,030,000             (17,780,669)            133,834,393  

         
         
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
   2558 2557 2558 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้       

(8,314,619) 
    

(11,482,475) 
      

(7,924,635) 
    

(11,242,305) 
รายการปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)    
     กิจกรรมด าเนินงาน     
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย         

8,676,696  
        

8,006,014  
        

8,669,441  
        

7,998,757  
หนีส้ญู             

122,435  
                       

-    
           

122,435  
                       

-    
หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู)           

(358,050) 
        

1,566,213  
          

(296,118) 
        

1,568,825  
ตดัจ าหน่ายสินค้าเส่ือมคณุภาพ            

548,591  
                       

-    
           

548,591  
                       

-    
ขาดทนุจากสินค้าเส่ือมคณุภาพ         

2,292,990  
        

1,508,572  
        

2,315,997  
        

1,487,064  
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง               

84,056  
              

(5,571) 
              

78,768  
              

(5,453) 
ก าไรจากการขายอปุกรณ์       

(1,093,895) 
          

(436,944) 
      

(1,093,895) 
          

(436,944) 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ าหน่าย                        

-    
              

27,005  
                       

-    
                

9,324  
ขาดทนุจากด้อยค่าเงินลงทนุ                        

-    
                       

-    
           

381,250  
                         

-  
ต้นทนุบริการปัจจุบนัส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน            

987,196  
           

942,251  
           

987,196  
           

942,251  
ดอกเบีย้รับ           

(194,008) 
          

(106,970) 
          

(266,578) 
          

(174,886) 
ต้นทนุทางการเงิน         

1,852,204  
        

2,732,231  
        

1,832,407  
        

2,732,231  
เงนิสดรับจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์     
   และหนีส้ินด าเนินงาน         

4,603,596  
        

2,750,326  
        

5,354,859  
        

2,878,864  
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
   2558 2557 2558 2557 

     สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)      
 ลกูหนีก้ารค้า - ลกูค้าทัว่ไป         

2,100,596  
          

(134,441) 
        

1,313,143  
           

216,643  
 ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้อง             

(32,813) 
        

1,276,375  
              

76,583  
        

1,166,979  
 ลกูหนีอ่ื้นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง                        

-    
                       

-    
              

53,727  
                       

-    
 สินค้าคงเหลือ       

(3,203,793) 
        

8,054,315  
      

(3,203,632) 
        

8,047,766  
 สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน           

(641,335) 
           

418,560  
          

(640,280) 
           

350,297  
 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน           

(570,000) 
              

(6,500) 
                       

-    
                       

-    
     หนีส้ินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)     

 เจ้าหนีก้ารค้า - ผู้ ค้าทัว่ไป       
16,416,138  

      
(6,784,127) 

      
16,571,265  

      
(6,649,022) 

 เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทท่ีเก่ียวข้อง           
(465,492) 

           
702,866  

      
(1,019,659) 

           
702,866  

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย       
(1,490,961) 

        
1,493,950  

      
(1,466,819) 

        
1,492,956  

 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน         
1,058,309  

          
(502,070) 

        
1,060,270  

          
(514,626) 

 ผลประโยชน์พนกังานจ่าย           
(150,000) 

          
(335,000) 

          
(150,000) 

          
(335,000) 

     เงนิสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน       
17,624,245  

        
6,934,254  

      
17,949,457  

        
7,357,723  

 จ่ายดอกเบีย้       
(1,553,947) 

      
(2,517,939) 

      
(1,553,947) 

      
(2,517,939) 

 จ่ายภาษีเงินได้             
(17,525) 

            
(55,958) 

            
(11,025) 

            
(35,963) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน       
16,052,773  

        
4,360,357  

      
16,384,485  

        
4,803,821  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้     
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

     (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
   2558 2557 2558 2557 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      
 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้เพิ่มขึน้                           

-    
           

(5,000,000) 
                             

-    
           

(5,000,000) 
 เงินสดรับดอกเบีย้                

210,200  
                

106,970  
                 

323,836  
                

122,242  
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยเพิ่มขีน้                           

-    
                           

-    
                

(100,000) 
               

(500,000) 
 รับจากการขายทรัพย์สิน            

1,406,262  
                

525,701  
              

1,406,262  
                

525,701  
 จ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์            

(1,677,597) 
           

(6,630,601) 
            

(1,677,597) 
           

(6,630,601) 
 จ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน                

(20,800) 
              

(199,700) 
                  

(20,800) 
               

(199,700) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                

(81,935) 
        

(11,197,630) 
                  

(68,299) 
         

(11,682,358) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      
 รับ (จ่ายช าระ) เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 
       

(50,000,000) 
          

25,000,000  
          

(50,000,000) 
           

25,000,000  
 รับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง            

1,000,000  
                           

-    
                             

-    
                            

-    
 เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั          

38,199,150  
                           

-    
            

38,199,150  
                            

-    
 จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน           

(1,344,971) 
           

(1,797,955) 
            

(1,344,971) 
           

(1,797,955) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ        

(12,145,821) 
          

23,202,045  
          

(13,145,821) 
           

23,202,045  

       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ            

3,825,017  
          

16,364,772  
              

3,170,365  
           

16,323,508  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี          

18,602,840  
            

2,238,068  
            

18,492,589  
             

2,169,081  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี          

22,427,857  
          

18,602,840  
            

21,662,954  
           

18,492,589  
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     (หน่วย : บาท) 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
   2558 2557 2558 2557 
     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ     
 เจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์                

243,676  
            

2,069,131  
                 

243,676  
             

2,069,131  
 ซือ้สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน            

3,036,880  
            

2,275,863  
              

3,036,880  
             

2,275,863  
       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้     
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน   ปี 2551 
โดยหลกัทรัพย์ท าการซือ้ขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment)  
ประกอบธุรกิจหลกั คือผลิตและจ าหน่ายสี บริษัทตัง้อยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอ
เมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงันี ้
 

 ร้อยละ 
 2558  2557 
    
นายสรุพล รุจิกาญจนา 13.74  12.80 
นางเสาวลกัษณ์ โชคอาภรณ์ชยั 11.86  11.81 
นางอจัฉรา โมมินทร์ 9.85  9.44 
นางสาวชมภร กมลสทุธิ 4.92  5.45 
 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิและงบการเงนิรวม 
2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินนีไ้ด้จัดท าขึน้เป็นทางการเป็นภาษาไทยตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการ
บญัชี พ.ศ. 2543 และมาตรฐานการบญัชีของไทยที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.  2547 และตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการ
เงินภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ถือเป็นรายงานทางการเงินที่เป็นทางการ
ตามกฎหมาย การแปลงบการเงินฉบบันีเ้ป็นภาษาอื่น ให้ยดึถืองบการเงินท่ีจดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม เว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ 

 

2.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ 
มาตรฐานการบญัชีที่เร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี  ้
มาตรฐานการบญัชีที่เร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัมีดงันี ้
 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
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ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สว่นงานด าเนินงาน 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
 

ฉบบัท่ี 15 สญัญาเชา่ด าเนินงาน - สิง่จงูใจที่ให้แก่ผู้ เช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - ต้นทนุเว็บไซต์ 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ และหนีส้ินที่มี

ลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
ฉบบัท่ี 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 
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 แนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการบนัทกึบญัชีหุ้นปันผล 
มาตรฐานการบญัชีตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการบญัชีดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
นี ้ 
มาตรฐานการบญัชีที่จะมีผลบงัคบัในอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบญัชีดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้
เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บญัชีในครัง้นีส้ว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้
มาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีตามที่กลา่วข้างต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการบญัชีที่มีการเปลีย่นแปลง
หลกัการส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัท ซึง่ประกอบด้วยมาตรฐานดงัตอ่ไปนี ้
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีก้ าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบบัเดิมอนญุาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักลา่ว
ทนัทีในก าไรขาดทนุ หรือในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทนุก็ได้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใช้แทนเนือ้หา
เก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันีเ้ปลี่ยนแปลงหลกัการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ านาจการควบคุม
หรือไม ่กลา่วคือ ภายใต้มาตรฐานฉบบันีผู้้ลงทนุจะถือวา่ตนควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุได้ หากตนมีสทิธิได้รับหรือมี
สว่นได้เสยีในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้อ านาจในการสัง่การกิจกรรมที่สง่ผลกระทบตอ่
จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสดัสว่นการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญันีส้ง่ผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯ  และบริษัท
ยอ่ยมีอ านาจควบคมุในกิจการท่ีเข้าไปลงทนุหรือไมแ่ละจะต้องน าบริษัทใดในกลุม่กิจการมาจดัท างบการเงินรวมบ้าง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 
มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยตุิธรรมและการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุิธรรม 
กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่เก่ียวข้องอื่น 
กิจการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี ้และใช้วิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไปในการรับรู้
ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานนี ้
  
จากการประเมินเบือ้งต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือวา่มาตรฐานข้างต้นจะไมม่ีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงิน 
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2.3 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เอเช่ียน   คอร์
โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทรดดิง้ จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.25 ประกอบธุรกิจเป็นผู้จ าหนา่ยสี และให้บริการทาส ี 

 
อตัราส่วนของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 และ 
2557 และส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 สรุปได้ดงันี ้

 

 สนิทรัพย์รวมของบริษัทยอ่ย 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในสนิทรัพย์รวม 

 2558 2557  

บริษัทยอ่ย   
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั  0.71 0.51 
  
  
        รายได้รวมของบริษัทยอ่ย 
 คิดเป็นอตัราร้อยละในรายได้รวม 

 2558 2557  

บริษัทยอ่ย   
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี จ ากดั  0.33 0.28 

 
 

2.4 ยอดคงค้างและรายการบญัชีกบับริษัทยอ่ยที่มีสาระส าคญัได้ถกูหกักลบกนัในงบการเงินรวมแล้ว 
 
2.5 งบการเงินรวมนีไ้ด้จัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีที่เหมือนกันส าหรับการจัดท างบ

การเงินเฉพาะบริษัทหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีที่คล้ายคลงึกนั 
 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทกุประเภทที่มีสภาพคลอ่งสงู (ซึ่ง
ไม่มีข้อจ ากดัในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี ่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบก าหนด ซึ่งมีความเสี ่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงในมลูค่าน้อย 

 
3.2 ลกูหนีก้ารค้าและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงด้วยมลูคา่ที่จะได้รับ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี หนี ้
สญูที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีที่เกิดขึน้ บริษัทและบริษัทยอ่ยประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยจะ
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ท าการสอบทานความเพียงพอของจ านวนเงินค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่บนัทึกบญัชีไว้กบัลกูหนีแ้ต่ละรายที่มียอดค้าง
ช าระเกินก าหนดและมีมลูเหตใุห้คาดวา่จะไมส่ามารถเก็บเงินได้หรือเก็บได้ไมเ่ต็มจ านวน การประเมินผลดงักลา่วได้
ค านึงถึงประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอื่น ซึ่งรวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบและ
ปริมาณของลูกหนี ้ความสมัพันธ์ของยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อยอดลูกหนี ้ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 
 

3.3 สนิค้าคงเหลอื  
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมูลค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณ
โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทนุในการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เก่ียวข้องกบัการซือ้สินค้า
นัน้ เช่น ค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง โดยหกัด้วยส่วนลด และเงินที่ได้รับคืนจากการซือ้สินค้า ต้นทุนของสินค้า
ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ประกอบด้วยค่าวตัถดุิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต 
ซึง่ปันสว่นตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ มลูคา่ที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดวา่จะขายได้ตามปกติของ
ธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สนิค้านัน้ส าเร็จรูปและคา่ใช้จ่ายในการขาย 

 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าเก่าล้าสมยัหรือเสือ่มคณุภาพดงันี  ้
 

อายสุนิค้า  อตัราคา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพ 

ไมเ่กิน 6 เดือน - 

6 เดือน - 1 ปี อตัราร้อยละ 25 ของสนิค้าส าเร็จรูป 
1 ปี - 8 ปี อตัราร้อยละ 50 ของสนิค้าส าเร็จรูป 
8 ปี ขึน้ไป อตัราร้อยละ 100 ของสนิค้าส าเร็จรูป 

 
ณ วนัสิน้ปี บริษัทและบริษัทยอ่ย จะพิจารณาสภาพของสินค้าคงเหลือ เพื่อพิจารณาประกอบว่าจ านวนเงินค่าเผ่ือ
สนิค้าเสือ่มสภาพท่ีตัง้ไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว  
 

3.4 เงินลงทนุ 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยใช้วิธีราคาทนุ 
บริษัทยอ่ยหมายถึงกิจการท่ีบริษัทมีอ านาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการด าเนินงาน บริษัทย่อยดงักลา่ว
น ามารวมในการจดัท างบการเงินรวม  
บริษัทย่อยถูกน ารวมตัง้แต่วันที่บริษัทใหญ่ได้รับโอนมาซึ่งอ านาจควบคุมและต้องไม่น ารวมตัง้แต่วนัที่อ านาจ
ควบคมุหมดไป 
เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไปแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ 
บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทนุเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าเงินลงทนุนัน้อาจมีการด้อยค่าเ กิดขึน้ หากว่าราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบนัทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ใน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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3.5 บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั 
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบับริษัท หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดย
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกันกบับริษัท นอกจากนี ้บคุคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกัน ยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อมติของ
บริษัท ซึง่มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษัท หรือผู้บริหารคนส าคญั หรือกรรมการหรือพนกังานของบริษัทที่มี
อ านาจในการวางแผนและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 

 

3.6 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุน หลงัจากนัน้สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุเดิมหกัด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม 
งานระหว่างก่อสร้างแสดงในราคาทุนโดยที่ยงัไม่มีการตดัค่าเสื่อมราคาจนกระทัง่สินทรัพย์นัน้จะแล้วเสร็จและ
พร้อมที่จะใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์ 

 
คา่เสือ่มราคาอาคาร และอปุกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้
 

อาคาร          20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 6.6 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณ์ส านกังาน 6.6 ปี 
ยานพาหนะ    5 ปี 

 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย อาคารและอปุกรณ์ ค านวณจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสทุธิกับราคาตาม
บญัชีและรับรู้เป็นรายได้อื่น หรือคา่ใช้จ่ายอื่นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

ต้นทนุที่เกิดขึน้ภายหลงัจะรวมเป็นราคาทนุของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทนุนัน้ และสามารถวดัราคามลูค่าต้นทนุได้อย่างน่าเช่ือถือ การปรับปรุง
หลกัจะถกูตดัค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ต้นทนุในการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาที่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดขึน้  
 

3.7 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน และคา่ตดัจ าหนา่ย 
 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพวิเตอร์ แสดงตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม บริษัท คิดคา่ตดั
จ าหนา่ยส าหรับสนิทรัพย์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์ที่อาย ุ6.6 ปี 

 
3.8 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชีว้่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์อาจจะ
ไมไ่ด้รับคืนหรือเมื่อมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์เกินกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสทุธิหรือมลูค่า
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จากการใช้ของสินทรัพย์นัน้แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการ
หรือพิจารณาจากหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแตก่รณี 

 
ในกรณีที่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้รายการ
ขาดทุนจากการด้อยคา่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบนัทึกเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชีว้่ารายการขาดทนุจากการด้อยค่า
ของสนิทรัพย์หมดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทางที่ลดลง 

 
3.9 สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้ เชา่ 

การเช่าอปุกรณ์ ซึง่พิจารณาวา่ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทัง้หมดได้โอนให้บริษัทแล้วเป็น
สญัญาเช่าการเงิน บริษัทจะบนัทกึมลูคา่ของสนิทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุตามมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของสนิทรัพย์ที่
เช่าหรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินที่
ต้องจ่ายจะแบง่เป็นสว่นของหนีส้นิและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ านวน
คงที่ คา่เช่าซึง่ต้องจ่ายตามภาระผกูพนัหกักบัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 
สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในงบก าไรขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน จะคิด
คา่เสือ่มราคาตลอดอายขุองการใช้งานของสนิทรัพย์นัน้  
 
การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผู้ ให้เช่า จะถกูจดัเป็นสญัญา
เช่าด าเนินงาน การช าระเงินภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน จะถกูบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น 
เบีย้ปรับท่ีต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการยกเลกิสญัญา 

 

3.10 การรับรู้รายได้ 
รายได้จากการขายรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้สง่มอบ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินค้า
ไปให้แก่ผู้ซือ้แล้ว 
รายได้คา่บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ  
ดอกเบีย้รับรับรู้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลาโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริงของสนิทรัพย์ 
 

3.11 รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณ
ผลการด าเนินงาน 
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3.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังำน 
บริษัทและบริษัทยอ่ยรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็น
คา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 

โครงกำรสมทบเงิน 

บริษัทและบริษัทยอ่ยและพนกังานบริษัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินที่พนกังานจ่าย
สะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพบนัทึกเป็น
คา่ใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริษัทและบริษัทยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยค านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หนว่ยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ ได้ท าการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่ว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

     
ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั  (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

หนีส้ินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตาม
โครงการผลประโยชน์  

 

3.13 ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เว้นแต่ในสว่นที่เก่ียวกบัรายการที่รับรู้โดยตรงใน
สว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือที่จะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยค านวณจากก าไร
หรือขาดทุนประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
 



รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report 2015) 

- 88 - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิและจ านวนท่ีใช้เพื่อการค านวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีที่
คาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชัว่คราวเมื่อมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบั
ใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

3.14 ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 
ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารขาดทนุสทุธิด้วยจ านวนถวัเฉลี่ยที่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ได้รับ
ช าระแล้วในระหวา่งปี   
   

3.15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี ้
การค้า เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย และเงินฝากที่ติดภาระค า้ประกัน หนีส้ินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และหนีส้ินหมุนเวียนอื่น 
นโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแตล่ะรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแตล่ะหวัข้อที่เก่ียวข้อง 
 

3.16 ข้อมลูจ าแนกตามสว่นงาน 

ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงาน เป็นข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้นี ้
บริษัทและบริษัทยอ่ยน าเสนอสว่นงานแยกตามภมูิศาสตร์เป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบ
การบริหารจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเกณฑ์ในการก าหนดสว่น
งาน 

 

3.17 การใช้ประมาณการทางการบญัชี 
ในการจดัท างบการเงินเพื่อให้เป็นตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายจดัการของบริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้และ
คา่ใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์และหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไป
จากจ านวนที่ได้ประมาณการไว้ 

 
3.18 ประมาณการหนีส้นิและคา่ใช้จ่าย และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อบริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจท าให้
บริษัทและบริษัทย่อยต้องเสียทรัพย์หรือชดใช้ตามภาระผูกพันนัน้ และจ านวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้จะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก หลงัจากมีเหตวุ่าจะ
ได้รับคืนแนน่อน 
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4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 

4.1 ประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุยพินิจ 

 

ก. การด้อยคา่ของลกูหนีก้ารค้า 
บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยคา่ของลกูหนีก้ารค้าอนั
เกิดมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช าระหนี ้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญนัน้เป็นการประเมินบน
พืน้ฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามควบคู่กบัการสอบทานอายขุองลกูหนีค้งเหลือ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ข. คา่เผ่ือการลดมลูคา่ส าหรับสนิค้าเก่า ล้าสมยั และเสือ่มคณุภาพ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการค่าเผ่ือลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้
สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมนุเวียนและการ
เสือ่มสภาพของสนิค้าคงเหลอืประเภทตา่งๆ 
 
 

ค. อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเมื่ออายกุารใช้
งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ที่
เสือ่มสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานอีกตอ่ไป 
 

ง. สญัญาเชา่ 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดลุยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับ
โอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

 
จ. การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ดงักลา่วลดลง
อย่างมีสาระส าคญั และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนท าให้มูลค่าต ่ากว่าต้นทุน หรือมีหลกัฐานอื่นท่ีบ่งชีว้่า
สนิทรัพย์ มีการด้อยคา่ลง ทัง้นีก้ารพิจารณาความมีนยัส าคญัหรือระยะเวลานานที่ว่านานนัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร  

 

ฉ. ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ่ง
ข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จ านวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ใน
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อนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการก าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้
พิจารณาถึงอัตราดอกเบีย้ที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใช้ข้อมูลตาราง
อัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลิกจ้างงานที่เกิดขึน้จริงนัน้อาจ
แตกตา่งไปจากที่ประมาณไว้ 

 

ช. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท าก าไรทาง
ภาษีในอนาคตของบริษัทที่น ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้ ผู้บริหารต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฏหมายหรือข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของ
กฏหมายภาษีอากร 
 

4.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทนุ 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทในการบริหารทนุนัน้เพื่อด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุที่เหมาะสม เพื่อ
ลดต้นทนุทางการเงินของทนุ 

 
ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทนุ บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น การคืนทนุให้แก่ผู้
ถือหุ้น การออกหุ้นใหม ่หรือการขายทรัพย์สนิเพื่อลดภาระหนี ้

 
 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

  (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
        
เงินสด 113,128  144,254  100,689  129,250 
เงินฝากธนาคาร        

- เงินฝากออมทรัพย์ 21,376,379  16,388,426  20,651,714  16,321,679 
- เงินฝากกระแสรายวนั 786,337  2,007,441  758,537  1,978,941 
- เงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน 152,013  62,719  152,013  62,719 

รวม 22,427,857  18,602,840  21,662,953  18,492,589 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.37 – 2.00 ต่อปี    (2557 : ร้อยละ 0.1 – 
2.25 ตอ่ปี) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 

ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีค้้างช าระ มีดงันี ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
        
ลกูหนีก้ารค้า – ลกูค้าทัว่ไป        
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 44,582,711  50,260,948  44,582,711  49,565,426 
เกินก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดือน 23,725,139  20,289,346  23,725,139  20,259,346 
4 – 6 เดือน 4,735,712  3,568,080  4,735,712  3,568,080 
7 – 9 เดือน 352,747  814,932  352,747  814,932 
10 – 12 เดือน 291,702  610,918  291,702  610,918 
12 เดือนขึน้ไป 19,139,032  19,628,286  18,483,291  18,910,614 

รวม  92,827,043  95,172,510  92,171,302  93,729,316 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (19,139,032)  (19,619,517)  (18,483,291)  (18,901,844) 
สทุธิ 73,688,011  75,552,993  73,688,011  74,827,472 

        
        
        
ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 10,493,984  7,033,885  10,493,984  7,033,885 
เกินก าหนดช าระ        

น้อยกวา่ 3 เดือน 9,816,794  13,244,080  9,816,794  13,244,080 
4 – 6 เดือน        -         -         -  109,396 
7 – 9 เดือน        -         -         -         - 
10 – 12 เดือน        -         -         -         - 
12 เดือนขึน้ไป        -         -         -         - 

รวม  20,310,778  20,277,965  20,310,778  20,387,361 
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ในระหวา่งปี บริษัทมีรายการเคลือ่นไหวของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงัตอ่ไปนี ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 19,619,517  18,901,844 
หกั กลบัรายการคา่เผ่ือ (358,050)  (296,118) 
     ตดัหนีส้ญู (122,435)  (122,435) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 19,139,032  18,483,291 

 

7. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงัตอ่ไปนี ้
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

   
บริษัทยอ่ย   
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 
เทคโนโลยี จ ากดั  

จ าหนา่ยสแีละให้บริการทาส ี ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกนั 

   
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั   
   บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั        จ าหนา่ยสแีละทินเนอร์ ถือหุ้นโดยบริษัท 
   บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั        รับเหมาก่อสร้าง ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

 
 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแตล่ะประเภทรายการมดีงันี ้
 

ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
   

ขายสนิค้า  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่คดิกบัคูค้่ารายอื่น 
รายได้คา่ธรรมเนยีมการจดัการ  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายได้คา่เชา่  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
รายได้อื่น  ราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญา 
ซือ้สนิค้า  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่ได้รับจากคูค้่ารายอื่น 
คา่บริการจ่าย  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่ได้รับจากคูค้่ารายอื่น 
การค า้ประกนั  ไมค่ิดคา่ธรรมเนยีม 
จ าหนา่ยยานพาหนะ  บริษัทมีนโยบายขายรถยนต์ให้ส าหรับผู้อ านวยการฝ่าย และผู้จัดการฝ่าย ซึ่ง
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ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
เป็นผู้ ใช้รถยนต์คันนัน้ เมื่อรถยนต์มีอายุครบการใช้งานตามนโยบาย โดยมี
สว่นลดเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท จากราคากลางที่ซือ้ขายกนัในตลาดรถ 

ซือ้สนิทรัพย์ถาวร  ราคาปกติธุรกิจเทา่กบัราคาที่ได้รับจากคูค้่ารายอื่น 
เงินให้กู้ยืม  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.0 ตอ่ปี 

 

รายการบญัชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มี
ดงันี ้
 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
รายได้จากการขาย        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 

จ ากดั        -         -         - 
 

 
102,240 

บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 59,092,131  65,116,592  59,092,131  65,116,592 
บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 374,270  580,023  374,270  580,023 

รวม 59,466,401  65,696,615  59,466,401  65,798,855 

        
รายได้จากการให้บริการและรายได้อื่น        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 

จ ากดั         - 
 

       -  
 

86,851 
 

 
88,123 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 

จ ากดั         -         -  
 

72,570 
 

 
68,446 

        
        
จ าหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร        

บคุคลที่เก่ียวข้องกนั 564,486  400,934  564,486  400,934 

        
ซือ้สนิค้า        
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 14,696,872  15,522,758  14,696,872  15,522,758 
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 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 12,818,708  11,007,990  12,818,708  11,007,990 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 850,537  199,796  850,537  199,796 

รวม 13,699,245  11,207,786  13,699,245  11,207,786 
 

สญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานและสถานท่ีเก็บรักษาสนิค้าและสญัญาบริการส านกังาน 
บริษัทได้ท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานและสถานที่เก็บรักษาสินค้า และสญัญาให้บริการส านกังานกับบริ ษัท
ย่อย โดยมีก าหนดเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
ส าหรับการเช่าพืน้ที่อาคารส านกังานและสถานที่เก็บรักษาสินค้า เดือนละ 1,000 บาท ส าหรับการบริการส านกังานเป็น
รายเดือน เดือนละ 5,000 บาท และส าหรับการบริการประกนัภยัเป็นรายเดือน เดือนละ 100 บาท 
 

ยอดคงเหลอืระหวา่งบริษัทกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องที่มีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 มีดงันี ้
 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
ลกูหนีก้ารค้า         
บริษัทยอ่ย        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 

จ ากดั         - 
 

       -         - 
 

109,396 
        
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 20,036,671  20,128,099  20,036,671  20,128,099 
บริษัท โซลดิ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 274,107  149,866  274,107  149,866 

รวม 20,310,778  20,277,965  20,310,778  20,277,965 
        
รวมยอดลกูหนี ้– บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 20,310,778  20,277,965  20,310,778  20,387,361 
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 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
ลกูหนีอ้ื่น - บริษัทยอ่ย        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 
จ ากดั         - 

 
       -  

 
32,650 

 
 

86,377 

        
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย 
  และดอกเบีย้ค้างรับ 

   
 

   

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล เทคโนโลยี 
จ ากดั         - 

 
       -  1,221,089 

 
1,178,347 

        
เจ้าหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั 5,455,040  5,920,533  4,900,874  5,920,533 

        
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
และดอกเบีย้ค้างจา่ย 

   
 

   

MUI International Limited 1,019,911         -         -         - 
 

รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ค้างรับในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 
มีดงันี ้
 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557  เพิ่มขึน้  ลดลง  2558 
        
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษัทยอ่ย        
บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่ คอนโทรล 

เทคโนโลยี จ ากดั         
เงินให้กู้ยืม 1,100,000  700,000  (600,000)  1,200,000 
ดอกเบีย้ค้างรับ 78,347      72,570  (129,828)  21,089 

รวม 1,178,347  772,570  (729,828)  1,221,089 
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รายการเคลือ่นไหวของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องและดอกเบีย้ค้างจ่ายในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
2558 มีดงันี ้
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557  เพิ่มขึน้  ลดลง  2558 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่าย        
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง        
MUI International Limited        
เงินกู้ยืม        -  1,000,000         -  1,000,000 
ดอกเบีย้ค้างจา่ย        -  19,911         -  19,911 

รวม        -  1,019,911         -  1,019,911 
 

 

8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 
        
สนิค้าส าเร็จรูป 36,228,433  38,698,587  35,963,854  38,434,170 
งานระหวา่งท า 6,839,083  7,056,395  6,839,083  7,056,395 
วตัถดุิบ 31,876,081  27,393,031  31,876,081  27,393,031 
วสัดเุพื่อการบรรจแุละหีบหอ่ 3,045,418  2,734,391  3,045,418  2,734,391 
รวม 77,989,015  75,882,404  77,724,436  75,617,987 
หกั คา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพ (14,209,196)  (12,464,797)  (13,976,126)  (12,208,720) 
สทุธิ 63,779,819  63,417,607  63,748,310  63,409,267 

 

ในระหวา่งปี บริษัทมีรายการเคลือ่นไหวของคา่เผ่ือผลขาดทนุจากสนิค้าเสือ่มสภาพดงัตอ่ไปนี ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 12,464,797  12,208,720 
บวก บนัทกึคา่เผ่ือผลขาดทนุจากสนิค้าเสือ่มสภาพเพิ่มขึน้ 2,292,990  2,315,997 
หกั ตดัจ าหนา่ยสนิค้าเสือ่มสภาพ (548,591)  (548,591) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 14,209,196  13,976,126 
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ในระหวา่งปี บริษัทมีต้นทนุของสนิค้าที่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี ้
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 
        
ต้นทนุขายสนิค้า 261,466,060  290,174,688  260,683,036  289,755,382 
คา่เผ่ือสนิค้าเคลือ่นไหวช้า เก่าหรือเสือ่ม
คณุภาพ   

 
2,292,990 

 
1,508,572  

 
2,315,997 

 
1,487,064 

รวมต้นทนุขาย 263,759,050  291,683,260  262,999,033  291,242,446 
 

9. เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินฝากประจ าจ านวน 5 ล้านบาท เป็นหลกัทรัพย์เพื่อค า้ประกนัเงินเกิน
บญัชี และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 

 
  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ทนุช าระแล้ว (บาท) สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) วธีิราคาทนุ (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษัท เอเช่ียน คอร์โรชัน่  
     คอนโทรล เทคโนโลยีจ ากดั  
(ผู้ จ าหน่ายสีและให้บริการทาสี) 

 
 

4,000,000 

 
 

4,000,000 

 
 

76.23 

 
 

76.25 3,202,500 3,202,500 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุ     (3,202,500) (2,821,250) 

เงินลงทนุ - สทุธิ              - 381,250 

 

11. เงนิลงทุนระยะยาว – สุทธิ 

    (หน่วย : บาท) 

  จดัตัง้ขึน้ ถือหุ้น งบการเงินรวม 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ 2558 2557 

      
บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั จ าหน่ายสี ไทย 5.00 300,000 300,000 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ากดั  (มหาชน) 
ผลิตและตดิตัง้

เคร่ืองจกัร ไทย 
0.01 

31,360 31,360 

บริษัท เค – เทค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง ไทย 0.04 658,652 658,652 

รวม    990,012 990,012 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ    (658,652) (658,652) 
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    (หน่วย : บาท) 

  จดัตัง้ขึน้ ถือหุ้น งบการเงินรวม 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ 2558 2557 

สทุธิ    331,360 331,360 

     

    (หน่วย : บาท) 

  จดัตัง้ขึน้ ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ร้อยละ 2558 2557 

บริษัท ซนัโค้ท (ไทยแลนด์) จ ากดั จ าหน่ายสี ไทย 5.00 300,000 300,000 

บริษัท  พฒัน์กล  จ ากดั  (มหาชน) 
ผลิตและตดิตัง้

เคร่ืองจกัร ไทย 
0.01 

31,360 31,360 
รวม    331,360 331,360 

 

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
     รับโอน   
 2557  เพิ่มขึน้  ลดลง  (โอนออก)  2558 
ราคาทุน          
ท่ีดนิ 16,470,500         -         -         -  16,470,500 
อาคาร 43,194,410         -         -         -  43,194,410 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 49,753,430  704,953         -  34,500  50,492,883 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 34,674,008  513,200  50,826  (34,500)  35,101,882 
ยานพาหนะ          14,195,397  3,740,000  5,156,000         -  12,779,397 

รวม 158,287,745  4,958,153  5,206,826       -  158,039,072 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร 31,388,730  983,052         -         -  32,371,782 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 42,453,615  2,239,937         -         -  44,693,552 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 23,318,157  2,921,934  21,468         -  26,218,623 
ยานพาหนะ          8,913,284  2,300,351  4,872,991         -  6,340,644 

รวม 106,073,786 
 

8,445,274  4,894,459         -  109,624,601 
สุทธิ 52,213,959        48,414,471 

          
กำรปันส่วนค่ำเสือ่มรำคำ          
ต้นทนุขาย 2,445,327        2,644,995 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,343,116        5,800,279 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,788,443        8,445,274 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

     รับโอน   
 2557  เพิ่มขึน้  ลดลง  (โอนออก)  2558 
ราคาทุน          
ท่ีดนิ 16,470,500         -         -         -  16,470,500 
อาคาร 43,194,410         -         -         -  43,194,410 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 49,049,029  704,953         -  34,500  49,788,482 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 34,558,404  513,200  50,826  (34,500)  34,986,278 
ยานพาหนะ          14,195,397  3,740,000  5,156,000         -  12,779,397 

รวม 157,467,740  4,958,153  5,206,826         -  157,219,067 
          

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร 31,388,730  983,052         -         -  32,371,782 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 41,749,218  2,239,937         -         -  43,989,155 
เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านกังาน 23,226,431  2,914,679  21,468         -  26,119,642 
ยานพาหนะ          8,913,284  2,300,351  4,872,991         -  6,340,644 

รวม 105,277,663  8,438,019  4,894,459         -  108,821,223 

          
สทุธิ 52,190,077        48,397,844 

          

กำรปันส่วนค่ำเสือ่มรำคำ 
         

ต้นทนุขาย 2,445,327        2,644,995 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,335,859        5,793,024 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,781,186        8,438,019 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง และเคร่ืองจักรบางสว่นของบริษัทราคาตามบญัชีสทุธิ 
จ านวน 27.29 ล้านบาท และ 27.96 ล้านบาท ตามล าดบั ติดภาระจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสินทรัพย์ถาวรที่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ 
ราคาทุนก่อนหกัค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 81.14 ล้านบาท และ 80.33 ล้านบาท 
ตามล าดบั (สว่นของบริษัท : 80.37 ล้านบาท และ 79.56 ล้านบาท ตามล าดบั) และบริษัทมียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้
สญัญาเช่าทางการเงินโดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงินประมาณ 4.09 ล้านบาท และ 4.47 ล้านบาท ตามล าดบั 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2557  เพิ่มขึน้  ลดลง  2558 
ราคาทนุ 2,572,596  20,800         -  2,593,396 
หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (1,730,229)  (231,422)         -  (1,961,651) 
ราคาตามบญัชีสทุธิ 842,367      631,745 

        
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 217,571      231,422 

 

14. เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

   (หนว่ย : บาท) 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ร้อยละตอ่ปี  2558  2557  2558  2557 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน (3 เดือน) MLR - 1         -  50,000,000         -  50,000,000 
          -  50,000,000         -  50,000,000 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 70 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR - 1 และ MLR - 1 ตอ่ปี ตามล าดบั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินค า้ประกันโดยเงินฝากประจ าตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 และจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบางสว่นตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 

 
15. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ – สุทธิ 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2558 2557 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 1,574,772 1,178,214 
ครบก าหนดเกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 2,644,310 1,123,082 

รวม 4,219,082 2,301,296 
หกั ดอกเบีย้รอตดับญัชี (408,916) (183,039) 
หกั หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี   
(สทุธิจากดอกเบีย้รอตดับญัชี จ านวน 215,109 บาท   
        และ 114,191 บาท ตามล าดบั) (1,359,663) (1,064,023) 

สทุธิ 2,450,503 1,054,234 
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16. หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 
เจ้าหนีซ้ือ้สนิทรัพย์ 312,691  69,015  312,691  69,015 
เจ้าหนีอ้ื่น 3,979,010  2,981,682  3,949,375  2,981,682 
ภาษีหกั ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 252,645  275,638  249,959  273,406 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอน าสง่ 881,329  1,043,088  880,304  1,010,015 
เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 419,148  173,405  419,148  173,405 

รวม 5,844,823  4,542,828  5,811,477  4,507,523 
 

17. ภาระผูกพันส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีการเปลีย่นแปลงมีดงันี ้
 (หนว่ย : พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2558  2557 
    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 4,515,293  6,548,066 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน    

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 987,196  942,251 
ต้นทนุทางการเงิน 278,448  220,826 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (589,119)  (2,860,850) 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (150,000)  (335,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 5,041,818  4,515,293 

 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบด้วย 
   

อตัราคิดลด  ร้อยละ 4.02 ตอ่ปี 

อตัราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคตถวัเฉลีย่ ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี 

เกษียณอาย ุ 60 ปี 

จ านวนพนกังาน  142 คน 
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18. ทุนเรือนหุ้น 
 (หนว่ย : บาท) 

 งบการรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 จ านวนหุ้น  
 สามญั จ านวนเงิน 

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 180,000,000 90,000,000 
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญั 76,398,299 38,199,150 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 256,398,299 128,199,150 

 
19. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 บริษัทเสนอขายหุ้นสงูกว่ามลูค่าหุ้นที่จด
ทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องน าค่าหุ้นสว่นเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั”) สว่นเกินมลูค่าหุ้นนีจ้ะน าไป
จ่ายเงินปันผลไมไ่ด้ 
 

20. ส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็น
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดงักลา่วจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลได้ 

 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

 (หนว่ย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2558  2557  2558  2557 
        
การเปลีย่นแปลงในสนิค้าส าเร็จรูป 
    และงานระหวา่งท า 

 
2,391,857 

  
2,157,459 

  
2,392,019 

  
2,071,281 

ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 13,861,085  17,571,018  13,067,758  17,445,378 
วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 215,104,774  240,155,954  215,104,774  240,155,954 
เงินเดือน คา่แรง และผลประโยชน์พนกังาน 68,396,598  71,478,985  67,645,086  70,947,103 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 8,676,697  8,006,014  8,669,441  7,998,757 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการคา่
เผ่ือ) (358,050) 

 
1,566,213 

 
(296,118) 

 
1,568,825 
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22. ภาษีเงนิได้ 

สนิทรัพย์/หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี 
ระหวา่งสนิทรัพย์/หนีส้นิตามเกณฑ์ภาษี และสนิทรัพย์/หนีส้นิตามบญัชี ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี ้
 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2557 

งบก าไร
ขาดทนุ 

สว่นของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :      
จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 3,923,903 (96,097)       - 3,827,806 
จากคา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพ 2,492,960 348,879       - 2,841,839 
จากคา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุในระยะยาวอื่น 131,730       -       - 131,730 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 903,059 223,129 (117,824) 1,008,364 

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 4,561,282 (349,422)       - 4,211,860 

รวม 12,012,934 126,489 (117,824) 12,021,599 

 

 (หนว่ย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2556 

งบก าไร
ขาดทนุ 

สว่นของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :      
จากคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 3,663,708 260,195       - 3,923,903 
จากคา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพ 2,680,440 (187,480)       - 2,492,960 
จากคา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุในระยะยาวอื่น 131,730       -       - 131,730 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,309,613 165,616 (572,170) 903,059 

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 3,246,571 1,314,711       - 4,561,282 

รวม 11,032,062 1,553,042 (572,170) 12,012,934 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2557 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :      
จากค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 3,780,368 (83,710)       - 3,696,658 
จากค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ 2,441,744 353,481       - 2,795,225 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 903,059 223,129 (117,824) 1,008,364 

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 4,561,282 (349,422)       - 4,211,860 

รวม 11,686,453 143,478 (117,824) 11,712,107 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  บนัทกึเป็นรายได้ (คา่ใช้จ่าย)  

 

1 กรกฎาคม 
2556 

งบก าไร
ขาดทนุ 

ส่วนของ             
ผู้ ถือหุ้น 

30 มิถนุายน 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :      
จากค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า 3,519,651 260,717       - 3,780,368 
จากค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ 2,617,600 (175,856)       - 2,441,744 
จากส ารองภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,309,613 165,616 (570,170) 903,059 

จากขาดทนุสะสมทางภาษียกมา 3,246,571 1,314,711       - 4,561,282 

รวม 10,693,435 1,565,188 (590,170) 11,686,453 

 
 (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 

ขาดทนุส าหรับปี  (8,188,130)  (9,929,434)  (7,781,157)  (9,677,117) 
บวก ภาษีเงินได้ (126,489)  (1,553,041)  (143,478)  (1,565,188) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (8,314,619)  (11,482,475)  (7,924,635)  (11,242,305) 
บวก รายจ่ายท่ียงัไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย และรายได้ท่ี

ได้รับการยกเว้นตามประมวลรัษฎากร 5,416,030  5,023,013  5,413,248  5,052,425 
หกั รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัได้เพิ่มขึน้         -  (383,677)          -  (383,677) 

ขาดทนุสุทธิทางภาษี (2,898,589)  (6,843,139)  (2,511,387)  (6,573,557) 

ภาษีเงินได้ส าหรับปี (อตัราภาษีร้อยละ 20)         -          -          -          - 

อตัราภาษีท่ีแท้จริง (ร้อยละ)         -          -          -          - 
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 (หนว่ย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั         -          -          -          - 
รายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกตา่งชัว่คราว 126,489  (1,553,041)  143,478  (1,565,188) 

รายได้ภาษีเงินได้ 126,489  (1,553,041)  143,478  (1,565,188) 
 

23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพและผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทได้จดัตัง้เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็นกองทนุจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2533 
 
ตามระเบียบกองทนุ พนกังานจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทจ่าย
สมทบในจ านวนเดียวกัน บริษัทได้แต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุเพื่อบริหารกองทนุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  
 
เงินสมทบที่บริษัทจ่ายเข้ากองทนุและบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับปี 2558 และ 2557 มีจ านวน 2.12 ล้านบาท และ 2.02 
ล้านบาท ตามล าดบั 

 

24. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัที่
ช าระแล้วที่มีอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
ในการค านวณก าไรตอ่หุ้นปรับลด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ได้ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่า
หุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด 
 
ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึน้หากมีการใช้สิทธิ บริษัทค านวณว่าหากน าเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จาก
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดงักล่าวมาซือ้หุ้นสามัญกลบัคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก าหนดจ านวนหุ้น
สามญัที่ต้องออกเพิ่ม แล้วน าจ านวนหุ้นสามญัสว่นเพิ่มดงักลา่วมารวมกบัหุ้นสามญัที่มีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีการปรับปรุงใดๆ ใน
งบก าไรขาดทนุ 

 
ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด บริษัทค านวณจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัภายใต้ข้อสมมติที่มีการใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุ้นสามญัทัง้หมด ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 จ านวน 12,848,626 หุ้น ก าหนดราคาการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 0.50 บาท ซึง่วนัใช้สทิธิครัง้แรกคือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
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25. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ผลิตและจ าหน่ายสี รับจ้างผลิต และให้บริการทาสี โดย
ด าเนินธุรกิจในสว่นงานทางภมูิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย และเนื่องจากรายได้จากสว่นงานด้านการรับจ้างผลิตและ
ให้บริการทาสมีีจ านวนเงินไมเ่ป็นสาระส าคญั จึงมิได้มีการเสนอข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงานในงบการเงินนี ้
 
บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายหนึง่จากการผลิตและจ าหน่ายสีเป็นจ านวนรวมประมาณ 59.09 ล้านบาท จากยอดรายได้
รวมของกิจการ 

 

26. ภาระผูกพัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการขอให้ธนาคารออกหนงัสอืค า้ประกนัในนามของบริษัท
เก่ียวกบัการใช้ไฟฟ้า และการปฏิบตัิตามสญัญาลกูค้าจ านวน 2.60 ล้านบาท และ 2.44 ล้านบาท ตามล าดบั ค า้ประกนัโดย
ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและเคร่ืองจกัรบางสว่นตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 

 

27. สัญญาสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาสทิธิการผลติ จ าหนา่ย และการช่วยเหลอืทางเทคนิคจากตา่งประเทศ 2 แหง่ ดงันี ้
 
27.1 สัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัท PPG ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านตัวแทนในประเทศไทยคือ PPG Coating 

(Thailand) Co., Ltd. ในการเป็นตวัแทนผลิตและจ าหน่ายสีป้องกนัสนิม ตามราคาที่ตกลงร่วมกนั สญัญานีจ้ะมีผล
บงัคบัใช้จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  

 
27.2 สญัญาระหว่างบริษัทกบับริษัท Valspar Paint (เดิมช่ือ Wattyl) ของประเทศออสเตรเลีย ในการผลิตและจ าหน่ายสี

เคลอืบไม้และสทีา อาคาร สญัญานีจ้ะครบก าหนดในวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 โดยบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
สทิธิในอตัราร้อยละของราคาขายสทุธิ 

 

28. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

28.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ง 
บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 

28.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เนื่องจากมีเงินฝากและมีหนีส้ินกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็
ตาม บริษัทและบริษัทยอ่ยเช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตจะไม่สง่ผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดงันัน้บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสีย่งดงักลา่ว 

28.3 ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลกูหนีก้ารค้ า อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลกูค้าที่หลากหลายและมีจ านวนมากราย ดงันัน้บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาด
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ว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากการเก็บหนีจ้ากลูกหนีเ้หล่านัน้ บริษัทและบริษัทย่อยได้
ประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมินตามหลกัเกณฑ์ที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
 

28.4 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ 
จ านวน 0.07 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการท าสญัญาซือ้ - ขายเงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้า ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว 

 
28.5 มลูคา่ยตุิธรรม 

สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ ฝ่ายบริหารจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้า เจ้าหนีก้ารค้า และ
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอนัเป็นสาระส าคญั 

 
29.  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงนิ 

เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ 3/2558  ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญับางสว่นจากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดย บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) ("
UWC") ร่วมกบั นายนิธิศ ศิลมฐั 
 
UWC และนายนิธิศ ศิลมฐั มีความประสงค์จะเข้าลงทนุในบริษัทผา่นการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นตอ่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
ในจ านวน 125,635,166 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของทนุช าระแล้วของบริษัท โดยแบง่คนละกึ่งหนึง่ คดิเป็นจ านวน 
62,817,583 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.50 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 3.60 บาท UWC และนายนิธิศ 
ศิลมฐั ไมม่ีการถือหุ้นในบริษัทกอ่นท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญับางสว่น 
ภายหลงัจากท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญับางสว่นเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
ของบริษัท  และจะท าให้ทัง้ 2 กลุม่มีอิทธิพลตอ่การบริหารจดัการและก าหนดนโยบายของบริษัท รวมทัง้การแต่งตัง้และ
เปลีย่นแปลงกรรมการ 
เร่ืองดงักลา่วถกูระบเุพื่อขออนมุตัิจากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/ 2558 ในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2558 
 

30. การอนุมัติงบการเงนิ 
งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวนัท่ี 25 สงิหาคม 2558 
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